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DAFTAR ISI 

 

1) Sedikit Curhat Dan Tradisi Kekeliruan Dalam Diskusi Sunni Dan Syi’ah 
2) Shahih Hadis Manzilah Dalam Mazhab Syi’ah 
3) Shahih Hadis Syi’ah : Imam Hasan Dan Imam Husain Sayyid Pemuda Ahli Surga 
4) Abu Jibril Berhujjah Dengan Hadis Dhaif Untuk Menyerukan Membunuh Orang Syi’ah 
5) Kedustaan Al Amiry : Bukti Nyata Bahwa Syi’ah Adalah Pembunuh Husain?. 
6) Benarkah Puasa ‘Aasyuuraa’ Disunnahkan Dalam Mazhab Syi’ah? 
7) Kedustaan Al Amiry : Syi’ah Mencela Ahlul Bait “Abbaas bin ‘Abdul Muthalib” 
8) Kritik Buku “Hitam Di Balik Putih” : Al Kulainiy Menyatakan Shahih Seluruh Hadis Al Kafiy? 
9) Kritik Atas Buku “Hitam Di Balik Putih” : Al Kaafiy Dan Sahabat Nabi 
10) Studi Kritis Buku “Hitam Di Balik Putih” Bantahan Terhadap Buku Putih Mazhab Syi’ah 
11) Talbis Syaikh Khalid Al Wushabiy : Riwayat Menyusui Orang Dewasa Dalam Mazhab Syi’ah 
12) Meluruskan Syaikh Khalid Al Wushabiy : Riwayat Syi’ah Tentang Abu Thalib Menyusui 

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 
13) Syaikh Khalid Al Wushabiy Membela Mu’awiyah Dan Mencela Syaikh Hasan Al Malikiy 
14) Meluruskan Al Amiry : Benarkah Minum Tidak Membatalkan Puasa Dalam Mazhab Syi’ah? 
15) Kedustaan Al Amiry : Jima’ Melalui Dubur Tidak Membatalkan Puasa Dalam Mazhab Syi’ah 
16) Doktrin Raj’ah Itu Tidak Benar? 
17) Barakah Kubur Husain bin ‘Aliy dan ‘Aliy bin Muusa Ar Ridhaa 
18) Dendam Syi’ah Kepada Ummul Mukminin ‘Aisyah Radiallahu ‘anha? Dan Catatan Tidak 

Penting 
19) Sujud Orang Syi’ah Mesti Kontak Langsung Dengan Tanah? 
20) Kejahilan Dan Kedustaan Al Amiriy Ketika Mentertawakan Ulama Syi’ah 
21) Catatan Atas Syubhat Abu Azifah Terhadap Hadis ‘Amru bin Sufyaan 
22) Syubhat Syi’ah Jama’ Tanpa Udzur : Kejahilan Luar Biasa Toyib Mutaqin 
23) Apakah Mu’awiyah Ingin Menggulingkan Pemerintahan Aliy Yang Sah? 
24) Inilah Qunut Dalam Mazhab Syi’ah : Hadiah Untuk Orang Jahil 
25) Shalat Tiga Waktu Dengan Alasan Jama’ : Kritik Untuk Muhammad ‘Abdurrahman Al ‘Amiry 
26) Uji Hafalan Anda Wahai Pengikut Syi’ah Dan Ahlus Sunnah 
27) Doa Nabi Pada Pernikahan Aliy Dengan Fathimah = Made In Syi’ah? : Kedustaan Pencela 

Syi’ah 
28) Bukti Kedustaan Tuduhan Bahwa Hasan bin ‘Aliy As Saqqaaf Seorang Rafidhah 
29) Benarkah Hasan As Saqqaaf Seorang Rafidhah? 
30) Shahih Muawiyah Mencela Imam Aliy : Bantahan Atas Kejahilan Toyib Mutaqin 
31) Syaikh Khalid Al Wushabiy Dan Imam Mahdiy Dalam Mazhab Syi’ah 
32) Kedustaan Muhammad Abdurahman Al Amiry : Fatwa Imam Besar Syi’ah Yang Mengancam 

Emilia Renita 
33) Kedustaan Muhammad Abdurrahman Al Amiry Terhadap Syi’ah Dalam Dialog Dengan 

Emilia Renita 
34) Benarkah Ada Orang Mati Yang Bisa Bicara? 
35) Takhrij Atsar Aliy bin Abi Thalib : Rasulullah Tidak Pernah Berwasiat Tentang 

Kepemimpinan Kepada Dirinya 
36) Benarkah Imam Bukhariy Mengambil Hadis Dari Perawi Rafidhah? 
37) Kisah Pembakaran Abdullah bin Saba’ Dalam Kitab Syi’ah 
38) Tragedi Hari Kamis : Kritik Atas Tanggapan Ibnu Abdillah Al Katibiy 
39) Dalam Mazhab Syi’ah Shalat Tarawih Berjama’ah Hukumnya Bid’ah? 
40) Shahih Hadis Tsaqalain Dalam Mazhab Syi’ah 
41) Syubhat Seputar Perawi Syi’ah : Muhammad bin Muslim 
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42) Mengenal Perawi Syi’ah : Zurarah bin A’yan 
43) Contoh Kelicikan Dan Kedustaan Si Pembenci Syi’ah Muhammad Abdurrahman Al Amiry 
44) Shahih Riwayat Syi’ah : Pengakuan Keislaman Ahlus Sunnah 
45) Shahih Ayat Tentang Nikah Mut’ah Dalam Mazhab Syi’ah 
46) Benarkah Asma’ Binti Abu Bakar Melakukan Nikah Mut’ah? 
47) Studi Kritis Tentang Paham Al Badaa’ Dalam Mazhab Syi’ah 
48) Shahih Hadis Kisa’ Dalam Kitab Syi’ah 
49) Syi’ah Membolehkan Melihat Film Atau Gambar Wanita Telanjang: Kedustaan Terhadap 

Syi’ah 
50) Benarkah Syiah Melecehkan Nabi? : Kedustaan Terhadap Syi’ah 
51) Benarkah Syi’ah Mencela Malaikat? Kedustaan Terhadap Syi’ah 
52) Nama Allah Digunakan Untuk Beristinja’ : Kedustaan Terhadap Syi’ah 
53) Bukti Shahih Mazhab Syi’ah Memuji Sahabat Nabi 
54) Benarkah Mazhab Syi’ah Mengkafirkan Mayoritas Sahabat Nabi? 
55) Wasiat Nabi Kepada Aliy Yang Katanya Tidak Diterima Orang Syi’ah 
56) Hakikat Baiat Hasan bin Aliy Kepada Mu’awiyah bin Abu Sufyaan 
57) Benarkah Yazid bin Mu’awiyah Tidak Terlibat Dalam Pembunuhan Husain bin Aliy? 
58) Sedikit Tinjauan Atas Penggunaan Nama Abdur Rasul dan Abdul Husain? 
59) Apakah Ada Ulama Sunni Yang Meyakini Tahrif Al Qur’an? 
60) Selubung Makar Syi’ah Dibalik Blog Secondprince? 
61) Apakah Abu Musa Bukan Seorang Munafik? Bantahan Untuk Nashibiy 
62) Studi Kritis Hadis Ghadir Khum : Apakah Asbabul Wurud Hadis Karena Ekspedisi Yaman? 
63) Benarkah Samurah bin Jundub Mati Terbakar? 
64) Ahlus Sunnah Mengambil Hadis Dari Pengikut Saba’iyyah? 
65) Mengenal Mushaf Fathimah Di Sisi Mazhab Syi’ah? 
66) Apakah Ibnu ‘Abbas Meyakini Adanya Tahrif Al Qur’an? 
67) Al Kaafiy Sekarang Bukan Al Kaafiy Yang Dulu? : Kejahilan Nashibi 
68) Fiqh Syi’ah Boleh Meludah Di Masjid Ataukah Fiqh Sunni? Contoh Imam Ma’shum Atau 

Rasulullah 
69) Satu Cabang Aqidah Syi’ah Tentang Allah SWT : Kejahilan Nashibi Tentang Bada’ 
70) Al Kulainiy Tertangkap Basah Mengedit Sanad Hadis Pendahulunya? : Kedustaan Nashibiy 
71) Tafsir Ar Ridha Dari Syaikh Shaduq Penghinaan Terhadap Rasulullah *shallallahu ‘alaihi 

wasallam]? 
72) Mengapa Neraka Diciptakan? : Kebodohan Nashibi 
73) Memegang Kemaluan Tidak Membatalkan Shalat? Versi Syiah & Versi Sunni 
74) Kata Syi’ah : Ayat-ayat “Wahai Orang-orang Beriman” Untuk Aliy bin Abi Thalib 
75) Seluruh Manusia Adalah Anak Pelacur Dan Setan Bersama Mereka Kecuali Syi’ah? 
76) Aqidah Busuk : Para Imam Syiah Adalah Mata, Telinga dan Lisan Allah? Kejahilan Nashibiy 
77) Syiah Berkata Ali Lebih Pemberani Dari Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam+? 
78) Bilal bin Rabah Dalam Pandangan Mazhab Syi’ah Imamiyah? 
79) Syi’ah Berkata Fir’aun Adalah Abu Bakar dan Haman Adalah Umar? 
80) Syiah Memuji Aliy bin Abi Thalib Dengan Sebutan Keledai? : Dusta Nashibi 
81) Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Muhammad bin Sinan? 
82) Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Aliy bin Muhammad bin Qutaibah? 
83) Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Taradhi dan Tarahim Ash Shaduq? 
84) Riwayat Syiah : Nabi Adam Dengki Terhadap Rasulullah, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain? 
85) Dhaif : Riwayat Syiah Para Nabi Diciptakan Untuk Berwilayah Kepada Aliy 
86) Ghuluw : Ali Sudah Ada Semenjak Nabi Terdahulu, Penolong Dakwah dan Pemilik Kunci-

Kunci Ghaib? 
87) Penghinaan Syiah Terhadap Allah SWT : Aah Termasuk Nama Allah? 
88) Kitab Sampah Syiah : Irsyadul Qulub Atau Kitab Sampah Sunni : Tarikh Ibnu Asakir?. 
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89) Ibnu Thawus Meriwayatkan Langsung Dari Ibnu Khayyath? : Ulah Pencela Yang 
Menggelikan 

90) Khurafat Lebay : Gajah Terbang Dari Tanah Atau Batu Berlari Mencuri Pakaian? 
91) Dua Imam Syiah Beda Pendapat, Mana Yang Benar? : Kejahilan Nashibi 
92) Aliy bin Abi Thalib Pernah Shalat Tanpa Berwudlu’ : Dusta Nashibi 
93) Kata Nashibi : Syiah Menyucikan Kotoran Imam, Lantas Bagaimanakah Ahlus Sunnah? 
94) Alien Menceritakan Hadis Dalam Kitab Syiah? 
95) Muawiyah bin Abu Sufyan Berdusta Atas Nama Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam+ 
96) Hadis Hasan bin Zaid bin Hasan : Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga 
97) Hadis Anas bin Malik : Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga 
98) Marwan bin Hakam Mencaci Dan Melaknat Ahlul Bait 
99) Studi Kritis Atsar Imam Ali : Yang Terbunuh Di Shiffin Masuk Surga 
100) Hadis Nabi Muhammad Tawadlu’ Akan Keutamaannya 
101) Shahih Hadis Ath Thayr : Membantah Syubhat Nashibi 
102) Daftar Hadis Aisyah Dengan Lafaz Qaala Sebagai Perkataan Aisyah 
103) Kisah Abdullah bin Saba’ Selain Riwayat Saif bin Umar 
104) Benarkah Semua Peserta Perang Tabuk Dijamin Surga? 
105) Benarkah Ketenangan Ada Pada Lisan Umar bin Khaththab? 
106) Studi Kritis Hadis Yang Dijadikan Hujjah Oleh Nashibi : Syiah Dajjal 
107) Studi Kritis Riwayat Zaid bin Aliy Tentang Fadak : Bantahan Untuk Nashibi 
108) Apakah Ibnu Budail Al Khuza’iy Termasuk Sahabat Yang Mengepung Utsman? 
109) Takhrij Hadis Kisa’ Dengan Lafaz “Sesungguhnya Kamu Termasuk Ahliku” 
110) Takhrij Atsar Imam Aliy : Ketenangan Ada Pada Lisan Umar bin Khaththab 
111) Daftar Kedunguan Troll Yang Pendengki 
112) Takhrij Hadis Kisa’ Dengan Lafaz “Balaa Insyaa Allah” 
113) Apakah Jahjah Al Ghifariy Termasuk Sahabat Nabi? 
114) Membantah Syubhat Orang Yang Mengaku ASWJ Terhadap Hadis Kisa’ 
115) Hadis Kisa’ : Kejahilan Efendi Nashibi 
116) Membantah Penipuan Farid Nashibi? 
117) Hadis Zaid bin Tsabit : Ilmu Abu Hurairah Yang Tidak Akan Lupa? 
118) Apakah Ali dan Zubair Mengakui Abu Bakar Berhak Menjadi Khalifah? 
119) Apakah Istri Nabi Diharamkan Menerima sedekah? : Anomali Bantahan Nashibi [2] 
120) Riwayat Zaid bin Aliy Menyepakati Abu Bakar Dalam Masalah Fadak 
121) Menurut Nashibi : Sa’id bin Al Musayyab Berdusta? 
122) Takhrij Riwayat Imam Ali Tidak Mengangkat Penggantinya : Studi Kritis Hujjah Nashibi 
123) Shahih Muawiyah Mencela Imam Ali : Bantahan Bagi Nashibi 
124) Studi Kritis Kredibilitas Abu Balj : Yahya bin Abi Sulaim Al Kufiy 
125) Takhrij Hadis Tutuplah Pintu Masjid Kecuali Pintu Ali 
126) Pembahasan Hadis Bithanah : Kritik Keadilan Shahabat 
127) Tinjauan Tafsir Al Hujurat Ayat 9 dan Hadis Imam Hasan Mendamaikan Kaum Muslimin 
128) Apakah Sahabat Nabi Bisa Berdusta? Kritik Atas Keadilan Sahabat 
129) Sahabat Badar Yang Munafik Atau Yang Tidak Sempurna Imannya? 
130) Studi Kritis Hadis Larangan Menyiksa Dengan Azab Allah SWT : Dilema Salafy Nashibi 
131) Membantah Hujjah Salafy : Hadis Pembakaran Kaum Zindiq Dalam Sunan Tirmidzi 
132) Ulama Tsiqat Menyatakan Ada Sahabat Badar Yang Munafik 
133) Hadis Tsaqalain : Membantah Syubhat Nashibi Terhadap Lafaz “Bihi” 
134) Muawiyah Menuduh Sahabat Meriwayatkan Hadis Dusta : Inikah Keadilan Sahabat? 
135) Anomali Hadis Abu Hurairah : Studi Kritis Kisah Dzulyadain 
136) Anomali Hadis Abu Bakar : Anomali Bantahan Nashibi 
137) Kapan Imam Ali Membaiat Abu Bakar? : Membantah Para Nashibi 
138) Kekonyolan Salafy Membela Abu Bakar Tetapi Merendahkan Ahlul Bait 
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139) Anomali Hadis Abu Bakar Tentang Warisan Nabi? 
140) Tadlis Abu Hurairah Berarti Juga Tadlis Imam Ali? Kekonyolan Nashibi Alfanarku 
141) Apakah Ali dan Abbas Menerima Hadis Abu Bakar dan Umar Tentang Warisan Nabi? 
142) Apakah Abu Musa Seorang Munafik? Bantahan Yang Skizofrenik 
143) Muawiyah Pemimpin Yang Zalim : Pembaiatan Yazid 
144) Studi Kritis Riwayat Ancaman Pembakaran Rumah Ahlul Bait : Membantah Para Nashibi 
145) Apakah Abu Hurairah Berdusta? : Anomali Hadis Abu Hurairah 
146) Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam+ Membenci Bani Umayyah 
147) Ternyata Tidak Semua Peninggalan Rasulullah SAW Menjadi Sedekah? 
148) Apakah Abu Darda’ Meyakini Adanya Tahrif Al Qur’an? 
149) Apakah Imam Ali Menyiksa Kaum Syiah Dengan Api? : Menyingkap Dusta Salafy 
150) Ahlul Bait Mengakui Kepemimpinan Mereka Dengan Ayat Tathhiir 
151) Ahlul Bait Dalam Pandangan Imam Ali? 
152) Konsisten Dalam Inkonsisten [Menjawab Hujjah Salafy] 
153) Adakah Ayat Al Qur’an Tentang Nikah Mut’ah? 
154) Nikah Mut’ah Bukanlah Zina? Menggugat Salafy 
155) Apakah Ada Kitab Ali? : Mengkritik Tulisan “Kitab-kitab Samawi [dari Buku-buku Syiah+” 
156) Hadis Imam Ali Penduduk Madinah Yang Paling Utama : Keutamaan Di Atas Abu Bakar, 

Umar Dan Utsman 
157) Ternyata Hadis Manzilah Diucapkan Nabi SAW Selain Pada Perang Tabuk [2] 
158) Hadis Imam Ali Mengakui Beliau Adalah Ash Shiddiq 
159) Pembahasan Hadis “Ash Shiddiq” dan “Bintu Ash Shiddiq” 
160) Hadis Muawiyah Dilaknat Allah SWT [Bagian Kedua] 
161) Hadis Muawiyah Meminum Minuman Yang Diharamkan : Membantah Syubhat Salafy 
162) Kedudukan Hadis Melihat Wajah Ali Ibadah ; Hasan 
163) Shahih : Hadis Imam Ali Bersama Kebenaran 
164) Apakah Ali bin Abi Thalib Shalat Sambil Mabuk? 
165) Hadis Imam Ali Sahabat Yang Paling Berilmu : Keutamaan Di Atas Abu Bakar dan Umar 
166) Tuduhan Dusta Terhadap Ulama Syiah Oleh Husain Al Musawi dalam Kitab Lillahi Tsumma 

Lil Tarikh 
167) Antagonisme Penilaian Ahmad bin Hanbal Terhadap Mereka Yang Mencela Dan Membenci 

Sahabat 
168) Studi Kritis Hadis Taat Kepada Ali Berarti Taat Kepada Nabi SAW : Bantahan Terhadap 

Salafy 
169) Studi Kritis Hadis Taat Kepada Ali Berarti Taat Kepada Nabi 
170) Tawadlu’ Imam Ali Dalam Mengutamakan Abu Bakar dan Umar : Bantahan Terhadap Salafy 
171) Studi Kritis Riwayat Imam Ali Membakar Kaum Murtad : Bantahan Terhadap Salafy 
172) Keutamaan Imam Ali Di Atas Abu Bakar dan Umar : Bantahan Terhadap Salafy 
173) Kedustaan Penulis Kitab Lillahi Tsumma Lil-Tarikh “Mengapa Saya Keluar Dari Syiah” 

[Sayyid Husain Al Musawi] 
174) Studi Kritis Hadis Yang Dijadikan Hujjah Salafy Dalam Mengutamakan Abu Bakar Dan Umar 

Di Atas Ali 
175) Tragedi Kamis Kelabu : Mengungkap Kekeliruan Salafy 
176) Ahlul Bait Jaminan Keselamatan Dunia Akhirat : Membantah Syubhat Salafy Nashibi 
177) Hadis Safinah : Imam Ali Bagi Umat Seperti Bahtera Nuh dan Pintu Pengampunan Bani Israil 
178) Hadis Imam Ali Adalah Saudara Nabi Pewaris Nabi dan Wazir Nabi 
179) Ibnu Sirin Tidak Menganggap Abu Bakar dan Umar Sebagai Manusia Yang Paling Utama 
180) Apakah Imam Ali Merasa Paling Berhak Sepeninggal Nabi SAW? : Dalil Kepemimpinan 

Imam Ali 
181) Hadis Tsaqalain : Ahlul Bait Jaminan Keselamatan Dunia Dan Akhirat 
182) Ternyata Hadis Manzilah Diucapkan Nabi SAW Selain Pada Perang Tabuk 
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183) Ketika Para Kera Menerapkan Hukum Rajam ; Ketika Sapi Dan Serigala Menasehati Manusia 
184) Takhrij Hadis “Imam Ali Akan Mencambuk Orang Yang Mengutamakan Dirinya dari Abu 

Bakar dan Umar” 
185) Imam Ali Manusia Yang Paling Dicintai Allah SWT : Bukti Keutamaan Di Atas Abu Bakar dan 

Umar 
186) Keutamaan Imam Ali Sayyid Pemimpin Di Dunia dan Akhirat : Bukti Keutamaan Yang Lebih 

Tinggi Dari Abu Bakar dan Umar 
187) Hadis Kemuliaan Imam Ali Manusia Pilihan Allah SWT 
188) Kedudukan Hadis “Imam Ali Pemimpin Bagi Setiap Mukmin Sepeninggal Nabi SAW” 
189) Hadis Yang Menjelaskan Siapa Ahlul Bait Yang Disucikan Dalam Al Ahzab 33 
190) Shahih : Hadis Imam Ali Pintu Kota Hikmah 
191) Shahih : Hadis Imam Ali Pintu Kota Ilmu 
192) Pembelaan Nashibi Terhadap Muawiyah : Studi Kritis Hadis Tentang Muawiyah 
193) Shahih Bukhari : Alaihis Salam Kepada Ahlul Bait [Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam 

Hasan dan Imam Husain] 
194) Mengungkap Kebodohan dan Kedustaan Syaikh Al Albani dan Pengikutnya Abul Jauzaa : 

Tuduhan Dusta Terhadap Syaikh Al Musawi 
195) Kedudukan Hadis Umat Mengkhianati Imam Ali Sepeninggal Nabi SAW(2) 
196) Kedudukan Hadis Umat Mengkhianati Imam Ali Sepeninggal Nabi SAW(1) 
197) Hadis Mungkar Pengakuan Akan Keutamaan Abu Bakar dan Umar 
198) Hadis Imam Ali Mengakui Khalifah Peninggalan Rasulullah SAW : Studi Kritis Hujjah Salafy 
199) Oknum Salafiyun Mendistorsi Hadis Imam Ali 
200) Imam Ali Mengakui Kepemimpinannya : Hujjah Hadis Ghadir Khum 
201) Ibnu Abbas Mengatakan Ada Kesalahan dalam Al Qur’an? 
202) Bantahan Terhadap Salafy Yang Menolak Keilmuan Imam Ali Di Atas Semua Sahabat 
203) Kedudukan Hadis “Memisahkan Diri Dari Ali Berarti Memisahkan Diri Dari Nabi SAW” 
204) Hadis Tentang Adanya Kitab Nama Ahli Surga Dan Kitab Nama Ahli Neraka 
205) Anomali Hadis Manzilah 
206) Analisis Tafsir Salafy Terhadap Hadis Ali Khalifah Setelah Nabi SAW 
207) Hadis Thayr Imam Ali Hamba Yang Paling Dicintai Allah SWT 
208) Hadis Tsaqalain Riwayat Yaqub bin Sufyan Al Fasawi 
209) Kedudukan Hadis “Rasulullah SAW Memberikan Fadak Pada Sayyidah Fathimah AS” 
210) Inkonsistensi Dalam Pembahasan Tentang Syiah, Tasyayyu’, Rafidhah dan Rafidhah Ekstrem 

; Menggugat Antirafidhah. 
211) Sahabat Nabi Yang Rafidhah Ekstrem Dan Percaya Raj’ah? 
212) Studi Kritis Imam Ali Menamakan Putranya Abu Bakar, Umar dan Utsman. 
213) Hadis Keutamaan Mencintai Ahlul Bait ; Menggugat Syiahphobia Di Kalangan Para Ulama 
214) Analisis Hadis Kesucian Rasulullah dan Ahlul Bait 
215) Studi Kritis Jalaluddin Rakhmat Dalam Dialog Syiah di Makassar 
216) Riwayat Muawiyah Mencela Imam Ali AS Adalah Shahih 
217) Analisis Kredibilitas Athiyyah Al ‘Aufi 
218) Meneliti Kembali Sanad Hadis “Wanita Yang Paling Dicintai Rasulullah SAW Adalah 

Fathimah” 
219) Kedudukan Hadis “Memandang Ali Adalah Ibadah” 
220) Kedudukan Hadis “Manusia Yang Paling Dicintai Rasulullah Adalah Fatimah dan Ali” 
221) Ayat Tathhir Khusus Untuk Ahlul Kisa’ 
222) Kontroversi Hadis Madinatul Ilmi 
223) Benarkah Imam Mahdi Dari Keturunan Imam Hasan? 
224) Tidak Shahih Abu Bakar Meminta Maaf Pada Sayyidah Fatimah 
225) Imam Bukhari Menyatakan Alaihas Salam Pada Sayyidah Fatimah 
226) Jalaludin Rahmat dan Al Qurtubi 
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227) Imam Ali Berselisih Dengan Abu Bakar Dalam Masalah Fadak 
228) Shalat Jamak Dibolehkan Tanpa Syarat 
229) Sunni Mengambil Ilmu Dari Rafidhah 
230) Berpegang Teguh Pada Ahlul Bait Nabi SAW Atau Sahabat Nabi SAW 
231) Khalifah Umat Islam Adalah Ahlul Bait 
232) Ancaman Pembakaran Rumah Ahlul Bait Rasulullah SAW 
233) Penyimpangan Kisah Fadak Oleh Situs Hakekat.Com 
234) Tinjauan Ulang Hadis Tsaqalain 
235) Ayat Al Wilayah Al Maidah 55 Turun Untuk Imam Ali 
236) Syiahphobia Bahkan Sampai ke Ayat-Ayat Cinta…? 
237) Pembelaan Untuk Quraish Shihab Tentang Sikapnya Terhadap Syiah 
238) Akidah Syiah Tentang Al Quran 
239) Lanjutan Pembantaian Buat Cek&Ricek 
240) Pembantaian Pertama Buat Cek&Ricek 
241) Cek&Ricek Gak Jauh Beda Mentalnya Dengan Antosalafy 
242) Tanggapan Tulisan “Makna Hadis Tanah Fadak” 
243) Menolak Keraguan Seputar Riwayat Fadak 
244) Analisis Riwayat Fadak Antara Sayyidah Fatimah Az Zahra AS Dan Abu Bakar RA. 
245) Siapakah Fatimah Az Zahra AS?. 
246) Al Quran Dan Hadis Menyatakan Ahlul Bait Selalu Dalam Kebenaran 
247) Kekeliruan Hafiz Firdaus Dalam Memahami Hadis Tsaqalain 
248) Kekeliruan Ali As Salus Yang Mengkritik Hadis Tsaqalain Dalam Sunan Tirmidzi 
249) Kekeliruan Ali As Salus Yang Mengkritik Hadis Tsaqalain Dalam Musnad Ahmad 
250) Kekeliruan Ibnu Taimiyyah Terhadap Hadis Tsaqalain 
251) Kekeliruan Ibnu Jauzi Terhadap Hadis Tsaqalain 
252) Kritik Terhadap Distorsi Hadis Tsaqalain 
253) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Ahlul Bait (Kerancuan Tafsir Ibnu Katsir dkk) 
254) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Ahlul Bait (Ahlul Bait Dalam Ayat Tathir Bukan istri-

istri Nabi SAW) 
255) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Ahlul Bait (Ahlul Bait Dalam Ayat Tathir) 
256) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Ahlul Bait (Ahlul Bait Dalam Hadis Tsaqalain) 
257) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah (Hadis 12 Khalifah) 
258) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah (Hadis Kekhalifahan Sunni) 
259) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah (Hadis Al Ghadir) 
260) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah (Ayat Tabligh) 
261) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah (Ayat Al Mubahalah) 
262) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah (Ayat Al Wilayah) 
263) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah (Hadis Kepemimpinan Imam Ali) 
264) Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah (Kecenderungan Sunni Dan Syiah) 
265) Maaf, Maaf, Perhatian Sebelumnya 
266) Telaah Perbedaan Sunni dan Syiah(I). 
267) Kedudukan Shahih Bukhari Di Sisi Sunni Dan Al Kafi Di Sisi Syiah 
268) Syiah Kafir, Omong Kosong “Tong Kosong Nyaring Bunyinya” 
269) Pengantar Kategori “Kritik Syiahphobia” 
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Sedikit Curhat Dan Tradisi Kekeliruan Dalam Diskusi 

Sunni Dan Syi’ah 

Posted on Juni 24, 2016 by secondprince  

Sedikit Curhat Dan Tradisi Kekeliruan Dalam Diskusi Sunni Dan Syi’ah 

Bisa dibilang saya cukup lama bermain di seputar isu ―Sunni dan Syi‘ah‖. Dimulai dari 

persahabatan saya dengan seorang Syi‘ah sampai akhirnya saya meneliti sendiri dengan 

merujuk langsung ke kitab-kitab Sunni dan Syi‘ah. Apa pentingnya isu Sunni Syi‘ah?. Isu ini 

yang menuntun saya kepada ―Ahlul Bait‖. Mungkin bagi anda tidak penting, tetapi bagi saya 

isu ini adalah jalan awal yang mengantarkan saya untuk kembali belajar lebih baik tentang 

agama. 

Dahulu kala ketika saya masih tersesat di ―kubangan lumpur‖ tidak ada yang menuntun saya 

ke jalan yang lurus kecuali secercah cahaya ―Ahlul Bait‖. Saat itu saya masih terlalu muda 

[baca : cilik] untuk memasuki dunia kegelapan yang penuh dengan kekacauan pemikiran. 

Membaca hanya membaca dan terus membaca semua buku-buku di hadapan saya sampai ke 

titik jenuh. Dalam kejenuhan, hadis dengan lafaz ―Ahlul Bait‖ begitu membekas. Mengendap 

di dasar hati yang gelap. 

―Orang Syi‘ah itu‖ tidak mengajarkan Syi‘ah kepada saya tetapi pertemuan dengannya dan 

keberadaannya sudah cukup untuk membangkitkan cahaya yang mengendap. Kepala saya 

mulai bekerja, apa yang harus saya lakukan untuk mempelajari isu ini?. Entah mengapa saat 

itu saya paham bahwa yang harus saya lakukan pertama kali bukanlah membaca semua buku-

buku terkait isu ini. Bukan pula saya harus mengejar ―Orang Syi‘ah itu‖ dan memintanya 

mengajarkan semua ilmunya. sungguh bukan itu wahai kisanak, pertama-tama saya harus 

memikirkan dengan keras ―Jalan terbaik‖ yang harus saya tempuh untuk mempelajarinya. 

Metode, itulah masalah yang harus saya pecahkan terlebih dahulu. Memikirkan dengan keras 

metode terbaik dalam mempelajari ―isu ini‖ bukan perkara mudah. Metode tidak langsung 

lahir begitu saja, itu berkembang sedikit demi sedikit seperti membangun sebuah Istana. 

Metode itulah yang menunjukkan kepada saya cara untuk mendalami isu ini yaitu saya harus 

mempelajari dengan baik dasar Ilmu mazhab Sunni dan dasar Ilmu mazhab Syi‘ah. 

Alhamdulillah, berkat inilah saya akhirnya berusaha untuk mengenal islam dengan baik. 

Dalam perjalanan ini, saya sering melihat orang-orang yang gugur di medan pertempuran 

karena tidak paham dengan Metode. Tidak peduli orang tersebut Sunni ataupun Syi‘ah jika 

lemah dalam Metode maka mereka tidak akan bisa bertahan di medan ini. Mereka seperti 

hantu-hantu yang bergentayangan, tidak sadar kalau mereka sudah lama tewas. Penanda 

mereka gampang terlihat yaitu merasa lebih tahu tentang mazhab orang lain kemudian 

merendahkan dan mengkafirkannya [baik secara jelas maupun tersembunyi]. 

Dalam perjalanan ini, saya juga sering melihat orang-orang yang merasa sudah 

memenangkan pertempuran padahal mereka hanya tidak sadar [atau tidak mau sadar] bahwa 

medan pertempuran sebenarnya lebih luas dari apa yang mereka lihat. Orang-orang seperti ini 

bukannya tidak paham dengan Metode, mereka punya Metode tetapi mereka 

mengkerdilkannya dan mencemarinya. Mereka seperti pahlawan kesiangan padahal matahari 

sudah lama terbenam. Penanda mereka agak susah terlihat oleh orang biasa tetapi sebagian 

https://secondprince.wordpress.com/2016/06/24/sedikit-curhat-dan-tradisi-kekeliruan-dalam-diskusi-sunni-dan-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2016/06/24/sedikit-curhat-dan-tradisi-kekeliruan-dalam-diskusi-sunni-dan-syiah/
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diantara mereka suka mengaku-ngaku sudah mempelajari kedua mazhab kemudian berpindah 

mazhab dan menjelek-jelekkan, merendahkan bahkan mengkafirkan mazhabnya dahulu. 

Dalam perjalanan ini, saya akhirnya menemukan orang-orang yang seperti saya. Mereka 

sadar bahwa pertempuran belum berakhir dan mereka senantiasa berkembang sesuai dengan 

medan yang mereka tempuh. Orang-orang seperti ini adalah pengikut Metode yang sejati. 

Mereka seperti Ilalang yang senantiasa tumbuh dan walaupun kecil bisa bertahan dari angin 

kencang. Penanda mereka jauh lebih susah terlihat kecuali oleh sesama mereka. Sebagian 

mereka suka mengaku-ngaku sebagai pencari kebenaran dan sebagian lagi memang mengaku 

pengikut salah satu mazhab, hanya saja apapun mazhabnya mereka adalah orang yang 

senantiasa belajar dan tidak berani merendahkan mazhab lain. 

Di luar ketiga tipe di atas, maka mereka adalah pendatang baru atau memang orang lama 

yang terkadang butuh nasehat dan petunjuk. Tidak peduli apapun mazhabnya, ketika mereka 

memilih untuk meyakini salah satu mazhab tetapi tidak merendahkan atau mengkafirkan 

mazhab lain maka mereka masuk kedalam kelompok ini. Mereka seperti anai-anai yang 

berterbangan. Kelompok ini adalah kelompok yang terbanyak dan mereka ini sering dibuat 

susah oleh orang tipe pertama [hantu] dan orang tipe kedua [pahlawan kesiangan]. Sedangkan 

penolong mereka yang bisa mengobati kesusahan tersebut adalah orang tipe ketiga [ilalang]. 

Insya Allah berikut sedikit pertolongan yang bisa saya tawarkan sebagai salah satu penganut 

Ilalang. Kenalilah kekeliruan-kekeliruan dalam seputar diskusi Sunni Syi‘ah agar kita bisa 

sadar dan menghindarinya. 

Polarisasi 

Jangan terjebak dengan doktrin “kalau bukan Sunni yang benar maka Syi‟ah yang benar, 

kalau bukan Sunni yang salah maka Syi‟ah yang salah”. Jangan terpancing dengan perkataan 

“ini penafsiran Sunni” dan “itu penafsiran Syi‟ah”. Dalam diskusi Sunni Syi‘ah, tunjukkan 

objektivitas. Jika sedang mendiskusikan nash maka fokuslah pada nash tersebut secara 

objektif. Jangan menundukkan nash tersebut ke arah mazhab yang kita yakini. Biarkan nash 

itu mengalir ke arah yang seharusnya. Mau ke arah Sunni, mau ke arah Syi‘ah atau ke arah 

lain yang bukan keduanya itu kembali pada nash tersebut. 

Contoh kasus terkait kekeliruan ini adalah Diskusi seputar ―Tragedi Hari Kamis‖. Jangan 

terjebak dengan penafsiran sebagian orang Sunni dalam mencari-cari pembelaan untuk 

membenarkan sahabat Umar [radiallahu ‗anhu] karena bagi mereka yang senantiasa 

membenarkan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sudah jelas tindakan Umar tersebut 

keliru. Jangan terjebak dengan penafsiran sebagian orang Syi‘ah bahwa itu adalah bukti 

wasiat kekhalifahan Imam Aliy karena tidak ada dalam nash hadis tersebut lafaz yang 

menyatakan demikian. Berteori tentu saja boleh tetapi kebenaran teori itu ya harus 

dibuktikan. Jika tidak ada bukti maka tidak ada alasan untuk meyakininya. Hadis ―tragedi 

hari kamis‖ bukan bukti wasiat kekhalifahan Imam Aliy tetapi bukti akan kesalahan Umar 

[radiallahu ‗anhu] dan sahabat Nabi yang menghalangi penulisan wasiat Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam]. 

.Inkonsistensi 

Ciri khas mereka yang tidak punya metode atau metodenya cacat adalah inkonsistensi. 

Awalnya mengatakan sesuatu kemudian di saat lain mengatakan hal yang bertentangan atau 
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menunjukkan sikap yang bertentangan. Kalau memang ruju‘ dari pernyataan semula ya tidak 

masalah tetapi kalau dikonfirmasi lagi masih menyatakan hal seperti sebelumnya maka sudah 

jelas Inkonsistensi. 

Contoh kasus terkait Diskusi Sunni Syi‘ah adalah Kesalahan Sahabat Nabi. Sebagian orang 

Sunni ada yang sering menyatakan sahabat itu tidak ma‘shum mereka bisa saja salah tetapi 

kalau ada orang menuliskan kesalahan sahabat maka mereka menuduhnya Syi‘ah, 

mencelanya bahkan mengkafirkannya. Kalau diajak diskusi dan ditanyakan kepada mereka 

apakah meyakini sahabat ma‘shum maka mereka akan menjawab dengan keras tidak. 

Atau contoh lain yaitu sebagian orang Syi‘ah ada yang ketika membawakan hadis-hadis 

Syi‘ah dalam kitab Al Kafiy ditanya, mana buktinya hadis-hadis itu shahih?. Mereka 

mengatakan semua riwayat dalam kitab Al Kafiy itu mu‘tabar jadi tidak perlu diperiksa 

sanadnya. Kemudian di saat lain ketika ditunjukkan hadis-hadis Al Kafiy yang musykil di sisi 

mereka maka mereka buru-buru menolaknya dengan mengatakan tidak semua riwayat Al 

Kafiy shahih harus diperiksa dulu sanad dan matannya. Ini contoh inkonsistensi karena 

mereka tidak memiliki metode yang jelas dalam penilaian hadis. Seandainya mereka 

mempelajari ilmu hadis Syi‘ah dengan baik tentu mereka tidak akan menunjukkan 

inkonsistensi seperti ini. 

Berpijak Di Tempat Yang Salah 

Mazhab Sunni memiliki kerangka ilmu sendiri begitu pula mazhab Syi‘ah memiliki kerangka 

ilmu sendiri. Tentu saja absurd untuk berhujjah atas mazhab Sunni dengan bukti riwayat 

Syi‘ah sebagaimana absurd untuk berhujjah atas mazhab Syi‘ah dengan bukti riwayat Sunni. 

Contoh, dalam diskusi Sunni Syi‘ah, orang Sunni sering berhujjah membuktikan keutamaan 

para sahabat dengan hadis-hadis yang ada dalam riwayat Sunni. Tentu saja hadis-hadis itu 

tidak ada artinya di sisi mazhab Syi‘ah. Kalau ingin menjadikan hujjah atas mazhab Syi‘ah 

mengenai keutamaan sahabat maka bawakanlah hadis-hadis Syi‘ah tentang itu. 

Orang Syi‘ah biasanya jarang berhujjah dengan riwayat Syi‘ah ketika mereka menegakkan 

hujjah ke atas orang-orang Sunni, tetapi orang Syi‘ah ketika ditanya apa dasar keyakinan hal 

tersebut dalam mazhab Syi‘ah mereka malah membawakan hadis-hadis Sunni. Biasanya ini 

muncul dari orang-orang Syi‘ah awam yang lebih tahu hadis Sunni daripada hadis mazhab 

Syi‘ah yang diyakininya. 

Contoh, ada orang Syi‘ah ketika diskusi tentang nikah mut‘ah dengan orang Sunni, mereka 

menunjukkan dalil kebolehan mut‘ah dalam kitab-kitab Sunni. Sampai disini pijakannya 

masih benar tetapi di saat lain orang Syi‘ah tersebut ditanya mana dalil dalam mazhabnya 

tentang kebolehan nikah mut‘ah, ia masih menjawab dengan hadis-hadis Ibnu Abbas yang 

membolehkan mut‘ah atau tafsir ayat Al Qur‘an tentang nikah mut‘ah memakai riwayat kitab 

Sunni. Tentu saja ini berpijak di tempat yang salah, bagaimana mungkin meyakini kebolehan 

nikah mut‘ah dalam mazhab Syi‘ah dengan hadis-hadis dalam mazhab Sunni. Kalau ditanya 

dalil dalam mazhabnya maka seharusnya membawakan hadis-hadis Syi‘ah bukan Sunni. 

.Campuraduk Asumsi dan Bukti 

Membedakan mana asumsi dan mana bukti adalah hal yang sangat penting dalam diskusi 

Sunni Syi‘ah. Ketidakmampuan atau kesalahan dalam membedakan keduanya dapat 
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berakibat fatal yaitu bisa menjadi hantu atau menjadi pahlawan kesiangan. Dalam berdalil 

seringkali kita membuat premis tertentu kemudian berdalil dengan ayat Al Qur‘an atau Hadis. 

Masalahnya adalah tidak selalu ayat Al Qur‘an dan Hadis tersebut menjadi bukti atas premis 

tersebut karena premis tersebut ternyata mengandung asumsi yang justru membutuhkan bukti 

lain. 

Contoh dalam diskusi Sunni Syi‘ah tentang hadis dua belas khalifah, orang Syi‘ah sering 

membawakan hadis-hadis shahih Sunni mengenai adanya dua belas khalifah Quraisy sebagai 

dalil untuk membuktikan Imamah dua belas Imam ahlul bait Syi‘ah. Hadis sunni tersebut 

shahih dan benar ada dua belas khalifah Quraisy tetapi itu tidak menjadi bukti akan Imamah 

dua belas imam ahlul bait Syi‘ah karena nash itu hanya menyebutkan dua belas khalifah dari 

Quraisy tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa dua belas khalifah itu adalah dua belas 

imam ahlul bait yang diyakini Syi‘ah. Hal itu membutuhkan bukti riwayat lain yang 

menegaskan nama-nama dua belas khalifah tersebut. 

Atau orang Sunni yang berhujjah dengan hadis Sunnah Khulafaur Rasyidin untuk 

membuktikan bahwa perbuatan khalifah Abu Bakar [radiallahu ‗anhu] dan Umar [radiallahu 

‗anhu] adalah hujjah. Hadis Sunnah Khulafaur Rasyidin tersebut adalah shahih tetapi tidak 

menjadi bukti bahwa Sunnah Khulafaur Rasyidin yang dimaksud adalah Sunnah Abu Bakar 

dan Umar. Hal ini disebabkan dalam nash hadis tersebut tidak ada keterangan dari Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] bahwa khulafaur rasyidin yang dimaksud adalah termasuk Abu 

Bakar dan Umar. Hal itu membutuhkan riwayat lain yang menyebutkannya jika memang ada. 

Generalisasi 

Kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah generalisasi. Menjadikan pandangan 

seorang atau sebagian penganut suatu mazhab sebagai mewakili mazhab tersebut padahal ada 

sebagian penganut mazhab tersebut yang berpandangan lain. 

Contoh, Dalam diskusi Sunni Syi‘ah, sebagian orang Sunni sering menuduh Syi‘ah meyakini 

tahrif Al Qur‘an dengan mengutip perkataan ulama-ulama Syi‘ah yang meyakini tahrif. 

Padahal sebagian ulama Syi‘ah justru mengingkari hal ini maka jelas kekeliruan menisbatkan 

mazhab Syi‘ah meyakini tahrif Al Qur‘an. 

Atau orang Syi‘ah yang keblablasan menuduh mazhab Sunni sebagai nashibiy dan menyakiti 

ahlul bait dengan menukil kezaliman bani Umayyah dimulai dari Muawiyah, Yazid dan 

seterusnya [beserta para pengikutnya]. Hal ini jelas kekeliruan karena banyak penganut 

mazhab Sunni yang justru memuliakan dan mencintai ahlul bait. 

Senjata Makan Tuan 

Kekeliruan ini sering menjangkiti mereka yang lebih semangat belajar mazhab lain tetapi 

lupa mempelajari mazhab sendiri. Sebagian orang Sunni dan Syi‘ah cukup sering 

menunjukkan kekeliruan seperti ini. 

Contoh, dalam diskusi Sunni Syi‘ah ada orang Sunni yang mengkafirkan Syi‘ah karena 

menurutnya Syi‘ah menghalalkan nikah mut‘ah. Ini jelas senjata makan tuan karena 

keterbatasan ilmunya. Secara tidak langsung hal itu berkonsekuensi mengkafirkan sebagian 

sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas [radiallahu ‗anhu], Jabir [radiallahu ‗anhu], dan yang 

lainnya karena dalam mazhab Sunni mereka termasuk yang menghalalkan nikah mut‘ah. 
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Atau ada orang Syi‘ah yang karena bencinya kepada orang-orang yang ia sebut wahabi sering 

mencela cara mereka berpakaian dengan celana di atas mata kaki [menyebutnya dengan 

sebutan cingkrang]. Padahal dalam mazhab Syi‘ah justru terdapat riwayat shahih dari Imam 

Ahlul Bait mengenai dianjurkannya berpakaian di atas mata kaki. Itu namanya senjata makan 

tuan karena tidak semangat mempelajari mazhabnya sendiri. 

Contoh-contoh di atas hanyalah sedikit gambaran jenis kekeliruan yang sering terjadi seputar 

diskusi isu Sunni Syi‘ah. Dengan menuliskan ini kami berharap semoga bisa bermanfaat bagi 

sebagian orang Sunni dan orang Syi‘ah yang terjun dalam diskusi Sunni dan Syi‘ah agar 

mereka berhati-hati untuk tidak terjatuh dalam kekeliruan-kekeliruan tersebut. Insya Allah 

dengan diskusi yang objektif maka baik orang Sunni dan orang Syi‘ah bisa saling 

meningkatkan keilmuan dan bisa saling menghormati. Mereka yang terjatuh pada tindakan 

merendahkan dan mengkafirkan mazhab lain adalah mereka yang tidak bisa berdiskusi 

dengan objektif dan lebih suka dipengaruhi oleh fanatisme mazhab yang subjektif. Salam 

Damai. 

 

Shahih Hadis Manzilah Dalam Mazhab Syi’ah 

Posted on Juni 23, 2016 by secondprince  

Shahih Hadis Manzilah Dalam Mazhab Syi’ah 

Para pengikut Syi‘ah biasanya sering berhujjah dengan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait 

dalam kitab Ahlus Sunnah. Hal ini menimbulkan kesan di mata para pembenci Syi‘ah seolah-

olah dalam mazhab Syi‘ah tidak ada hadis shahih keutamaan Ahlul Bait. Di antara hadis yang 

sering dijadikan hujjah adalah hadis Manzilah. Tulisan ini hanya ingin menunjukkan bahwa 

hadis Manzilah kedudukannya shahih dalam literatur mazhab Syi‘ah. 

Riwayat Shahih 

Al Kulainiy meriwayatkan dalam Al Kafiy hadis dengan sanad yang shahih sampai ke Imam 

Shaadiq hadis yang dalam sebagian matannya menyebutkan hadis manzilah. 

يػٞ    ٤خ ٣ ٚ ٝكيحٗ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٕ ٍ وي ً ٤ٖ ك ٤ ٞح ٝكيحٗ ٌٗٞ خٍ حٕ ط ه

ذ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٚ ػ ظـخد ُ ٓ خٕ أٍٝ ٖٓ ح ًٝ ،ٚ زٕٞ ُ ٤ ظـ ٔ ٬ ٣ ٘خّ ك ٤ٚ  حُ ِ ػ

ّ٬ٔ خٍ ٍّ حُ ي ه ٚ ٝه ٠ٓ ح٫ أٗ ٞٓ ٛخٍٕٝ ٖٓ  ش  ُِ٘ ٔ ٠٘ ر ض ٓ ٚ أٗ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٝ هللا 

ؼي١ ز٢ ر ٗ ٫ 

Abu „Abdullah [„alaihis salaam] berkata “Jadilah kalian orang-orang yang mengesakan 

Allah, sungguh Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] telah menyerukan kepada orang-

orang agar mengesakan Allah tetapi mereka tidak menjawab seruan Beliau. Dan orang yang 

pertama menjawab seruan Beliau adalah Aliy bin Abi Thalib [„alaihis salaam] dan 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] berkata “engkau bagiku seperti kedudukan Haruun 

di sisi Muusa kecuali bahwasanya tidak ada Nabi setelahku” [Al Kafiy Al Kulainiy 8/61-62 

no 80] 

https://secondprince.wordpress.com/2016/06/23/shahih-hadis-manzilah-dalam-mazhab-syiah/
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Riwayat Al Kafiy di atas kedudukannya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah. 

Berikut keterangan sanad lengkapnya dan keterangan para perawinya 

. 

 

. 

. 

 ٢ِ ٞ ػ زش أر ِ ؼ ٠خٍ، ػٖ ػ ٖ ك ٢ِ ر ٖ ػ ٖٔ ر ل زخٍ، ػٖ حُ ـ زي حُ ٖ ػ ؼ١َ، ػٖ ٓلٔي ر ٗ ح٧

 ٤ٚ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٤يس، ػٖ أر ؼ ٓ  ٢ ٖ أر ض ر خر ٖ ػ ٓق ر ٞ ٤ش ٣ ٢ أٓ ٕٞ، ػٖ أر ٤ٔ ٓ ٖ ر

ّ٬ٔ  حُ

Abu „Aliy Al Asy‟ariy dari Muhammad bin „Abdul Jabaar dari Hasan bin Aliy bin Fadhl dari 

Tsa‟labah bin Maimun dari Abi „Umayyah Yuusuf bin Tsaabit bin Abi Sa‟iidah dari Abi 

„Abdullah [„alaihis salaam]…[Al Kafiy Al Kulainiy 8/106] 

1. Abu ‘Aliy Al Asy’ariy adalah Ahmad bin Idris seorang yang tsiqat faqih banyak meriwayatkan 
hadis dan shahih riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 92 no 228] 

2. Muhammad bin ‘Abdul Jabbaar seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 391] 
3. Hasan bin Aliy bin Fadhl adalah seorang yang jaliil, kedudukannya agung, zuhud, wara’, tsiqat 

dalam hadis dan riwayat. Disebutkan bahwa ia bermazhab Fathahiy kemudian ruju’ *Al 
Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 97-98] 

4. Tsa’labah bin Maimun disebutkan Al Kasyiy dari Hamdawaih dari Muhammad bin Iisa bahwa 
ia seorang yang tsiqat, khair, fadhl [Rijal Al Kasyiy 2/711] 

5. Yuusuf bin Tsaabit Abu Umayyah seorang yang tsiqat meriwayatkan dari Abu ‘Abdullah 
*‘alaihis salaam+ *Rijal An Najasyiy hal 452 no 1222+ 

https://secondprince.files.wordpress.com/2016/06/al-kafiy-juz-8-hal-62.jpg
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Al Majlisiy dalam Mir‘atul ‗Uquul 25/257 no 80 menyatakan hadis tersebut muwatstsaq, 

sebagaimana dapat dilihat berikut 

.  

. 

Penilaian Al Majlisiy ini mungkin disebabkan oleh Hasan bin Aliy bin Fadhl yang dikatakan 

bermazhab Fathahiy. Padahal disebutkan bahwa Hasan bin Aliy bin Fadhl telah ruju‘ dari 

mazhab Fathahiy. Dalam kitab Al Wajiizah hal 189 no 503, Al Majlisiy mengatakan tentang 

Hasan bin Aliy bin Fadhl ―tsiqat bukan bermazhab imamiyah, seperti shahih karena ruju‘-nya 

dari mazhab Fathahiyyah. Pernyataan bahwa ia telah ruju‘ dari mazhab Fathahiy cukup untuk 

mengangkat derajat hadisnya menjadi shahih. 

Riwayat Muwatstsaq 

Syaikh Shaduuq menyebutkan riwayat dari Abu Ja‘far [‗alaihis salaam] mengenai kisah 

Khalid bin Walid dengan bani Khuzaimah dimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

mengutus Aliy bin Abi Thalib kepada bani Khuzaimah. Dalam penggalan akhir riwayat 

disebutkan bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bersabda 

ض  ٔخ أٗ ٢ِ، اٗ خ ػ ٘ي ٣ ٢ٟ هللا ػ ٍ ،٢٘ ٟٞح ػ َ٤ ُ ْ ٜظ ٤ ٚ( أػط ٤ٚ ٝ آُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ وخٍ ) ك

ؼي١ ز٢ ر ٗ ٫ ٚ ٠ٓ ا٫ أٗ ٞٓ ٛخٍٕٝ ٖٓ  ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ٓ 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] berkata “engkau memberi mereka agar mereka 

ridha terhadapku, Allah meridhaimu wahai Aliy, sesungguhnya engkau bagiku seperti 

kedudukan Haruun di sisi Muusa kecuali bahwasanya tidak ada Nabi setelahku” [Ilal Asy 

Syaraa‟i‟ 2/463 no 35] 

Sanad lengkap riwayat Syaikh Ash Shaduuq adalah sebagai berikut 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2016/06/miratul-uquul-juz-25-hal-2571.jpg
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. 

ٖ ٖ أكٔي ر ٖٔ ر ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر ٖٔ  كيػ ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر خٍ كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٤ي ٍ ُٞ حُ

 ٖ خٕ ر ٞد ػٖ أر ٖ أ٣ ش ر ٠خُ خٍ ػٖ ك ٣ِٜٓ  ٖ ٢ِ ر ٖ ٓؼَٝف ػٖ ػ زخّ ر ؼ لخٍ ػٖ حُ ٜ حُ

خٍ ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ َ ػ زخه لَ حُ ؼ ٢ ؿ ِْ ػٖ أر ٔ ٓ ٖ خٕ ػٖ ٓلٔي ر ٔؼ  ػ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Waliid [radiallahu 

„anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar 

dari „Abbaas bin Ma‟ruuf dari „Aliy bin Mahziyaar dari Fadhalah bin Ayuub dari Aban bin 

„Utsman dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja‟far Al Baaqir [„alaihis salaam] yang 

berkata…[Ilal Asy Syaraa‟i‟ 2/473-474 no 35] 

Riwayat Syaikh Shaduuq di atas berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah kedudukannya 

muwatstsaaq, para perawinya tsiqat hanya saja Aban bin ‗Utsman Al Ahmar dikatakan 

bermazhab menyimpang. 

1. Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid adalah Syaikh Qum, faqih mereka, yang 
terdahulu dan terkemuka, seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 383 no 1042] 

2. Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar ia terkemuka di Qum, tsiqat, agung kedudukannya [Rijal 
An Najasyiy hal 354 no 948] 

3. ‘Abbaas bin Ma’ruf Abu Fadhl Al Qummiy seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 281 no 
743] 

4. Aliy bin Mahziyaar seorang yang tsiqat dalam riwayatnya, tidak ada celaan atasnya dan 
shahih keyakinannya [Rijal An Najasyiy hal 253 no 664] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2016/06/ilal-asy-syaraai-syaikh-shaduq-juz-2-hal-463.jpg
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5. Fadhalah bin Ayuub Al Azdiy seorang yang tsiqat dalam hadisnya dan lurus dalam agamanya 
[Rijal An Najasyiy hal 310-311 no 850] 

6. Abaan bin ‘Utsman Al Ahmar, Al Hilliy menukil dari Al Kasyiy bahwa terdapat ijma’ 
menshahihkan apa yang shahih dari Aban bin ‘Utsman, dan Al Hilliy berkata “di sisiku 
riwayatnya diterima dan ia jelek mazhabnya” *Khulashah Al ‘Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 74 
no 3] 

7. Muhammad bin Muslim bin Rabah termasuk orang yang paling terpercaya [Rijal An Najasyiy 
hal 323-324 no 882] 

. 

Syaikh Haadiy An Najafiy dalam kitabnya Mausu‘ah Ahaadiits Ahlul Bait 11/80 no 13572 

menyatakan hadis riwayat Ash Shaduuq di atas sanadnya shahih, sebagaimana tampak 

berikut 

. 

 

.. 

Pernyataan Syaikh Haadiy An Najafiy ini kemungkinan karena ia berpegang pada pernyataan 

Al Kasyiy untuk menshahihkan apa yang shahih dari Aban bin ‗Utsman. Pernyataan ini tidak 

benar jika ditafsirkan secara mutlak bahwa setiap hadis yang diriwayatkan para perawi 

https://secondprince.files.wordpress.com/2016/06/maushuah-hadis-ahlul-bait-juz-11-hal-80.png
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tsiqat hingga Aban bin ‗Utsman maka otomatis shahih. Karena bisa saja Aban bin ‗Utsman 

meriwayatkan secara mursal dan riwayat mursal jelas tidak shahih. Apalagi disebutkan kalau 

Aban bermazhab menyimpang maka seharusnya status hadisnya adalah muwatstsaq. Syahid 

Ats Tsaaniy menegaskan bahwa hadis Aban bin ‗Utsman termasuk hadis muwatstsaq, ia 

berkata 

. 

 

. 

ٖ َؿ٤َٙ ِٓ  ٟ َٞ ِٕ رٖ ػؼٔخٕ أه خٍ ٝأرخ َُ ػ٢ِّ رٖ ك٠ََّ َٕ ك٢ ٣َ١وٚ ، ٓؼ َّٕ ٓخ ًخ ػّن ؛ كب َٞ ُٔ ٍُ ك٢ حُ ًٌح حُوٞ  ٝ

Dan demikian perkataan tentang hadis Muwatstsaq, maka jika di dalam sanadnya ada orang 

seperti „Aliy bin Fadhl dan Aban bin „Utsman maka itu lebih kuat dari selainnya [Syarh Al 

Bidayah Fii Ilm Ad Dirayah, Syahid Ats Tsaaniy hal 26] 

Berdasarkan pembahasan di atas maka tidak diragukan bahwa kedudukan hadis Manzilah di 

sisi mazhab Syi‘ah adalah shahih bahkan sebagian ulama Syi‘ah menyatakan bahwa hadis 

tersebut mutawatir. Hal yang patut diperhatikan adalah salah satu riwayat bukan 

menceritakan kisah perang Tabuk yaitu disebutkan saat terjadi peristiwa antara Khalid 

dengan bani Khuzaimah. Hal ini menunjukkan bahwa di sisi mazhab Syi‘ah keutamaan hadis 

Manzilah tidak terikat atau khusus waktu tertentu. 

Hal ini berbeda sekali dengan sebagian pengikut salafiy yang mengkhususkan hadis Manzilah 

hanya pada saat perang Tabuk dimana makna hadis tersebut menurut mereka adalah Aliy bin 

Abi Thalib hanya ditugaskan sebagai pemimpin wanita dan anak-anak di Madinah ketika 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan para sahabat pergi ke Tabuk. Syubhat 

mereka ini sudah pernah kami bahas secara detail dalam sebagian tulisan di blog ini [silakan 

lihat di daftar artikel]. Memang pada hakikatnya mereka lebih suka mendistorsi hadis shahih 

demi bertentangan dengan Syi‘ah daripada menyatakan kebenaran hadis yang ternyata 

bersesuaian dengan Syi‘ah. 

 

Shahih Hadis Syi’ah : Imam Hasan Dan Imam Husain 

Sayyid Pemuda Ahli Surga 

Posted on Juni 19, 2016 by secondprince  

Shahih Hadis Hasan Dan Husain Sayyid Pemuda Ahli Surga Dalam Mazhab Syi’ah 

Tulisan ini dibuat untuk meluruskan syubhat Para pembenci mazhab Syi‘ah yang menyatakan 

bahwa hadis-hadis mengenai Imam Hasan dan Imam Husain sebagai Sayyid Pemuda Surga 

https://secondprince.wordpress.com/2016/06/19/shahih-hadis-hasan-dan-husain-sayyid-pemuda-ahli-surga-dalam-mazhab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2016/06/19/shahih-hadis-hasan-dan-husain-sayyid-pemuda-ahli-surga-dalam-mazhab-syiah/
https://secondprince.files.wordpress.com/2016/06/syarh-al-bidayah-syahid-tsaaniy-hal-261.jpg
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kedudukannya dhaif dalam mazhab Syi‘ah. Faktanya adalah dalam kitab Syi‘ah riwayat 

tentang itu sebagiannya dhaif tetapi terdapat juga riwayat shahih dan muwatstsaq. Oleh 

karena itu dalam tulisan ini akan ditunjukkan riwayat shahih dan muwatstsaq di sisi mazhab 

Syi‘ah bahwa Hasan dan Husain adalah Sayyid Pemuda Ahli Surga. 

Insya Allah SWT pembahasan kedudukan hadisnya disesuaikan dengan standar Ilmu Hadis 

yang ada dalam mazhab Syi‘ah yaitu membawakan sanadnya secara lengkap dari sumber 

primer kitab hadis Syi‘ah dan menganalisis para perawi dalam sanadnya berdasarkan kitab 

Rijal Syi‘ah kemudian mencocokkannya dengan pendapat Ulama syi‘ah tentang hadis 

tersebut. 

 

Riwayat Shahih 

Terdapat riwayat shahih yang disebutkan oleh Syaikh Ath Thuusiy dalam kitabnya Tahdzib 

Al Ahkam. Riwayat ini menyebutkan tentang doa-doa bulan Ramadhan yang diajarkan oleh 

Imam Musa bin Ja‘far atau yang dikenal dengan sebutan ‗Abdus Shalih. Riwayat ini sangat 

panjang sehingga disini hanya akan kami kutip matan yang menyebutkan bahwa Hasan dan 

Husain adalah Sayyid pemuda surga. Imam Musa bin Ja‘far mengajarkan doa yang 

didalamnya Beliau menyebutkan lafaz berikut 

. 

 

. 

ٝٝ ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٢ِ أٓ ٠ِ ػ َٛ ػ  ِْٜ َٛس حُ طخ وش حُ ٜي٣ ٠ِ حُ ٤ٖ، ٝػ ٔ ؼخُ ٍٓٞ ٍد حُ ٍ ٢ٛ

 ٖ٤ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٓخ٢ٓ حُٜيٟ حُ ٔش ٝح َك زط٢ حُ ٓ  ٠ِ َٛ ػ ٝ ،ٖ٤ ٔ ؼخُ ٔخء حُ ٤يس ٗ ٓ ٔش  خ١ ك

ٖ٤ ؼ ِن أؿٔ و ٘ش ٖٓ حُ ـ َٛ حُ زخد أ ٗ ٤ي١  ٓ  

Ya Allah berilah shalawat atas Amirul Mukminin washiy Rasul Rabbul „Alamiin, dan atas 

Ash Shiddiqah Ath Thahiirah Fathimah Sayyidah wanita seluruh alam dan berilah shalawat 

atas cucu rahmat dan Imam pemberi petunjuk yaitu Hasan dan Husain Sayyid pemuda ahli 

surga dari seluruh makhluk…[Tahdzib Al Ahkam Syaikh Ath Thuusiy 3/110] 

Syaikh Ath Thuusiy menyebutkan sanadnya dalam kitab Tahdzib Al Ahkam yaitu sanad 

berikut 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2016/06/tahdzib-al-ahkam-juz-3-hal-110.jpg
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. 

زي  خد ػٖ ػ ٖ ٍث ٢ِ ر زٞد ػٖ ػ ٖ ٓل ٤ٚ ػٖ حر ٤ْ ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر وٞد ػٖ ػ ؼ ٣ ٖ ٓلٔي ر

خٍ ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ق ػ ٛخُ  

Muhammad bin Ya‟quub dari „Aliy bin Ibrahiim dari Ayahnya dari Ibnu Mahbuub dari „Aliy 

bin Ri‟aab dari „Abdus Shalih [„alaihis salaam] yang berkata…[Tahdzib Al Ahkam Syaikh 

Ath Thuusiy 3/106 no 38] 

Muhammad bin Ya‘qub yang disebutkan pada awal sanad adalah Muhammad bin Ya‘qub Al 

Kulaini. Kalau ada pemula dalam ilmu hadis Syi‘ah yang sok kritis mengatakan sanad itu 

tidak bersambung karena Ath Thuusiy tidak bertemu Al Kulainiy, maka ada baiknya dia 

belajar dengan baik terlebih dahulu baru berbicara. Manhaj Ath Thuusiy dalam kitabnya 

memang tidak menyebutkan secara lengkap sanad dari dirinya ke Imam ahlul bait untuk 

setiap hadis. Ath Thuusiy meringkas sanadnya kemudian membuat rincian di bagian kitabnya 

yang khusus menyebutkan sanad dari dirinya ke perawi dalam awal sanad. 

Ath Thuusiy memiliki jalan sanad khusus sampai ke Muhammad bin Ya‘qub Al 

Kulainiy. Jalan sanad Syaikh Ath Thuusiy sampai Muhammad bin Ya‘qub Al Kulainiy 

tersebut disebutkan Syaikh Ath Thuusiy dalam kitabnya 

. 

 

. 

 ٚ خ ر زَٗ وي أه ٔٚ هللا ك ٢٘ ٍك ٤ ِ ٌ وٞد حُ ؼ ٣ ٖ ظخد ػٖ ٓلٔي ر ٌ ٌٛح حُ  ٢ خٙ ك َٗ ٔخ ًً ك

خٕ ٔؼ ٘ ٖ حُ ٖ ٓلٔي ر زي هللا ٓلٔي ر ٞ ػ ٤ن أر ٘ ٖ  حُ لَ ر ؼ ْٓ ؿ وخ ٢ حُ ٔٚ هللا، ػٖ أر ٍك

هللا  ٚٔ وٞد ٍك ؼ ٣ ٖ ٔٚ هللا ػٖ ٓلٔي ر ٚ ٍك ٣ٞ ُٞ ٖ ه  ٓلٔي ر

https://secondprince.files.wordpress.com/2016/06/tahdzib-al-ahkam-juz-3-hal-106.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2016/06/syarh-masyaikh-tahdzib-al-ahkam-hal-5.jpg
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Maka apa yang kami sebutkan dalam kitab ini dari Muhammad bin Ya‟qub Al Kulainiy 

rahimahullah maka sungguh telah mengabarkan kepada kami dengannya Syaikh Abu 

„Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Nu‟man rahimahullah dari Abu Qaasim Ja‟far 

bin Muhammad bin Quuluwaih rahimahullah dari Muhammad bin Ya‟qub rahimahullah 

[Syarh Masyaikh Tahdzib Al Ahkam hal 5-8] 

Jadi sanad lengkap riwayat tersebut dari Syaikh Ath Thuusiy adalah dari Syaikh Muhammad 

bin Muhammad bin Nu‘man [Al Mufiid] dari Ibnu Quuluwaih dari Al Kulainiy dari Aliy bin 

Ibrahim dari Ayahnya dari Ibnu Mahbuub dari ‗Aliy bin Ri‘aab dari ‗Abdus Shalih [Imam 

Musa bin Ja‘far]. Sanad ini berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah kedudukannya shahih, 

berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Muhammad adalah Muhammad bin Muhammad bin Nu’man Syaikh Mufid, 
ia termasuk diantara guru-guru Syi’ah yang mulia dan pemimpin mereka, dan orang yang 
paling terpercaya di zamannya, dan paling alim diantara mereka [Khulashah Al Aqwaal 
Allamah Al Hilliy hal 248 no 46] 

2. Abul Qaasim Ja’far bin Muhammad bin Quluwaih Al Qummiy termasuk orang yang tsiqat dan 
mulia dalam hadis dan faqih [Rijal An Najasyiy hal 123 no 318] 

3. Muhammad bin Ya’qub Al Kulainiy dia adalah orang yang paling tsiqat dalam hadis dan 
paling tsabit diantara mereka [Rijal An Najasyiy hal 377 no 1026] 

4. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu’tamad, shahih mazhabnya *Rijal 
An Najasyiy hal 260 no 680] 

5. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah menyatakan 
hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para perawinya disepakati 
tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 1/222] 

6. Hasan bin Mahbuub seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 354] 
7. Aliy bin Ri’aab Al Kuufiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 151 

 

Al Majlisiy dalam Malaadz Al Akhyar 5/116 hadis no 38 menyatakan hadis tersebut hasan. 

Hal ini karena di sisi Al Majlisiy, Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy mendapat predikat 

mamduh sebagaimana disebutkan Al Majlisiy dalam Al Wajiizah no 53. Dalam Ilmu hadis 

Syi‘ah, perawi dengan predikat mamduh kedudukan hadisnya adalah hasan 

. 
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. 

Berdasarkan pendapat yang rajih kedudukan Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy adalah tsiqat 

sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Ibnu Thawus dan dia lebih terdahulu dibanding Al 

Majlisiy. 

Riwayat Muwatstsaq 

. 
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. 

٘خٕ  ٤َ، ػٖ ك ٓٔخػ ٖ ا ٤ٖ، ػٖ ٓلٔي ر ٔ ل ٖ حُ َُحُ، ػٖ ٓلٔي ر لَ حُ ؼ ٖ ؿ ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

 ٤ٚ ِ زي هللا )ػ ٞ ػ خٍ أر خٍ ه ٚ ه بٗ لٞٙ، ك ـ ٬ّٔ( ٫ٝ ط ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ )ػ ٔ ل ٬ّٔ( ٍُٝٝح حُ حُ

ٜ٘يحء ٤ي حُ ٓ ِن ٝ و ٘ش ٖٓ حُ ـ َٛ حُ زخد أ ٗ ٤ي  ٓ  

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja‟far Ar Razzaaz dari Muhammad bin 

Husain dari Muhammad bin Isma‟iil dari Hanaan yang berkata Abu „Abdullah [„alaihis 

salaam] berkata “berziarahlah ke kubur Husain [„alaihis salaam] dan jangan 

mengabaikannya, sesungguhnya Ia adalah Sayyid pemuda ahli surga diantara makhluknya 

dan syahid para syuhada” [Kaamil Az Ziyaarah Ibnu Quluwaih hal 216-217 bab 37 hadis no 

1] 

Riwayat ini berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah kedudukannya muwatstsaq karena Hanaan 

walaupun tsiqat ia bermazhab menyimpang yaitu waqifiy, berikut keterangan mengenai para 

perawinya 

1. Muhammad bin Ja’far Ar Razzaaz Abul ‘Abbaas seorang yang tsiqat karena ia termasuk guru 
Ibnu Quluwaih dalam Kaamil Az Ziyaarah *Al Mufiid Min Mu’jam Rijal Al Hadits hal 708+ 

2. Muhammad bin Husain bin Abil Khaththab seorang yang jalil, banyak memiliki riwayat dan 
tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 334 no 897] 

3. Muhammad bin Isma’iil bin Bazii’ seorang yang tsiqat shahih [Rijal Ath Thuusiy hal 364] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2016/06/kamil-az-ziyarah-hal-216.jpg
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4. Hanaan bin Sadiir seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 119] tetapi Ath 
Thuusiy juga menyebutkan bahwa ia bermazhab waqifiy [Rijal Ath Thuusiy hal 334] 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan telah shahih dalam mazhab Syi‘ah 

bahwa Imam Hasan dan Imam Husain adalah Sayyid pemuda ahli surga. Untuk hadis-hadis 

shahih dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah [dan sampai saat ini menjadi pegangan di sisi kami] 

sudah pernah kami bahas sebelumnya dalam tulisan khusus Imam Hasan dan Imam Husain 

Sayyid Pemuda Ahli Surga. 

 

Abu Jibril Berhujjah Dengan Hadis Dhaif Untuk 

Menyerukan Membunuh Orang Syi’ah 

Posted on November 25, 2015 by secondprince  

Abu Jibril Berhujjah Dengan Hadis Dhaif Untuk Menyeru Membunuh Orang Syi’ah 

Kami berlindung kepada Allah SWT dari kezaliman orang-orang seperti ini. Tidak usah 

berbasa-basi silakan pembaca melihat sendiri apa yang dikatakannya. Semoga Allah SWT 

memberi petunjuk kepadanya dan mengembalikannya ke jalan yang lurus. 

.Pada bagian terakhir orang ini berhujjah dengan hadis Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] untuk menyerukan membunuh orang-orang Syi‘ah. Hadis inilah yang akan dibahas 

dan dibuktikan kalau sebenarnya hadis ini dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. 

.  

ِف، هَخ٫َ. َُ ُّٔ ِٖ حُ َِ ْر ِٛ ُٖ أَر٢ِ حُطَّخ ٝ ْر َُ ْٔ َػ َٝ  ، ُّ٢ ِٔ ح٤١ِ ََ ُْوَ ٣َِِي ح ػََ٘خ أَرُٞ ٣َ َكيَّ : ُٖ ُق ْر ُٓ ػ٘خ ٣ُٞ   ُٖ خُؽ ْر َـّ َُْل ، ػ٘خ ح َػِي١ٍّ

ٍَ ٍّ، هَخ ِٖ َػزَّخ ِٖ حْر ، َػ َٕ ح ََ ْٜ ِٓ  ِٖ ِٕ ْر ٞ ُٔ ٤ْ َٓ  ْٖ ، َػ ٍْ ٤ ِٔ طَ :  ٍَ ، كَوَخ َْ٘يُٙ َػ٢ٌِِّ ِػ َٝ  ، َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ َْ٘ي حَُّ٘ز٢ِِّ  ُْ٘ض ِػ ًُ

َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ ُٕ ك٢ِ أُ :حَُّ٘ز٢ُِّ  ٌُٞ َ٤ َٓ حك٠َِشَ ٣َخ َػ٢ُِِّ  ََّ َٕ حُ ْٞ َّٔ َٔ ُ٣ ٌِ ْْ َٗزَ ُٜ ُْز٤َِْض َُ ََ ح ْٛ َخ أَ َٕ ُكزَّ٘ ْ٘ظَِلُِٞ َ٣ ٌّ ْٞ ظ٢ِ هَ َّٓ
َٕ ٞ ًُ َِ ْ٘ ُٓ  ْْ ُٜ ، كَبَِّٗ ْْ ُٛ  كَخْهظُُِٞ

Telah menceritakan kepada kami Abu Yaziid Al Qaraathiisiy dan „Amru bin Abi Thaahiir bin 

As Suruh keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Yusuf bin „Adiy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Hajjaaj bin Tamiim dari Maimun bin Mihraan dari Ibnu 

„Abbaas yang berkata “aku berada di sisi Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan di sisi 

https://secondprince.wordpress.com/2010/03/19/imam-hasan-dan-imam-husain-sayyid-pemuda-ahli-surga-dan-imam-ali-lebih-utama-dari-keduanya/
https://secondprince.wordpress.com/2010/03/19/imam-hasan-dan-imam-husain-sayyid-pemuda-ahli-surga-dan-imam-ali-lebih-utama-dari-keduanya/
https://secondprince.wordpress.com/2010/03/19/imam-hasan-dan-imam-husain-sayyid-pemuda-ahli-surga-dan-imam-ali-lebih-utama-dari-keduanya/
https://secondprince.wordpress.com/2015/11/25/abu-jibril-berhujjah-dengan-hadis-dhaif-untuk-menyerukan-membunuh-orang-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/11/25/abu-jibril-berhujjah-dengan-hadis-dhaif-untuk-menyerukan-membunuh-orang-syiah/
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/11/mujam-al-kabiir-no-12998.jpg
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Beliau juga ada Aliy, maka Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “wahai „Aliy akan 

ada di antara umatku kaum yang mengaku mencintai kita ahlul bait, mereka dinamakan 

Rafidhah. Maka bunuhlah mereka karena sesungguhnya mereka orang-orang musyrik 

[Mu‟jam Al Kabiir Ath Thabraniy 12/242 no 12998] 

.Hadis Ibnu ‗Abbaas tersebut kedudukannya dhaif karena perawi Hajjaaj bin Tamiim. Berikut 

keterangan tentangnya yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Tahdziib At Tahdziib 

. 

 

Nasa‘iy berkata tentangnya ―tidak tsiqat‖, Abul Fath Al Azdiy berkata ―dhaif‖, Abu Ja‘far Al 

Uqailiy berkata ―ia meriwayatkan dari Maimun bin Mihraan hadis-hadis yang tidak memiliki 

mutaba‘ah atasnya‖. Ibnu Adiy mengatakan riwayat-riwayatnya tidak lurus. Ibnu Hibbaan 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Tahdziib At Tahdziib 1/662 no 1330]. 

Pernyataan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat tertolak karena bertentangan 

dengan para ulama lain apalagi ia dikenal tasahul dalam kitabnya Ats Tsiqat. Oleh karena itu 

Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa Hajjaaj bin Tamiim dhaif [Taqrib At Tahdziib hal 222 no 

1128]. 

 

Hadis ini didhaifkan oleh Al Baihaqiy dalam kitabnya Dala‘il An Nubuwwah 

kemudian setelah ia menyebutkan hadis Ibnu ‗Abbaas, ia berkata 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/11/tahdziib-at-tahdziib-no-1330.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/11/taqriib-at-tahdziib-no-1128.jpg
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. . 

ُْ ُ أَْػَِ هللاَّ َٝ ِؼ٤لَشٌ،  َٟ َٜخ  ُِّ ًُ  ََ ٍٚ أَُه ُؿ ْٝ ْٖ أَ ِٓ ْؼَ٘خُٙ  َٓ ١َِٝ ك٢ِ  ٍُ َٝ  

Dan diriwayatkan dalam maknanya dari jalan-jalan lain yang semuanya dhaif, wallahu 

a‟lam [Dala‟il An Nubuwwah Baihaqiy 6/548] 

Syaikh Husain Saliim Asad dalam tahqiqnya terhadap Musnad Abu Ya‘la 4/459 no 2586 

memberikan catatan atas hadis Ibnu ‗Abbaas tersebut bahwa sanadnya dhaif. 

.  

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/11/dalail-an-nubuwwah-juz-6-hal-548.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/11/musnad-abu-yala-no-2586.jpg
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Kami sudah meneliti keseluruhan jalan sanad riwayat ini dan kedudukannya memang dhaif 

sebagaimana yang disebutkan Al Baihaqiy. Kami tidak menyangka ada orang yang 

menjadikan hadis ini sebagai hujjah kemudian menyerukannya kepada orang-orang. Dan 

lebih kasihan lagi melihat orang-orang yang berteriak Allahuakbar setelah mendengar hadis 

ini. 

Dimanakah hati kalian wahai saudara-saudara yang mengaku muslim. Jangan biarkan hasutan 

dari orang-orang yang mengatasnamakan agama mencuci otak-otak kalian. Islam itu 

mengajarkan kasih sayang antara sesama muslim. Jangan pernah melupakannya dan jikalau 

begitu berat memandang mereka sebagai saudara maka pandanglah mereka sebagai manusia. 

Agama Islam tidak pernah menghancurkan rasa kemanusiaan bahkan menyempurnakan rasa 

kemanusiaan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. 

 

 

 

Kedustaan Al Amiry : Bukti Nyata Bahwa Syi’ah Adalah 

Pembunuh Husain?. 

Posted on Oktober 28, 2015 by secondprince  

Kedustaan Al Amiry : Bukti Nyata Bahwa Syi’ah Adalah Pembunuh Husain?. 

Orang ini memang ―agak lucu‖ dan mohon maaf kalau kata-kata ―pendusta‖ sangat cocok 

disematkan kepadanya. Menuduh orang-orang Syi‘ah bersandiwara ketika menangisi Imam 

Husain [‗alaihis salaam] adalah kedustaan. Kami tidak tahu apa dasarnya tuduhan orang ini, 

adapun tulisan ngawurnya itu benar-benar salah sambung kalau ditujukan kepada mazhab 

Syi‘ah yang ada sekarang. 

Tidak dipungkiri bahwa dalam mazhab Syi‘ah terdapat riwayat [terlepas dari kedudukannya 

apakah dhaif ataukah shahih] dimana ahlul bait mengecam orang-orang yang mengaku Syi‘ah 

mereka. Seperti dalam kasus yang menimpa Imam Husain [‗alaihis salaam] yaitu terdapat 

orang-orang Syi‘ah Kufah yang menulis surat kepada Imam Husain [‗alaihis salaam] 

kemudian orang-orang ini malah meninggalkan Beliau atau malah ikut menyakiti Beliau. 

Pertanyaan penting yang harus dijawab disini adalah ―Syi‘ah Kufah‖ yang dimaksud itu 

sebenarnya Syi‘ah yang bagaimana?. Pertanyaan ini yang tidak pernah terpikirkan oleh 

orang-orang seperti Al Amiry. Apa itu Syi‘ah yang dikenal sekarang sebagai Syi‘ah 

Imamiyah atau Syi‘ah yang dikenal karena kecenderungan kepada Imam Aliy?. Sebelum Al 

Amiry sok memfitnah mazhab lain, ada baiknya ia banyak membaca kitab mazhab ahlus 

sunnah. 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/10/28/kedustaan-al-amiry-bukti-nyata-bahwa-syiah-adalah-pembunuh-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2015/10/28/kedustaan-al-amiry-bukti-nyata-bahwa-syiah-adalah-pembunuh-husain/
http://www.alamiry.net/2015/10/bukti-nyata-bahwa-syiah-adalah-pembunuh-husain.html
http://www.alamiry.net/2015/10/bukti-nyata-bahwa-syiah-adalah-pembunuh-husain.html
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. 

Salah satu dari orang-orang yang dikatakan Syi‘ah Kufah yang menulis surat kepada Imam 

Husain [‗alaihis salaam] adalah Sulaiman bin Shurad Al Khuzaa‘iy dan dia adalah sahabat 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahkan meriwayatkan hadis dalam kutubus sittah. Ibnu 

Sa‘d ketika menuliskan biografinya mengatakan 

. 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/thabaqat-ibnu-saad-juz-4.jpg
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. 

٢ِ د ٜٗي ٓغ ػ ٝ ٖ٤ ٔ ل ٠ حُ ظذ حُ ً ٖ ٤ٔ خٕ ك ً ٖ٤ ل ٛ ـَٔ ٝ ٬ّٔ حُ ٤ٚ حُ ِ ذ ػ ٢ ١خُ ٕ أر

ٚؼ ٓ َ وخط ٣ ْ ُٝ ٚ٘ ٔي ػ ٜٓخ أٓ ي خ ه ِٔ ش ك ٌٞك ويّ حُ ٢ِ إٔ ٣ ٖ ػ  ر

Dan dia bersama „Aliy bin Abi Thalib [„alaihis salaam] pada perang Jamal dan perang 

Shiffiin, dia termasuk diantara orang yang menulis surat kepada Husain bin „Aliy agar 

datang ke Kufah, maka ketika Beliau datang ia menahan darinya dan tidak berperang 

bersamanya…[Thabaqat Ibnu Sa‟d 5/196 no 855] 

Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Tahdziib At Tahdziib bahwa Sulaiman bin Shurad 

adalah sahabat Nabi dan termasuk perawi kutubus sittah [Shahih Bukhariy, Shahih Muslim, 

Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa‘iy, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi]. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/thabaqat-ibnu-saad-juz-4-hal-1961.jpg
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. 

خٕ د ٤ٔ ِ ٓ ٖ كَحّ  َّٛ ر ٖ أ ؼش ر ٤ ٖ ٍر وٌ ر ٘ ٓ ٖ ـٕٞ ر ٢ حُ ٖ أر ـٕٞ ر ٖ حُ َٛى ر  ٕ

 ٢ ِْ ٝػٖ أر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ زش ٍٟٝ ػٖ حُ ٛل  ٚ ُ ٢ ٌٞك ٞ ٓطَف حُ وِحػ٢ أر حُ

ٓلخم  ٞ ا ٘ٚ أر ؼْ ٝػ ٖ ٓط ٤َ ر ز ٢ِ ٝؿ ٖ ػ ٖٔ ر ل ذ ٝحُ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ؼذ ٝػ ً ٖ ر

ؾ ٔخٍ حُ ٣ ٖ زي هللا ر ض ٝػ خر ٖ ػ َ ٝػي١ ر ٔؼ ٓ ٖ ٠٤ ر ل ؼ٢ ٣ٝ ٤ ز ٔ ٢٘ٛ ٝأرٞ ح٠ُل٠ حُ

ًٍ حكٔٔخٙ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ٝؿ٤َْٛ هخٍ رٖ ػزي حُزًَخٕ ه٤َح كخ٬ٟ ًٝخٕ حٓٔٚ ك٢ حُـخ٤ِٛش ٣ٔخ

خٕ  ًٝ ٖ٤ ل ٛ  ٢ِ ٜٗي ٓغ ػ ٝ ٚٓ ٞ ٢ ه َٗف ك ٤ش ٝ ٖٓ ػخُ  ٚ خٕ ُ ش ًٝ ٌٞك ٌٖ حُ ٓ خٕ  ٤ٔ ِ ٓ

خ ِٔ ٚؼ ك ظخٍ ٓ و َى حُ ٜٓخ ط ي خ ه ِٔ ش ك ٌٞك ٠ حُ ويّٝ اُ ٚ حُ ٔؤُ ٤ٖ ٣ ٔ ل ٠ حُ ظذ اُ ً ٖ ٤ٔ  ك

ش ا٫  ٞر ٘خ ط ٓخ ُ ٞح  خُ ٚ ٝه ٤غ ٖٓ هٌُ لِح١ٍ ٝؿٔ زش حُ ـ ٗ ٖ ٤ذ ر ٔ ٔ ٛٞ ٝحُ خٕ  ٤ٔ ِ ٓ يّ  ظَ ه ه

ٚٓ ي ِذ ر ط ٢ حُ ٘خ ك ٔ ل ظَ أٗ و  إٔ ٗ

Sulaiman bin Shurad bin Al Jawniy bin Abil Jawni bin Munqidz bin Rabii‟ah bin Ashram bin 

Haraam Al Khuzaa‟iy Abuu Muthrif Al Kuufiy seorang sahabat Nabi. Ia meriwayatkan dari 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam], Ubai bin Ka‟ab, „Aliy bin Abi Thalib, Hasan bin „Aliy 

dan Jubair bin Muth‟im. Telah meriwayatkan darinya Abu Ishaaq As Sabii‟iy, Yahya bin 

Ma‟mar, „Adiy bin Tsaabit, „Abdullah bin Yasaar Al Juhaaniy, Abu Dhuha dan selain 

mereka. Ibnu „Abdill Barr berkata “ia seorang yang memiliki kebaikan dan keutamaan, 

namanya di masa jahiliah adalah Yasaar kemudian Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] 

menamakannya Sulaiman, ia tinggal di Kuufah, dia memiliki kedudukan yang tinggi dan 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/tahdziib-at-tahdziib-juz-3-hal-36.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/tahdziib-at-tahdziib-juz-3-hal-36.jpg
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mulia di tengah kaumnya, ia ikut bersama „Aliy dalam perang Shiffiin dan ia termasuk 

diantara yang menulis surat kepada Husain memintanya datang ke kuufah kemudian ketika 

[Husain] datang maka ia meninggalkan berperang bersamanya. Ketika [Husain] terbunuh, 

datanglah Sulaiman, Musayyab bin Najabah Al Fazaariy dan sekumpulan orang-orang yang 

menelantarkannya [Husain] dan mereka berkata “tidak ada bagi kita taubat kecuali bahwa 

kita terbunuh dalam menuntut balas atas darahnya [Husain]” …[Tahdziib At Tahdziib Ibnu 

Hajar 3/36-37 no 3013] 

. 

. 

. 

Siapakah Musayyab bin Najabah Al Fazaariy yang disebutkan Ibnu ‗Abdil Barr 

[sebagaimana dinukil Ibnu Hajar]?. Dia adalah salah satu perawi hadis kitab Sunan Tirmidzi 

sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam kitabnya Tahdziib At Tahdziib 

. 

 

 

. 

 ٞ ؼ٢ ٝأر ٤ ز ٔ ٓلخم حُ ٞ ا ٘ٚ أر ٢ِ ٝػ لش ٝػ ٢ ٍٟٝ ػٖ ك٣ٌ ٞك زش ً ـ ٗ ٖ ٤ذ ر ٔ ٔ حُ

ِذ ىّ  ٢ ١ َٛى ك  ٖ خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٚ هَؽ ٓغ  وخٍ اٗ ٤ٚ ٣ ْ ػٖ أر ٞ كخط خٍ أر ز٢ ه َٛٔ ْ حُ اى٣ٍ

ٖ٤ ظ ٓ ٘ش هْٔ ٝ ٓ  ٬ ظ و ٢ِ ك ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل  حُ

Al Musayyab bin Najabah Al Kuufiy meriwayatkan dari Hudzaifah dan „Aliy, telah 

meriwayatkan darinya Abuu Ishaaq As Sabii‟iy, Abuu Idriis Al Murhibiy. Abu Hatim berkata 

dari ayahnya dikatakan bahwa ia keluar bersama Sulaiman bin Shurad untuk menuntut 

darah Husain bin „Aliy maka keduanya terbunuh tahun 65 H [Tahdziib At Tahdziib Ibnu 

Hajar 6/280 no 7889] 

Ibnu Hibban memasukkan Musayyab bin Najabah Al Fazaariy dalam kitabnya Ats Tsiqat 

[Ats Tsiqat Ibnu Hibbaan 5/437] dan Ibnu Hibban dalam kitab Masyaahiir ‗Ulamaa‘ Al 

Amshaar berkata 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/tahdziin-at-tahdziib-juz-6-hal-280.jpg
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. 

وخٍُ  ّٞ حُ خى ٣ ٣ُ ٖ ٤ي هللا ر ز ِٚ ػ ظ ٤ٖ ه ٤ ٌٞك ِش حُ لِح١ٍ ٖٓ ؿ زش حُ ـ ٗ ٖ ٤ذ ر ٔ ٔ حُ

ٖ٤ ظ ٓ زغ ٝ ٓ ٘ش  ٓ  

Al Musayyab bin Najabah Al Fazaariy termasuk diantara orang-orang Kufah yang mulia, 

Ubaidillah bin Ziyaad membunuhnya di hari Khaazar tahun 67 H [Masyaahiir „Ulamaa‟ Al 

Amshaar hal 134 no 819] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/masyaahiir-ulamaa-al-amshaar-no-819.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/masyaahiir-ulamaa-al-amshaar-no-819.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/masyaahiir-ulamaa-al-amshaar.jpg
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Sulaiman bin Shurad Al Khuzaa‘iy dan Al Musayyab bin Najabah Al Kuufiy dikenal sebagai 

Syi‘ah ‗Aliy. Adz Dzahabiy menyebutkan hal ini dalam kitabny Tarikh Al Islaam 

. 

 

 

 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/tarikh-al-islam-adz-dzahabiy-juz-2-hal-602.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/tarikh-al-islam-adz-dzahabiy-juz-2-hal-602.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/tarikh-al-islam-adz-dzahabiy.jpg
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 ٢ِ ؼش ػ ٤ ٗ ٛٔخ ٖٓ  لِح١ٍ ٝ زش حُ ـ ٗ ٖ ٤ذ ر ٔ ٔ وِحػ٢، ٝحُ َٛى حُ  ٖ خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ خٕ  ي ً ٝه

زخٍ ً ٖٓٝ ٖ٤ ٔ ل يّ حُ زٕٞ ر ِ ط ٣ َ ٤غ ح٥ه ٢ ٍر ٚ هَؿخ ك ٛلخر  أ

Dan sungguh Sulaiman bin Shurad Al Khuzaa‟iy dan Musayyab bin Najabah Al Fazaariy 

keduanya termasuk Syi‟ah „Aliy dan termasuk sahabat utamanya, keduanya keluar pada 

bulan Rabii‟ul Akhir untuk menuntut darah Husain…[Tarikh Al Islam Adz Dzahabiy 2/602] 

Perhatikanlah sekali lagi, Syi‘ah kufah yang dimaksud menulis surat kepada Imam Husain 

[‗alaihis salaam] ternyata termasuk di dalamnya sahabat Nabi dan tabiin yang mulia di sisi 

ahlus sunnah bahkan hadis-hadisnya ada diambil dalam kitab hadis ahlus sunnah. Hal ini 

menguatkan bahwa makna Syi‘ah yang dimaksud pada masa itu juga mencakup ahlus sunnah 

yang mencintai dan berpihak kepada ‗Aliy bin Abi Thalib [‗alaihis salaam]. 

. 

. 

. 

Selanjutnya mari kita lihat kutipan Al Amiry dari kitab Al Irsyad dimana ia menyebutkan 

bahwa Syabats bin Rib‘iy termasuk orang Syi‘ah yang mengundang Imam Husain tetapi 

setelah itu malah ingin membunuh Imam Husain [‗alaihis salaam]. Al Amiry menukil 

. 

 

. 

Siapakah Syabats bin Rib‘iy di sisi kitab ahlus sunnah?. Al Ijliy memasukkannya dalam kitab 

Ma‘rifat Ats Tsiqat dan mengatakan 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/al-amiry.jpg
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. 

 ٢ٟ خٕ ٍ ٔؼ ظَ ػ ٠ِ ه خٕ أٍٝ ٖٓ أػخٕ ػ ً ٞٛ  ْ٤ ٔ ؼ٢ ٖٓ ط ٖ ٍر زغ ر ٗ  ٞٛ خٕ ٝ ٔؼ هللا ػٖ ػ

٢ِ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل ظَ حُ ٠ِ ه ش ٝحػخٕ ػ ل٣ٍَٝ  أٍٝ ٖٓ كٍَ حُ

Syabats bin Rib‟iy dari Tamiim, ia adalah orang pertama yang membantu dalam 

pembunuhan Utsman [radiallahu „anhu], dan orang pertama yang melepaskan [dari] Al 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/marifat-ats-tsiqat-juz-1-no-448.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/marifat-ats-tsiqat-juz-1-no-448.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/marifat-ats-tsiqat-juz-1.jpg
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Haruuriyah dan membantu dalam pembunuhan Husain bin „Aliy [Ma‟rifat Ats Tsiqat Al Ijliy 

1/448 no 714] 

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ia termasuk salah satu perawi hadis dalam kitab Sunan Abu 

Dawud [Tahdziib At Tahdziib 3/131 no 3203]. Diantara ulama yang memujinya adalah Ibnu 

Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat seraya berkata ―yukhti‘u‖ [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 

4/371]. Kemudian Ibnu Abi Hatim berkata 

. 

 

. 

ؼض  ٔٓ  ٠ ٤ٔ ظ خٕ حُ ٤ٔ ِ ٓ ؼذ ٝ ً ٖ ٘ٚ ٓلٔي ر لش ٍٟٝ ػ ٠ِ ٝك٣ٌ ؼ٠ ٍٟٝ ػٖ ػ ٖ ٍر زغ ر ٗ

ٓخ، ٝحٍ ؤ ٚ ر ِْ ر ٤ْ ٫ حػ و ظ ٔ ٚؼ ٓ وخٍ: كي٣ ٘ٚ ك ٚظ ػ ٓؤُ ي ٝ وٍٞ ًُ ٠ ٣ ْ حر ًٟ ٍٟٝ حٗ

ٌٛح  ٞٛ  ْ٤ وخٍ ُ ٣ ٚ٘  ػ

Syabats bin Rib‟iy meriwayatkan dari „Aliy dan Hudzaifah, telah meriwayatkan darinya 

Muhammad bin Ka‟ab dan Sulaiman At Taimiy. Aku mendengar ayahku mengatakan hal itu. 

Dan aku bertanya kepadanya tentangnya maka ia berkata “hadisnya lurus tidak ada masalah 

padanya, ia adalah orang yang Anas telah meriwayatkan darinya, dan dikatakan bukan 

orang ini. [Al Jarh Wat Ta‟dil Ibnu Abi Hatim 4/388 no 1695] 

. 

. 

. 

Agak aneh memang kalau kita melihat orang yang terlibat dalam pembunuhan Imam Husain 

[‗alaihis salaam] masih dinyatakan oleh ulama tertentu dengan ta‘dil atau bahkan tsiqat. 

Umar bin S‘ad yang sudah dikenal sebagai pemimpin pasukan yang membunuh Imam Husain 

[‗alaihis salaam] tetap dinyatakan tsiqat oleh Al Ijliy. Al Ijliy berkata 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/al-jarh-wat-tadil-juz-4-hal-388.jpg
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.  

 ٞٛ ٝ ٚ٘ ٘خّ ػ غ ٍٟٝٝ حُ ٤ٚ أكخى٣ ١َٝ ػٖ أر خٕ ٣ وش ً ٢ ػ ٓيٗ خٙ  ٢ ٝه ٖ أر ؼي ر ٓ  ٖ ػَٔ ر

ِٚ ظ َٗ ه زخ ٣ ْ ُٝ ٖ٤ ـ ٤َ حُ خٕ أٓ ِض ً ٤ٖ ه ٔ ل ظَ حُ ١ٌ ه  حُ

„Umar bin Sa‟d bin Abi Waqaash orang madinah yang tsiqat, ia meriwayatkan dari ayahnya 

hadis-hadis dan orang-orang telah meriwayatkan darinya, ia adalah orang yang membunuh 

Husain. [Al Haitsamiy] aku berkata “ia pemimpin pasukan dan tidak secara langsung 

membunuhnya” [Ma‟rifat Ats Tsiqat 2/166-167 no 1343]. 

Lafaz ―aku berkata‖ di atas berasal dari perkataan Al Haitsamiy [salah seorang penyusun 

kitab Ma‘rifat Ats Tsiqat Al Ijliy]. Hal ini ditegaskan dalam catatan kaki kitab Ma‘rifat Ats 

Tsiqat tahqiq Abdul Aliim Al Bastawiy. 

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ‗Umar bin Sa‘d termasuk perawi hadis kitab Sunan Nasa‘iy 

dan menyatakan tentangnya bahwa ia seorang yang shaduq. [Taqriib At Tahdziib Ibnu Hajar 

no 4937]. 

. 
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. 

 

 

. 

Sejauh ini terlihat jelas bahwa orang-orang yang dikatakan Al Amiriy sebagai Syi‘ah Kufah 

yang menulis surat kepada Imam Husain [‗alaihis salaam] dan orang yang terlibat dalam 

pembunuhan Imam Husain [‗alaihis salaam] ternyata adalah orang-orang yang hadisnya 

ternukil dalam kitab hadis ahlus sunnah bahkan ternukil sebagian ulama ahlus sunnah yang 

memujinya. Seharusnya sebelum Al Amiry membuat tuduhan dusta atas orang-orang Syi‘ah 

[yang menangisi apa yang terjadi pada Imam Husain] hendaknya ia meneliti kitab-kitab ahlus 
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sunnah. Jangan seperti orang yang mencela baju saudaranya lusuh padahal bajunya sendiri 

compang camping robek sana robek sini. 

. 

. 

. 

Tidak ada sedikitpun niat kami untuk menyudutkan mazhab Ahlus Sunnah apalagi menuduh 

mazhab Ahlus Sunnah sebagai pembunuh Imam Husain [‗alaihis salaam]. Maaf kami tidak 

akan merendahkan akal kami seperti Al Amiry [dan orang-orang sejenisnya]. 

Dalam pandangan kami, Orang-orang yang membunuh Imam Husain [‗alaihis salaam] dan 

terlibat di dalamnya adalah orang-orang tercela yang akan dihukum oleh Allah SWT tidak 

peduli apapun pengakuan mazhab mereka. Adapun mereka yang menelantarkan Imam 

Husain [‗alaihis salaam] dan tidak menolongnya pada saat itu maka perhitungannya kembali 

kepada Allah SWT [walaupun begitu kami tetap menyalahkan sikap mereka]. Tidak ada 

gunanya menisbatkan orang-orang tersebut dengan mazhab Syi‘ah ataupun Ahlus Sunnah. 

Bagaimana mungkin suatu mazhab bisa disalahkan dengan perilaku segelintir pengikut 

mazhab tersebut yang menyimpang. 

Kami yakin apapun mazhabnya baik Syi‘ah maupun Ahlus Sunnah pasti akan bersedih dan 

menangisi apa yang menimpa Imam Husain [‗alaihis salaam]. Dan hanya orang-orang rendah 

yang menuduh mereka yang menangisi Imam Husain [‗alaihis salaam] tersebut dengan 

tuduhan bersandiwara. 

Ketika orang-orang Syi‘ah mengenang Imam Husain [‗alaihis salaam] dan mengambil 

hikmah dari perjuangan Imam Husain [‗alaihis salaam] maka muncul orang-orang [seperti Al 

Amiry] yang memanfaatkan momen tersebut untuk mencela orang-orang Syi‘ah. Alangkah 

memalukannya mereka ini, mereka yang hatinya dipenuhi penyakit tetapi merasa dirinya 

telah berjihad untuk agama Allah SWT. Cukuplah kami katakan bahwa kami berlepas diri 

dari orang-orang seperti mereka dan kami berlindung kepada Allah SWT dari keburukan 

yang ditimbulkan orang-orang seperti mereka. 

. 

. 

. 

. 

Sedikit Catatan 

Kisah dan perjuangan Imam Husain [‗alaihis salaam] mengandung hikmah yang sangat 

bermanfaat bagi umat islam sepanjang masa. Berikut sedikit nilai-nilai luhur yang kami 

dapatkan ketika merenungkan perjuangan Imam Husain [‗alaihis salaam]. 
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1. Kezaliman itu bisa dilakukan oleh orang mazhab manapun dan persatuan itu bisa 

terjadi antar orang-orang mazhab manapun. Modal awal persatuan itu cuma satu yaitu 

kemanusiaan dan ketika orang-orang mulai mengikis kemanusiaannya maka 

kezaliman akan muncul sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi kezaliman 

terbesar ketika kemanusiaan itu benar-benar hilang. 

2. Cinta kepada Ahlul Bait itu bukan sekedar pengakuan di mulut, tidak penting 

pengakuan bermazhab ini atau sebutan bermazhab itu. Cinta itu dari hati yang 

merasuk ke seluruh tubuh sehingga terpancar dalam perkataan dan perbuatan. 

3. Celakalah orang-orang yang berjuang mengatasnamakan agama tetapi hati mereka 

kosong dari cinta kepada sesama. Agama itu menyempurnakan kemanusiaan manusia 

bukan menghancurkannya. 

4. Kekuatan suatu perjuangan tidak dilihat dari keunggulan fisik tetapi terlihat dari ―atas 

apa perjuangan itu berdiri‖ dan bagaimana perjuangan itu melahirkan kekuatan bagi 

siapapun yang berada di sisinya menembus batas ruang dan waktu. 

5. Orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan serta mereka yang terbuai di 

dalamnya tidak lebih dari orang lemah yang mudah terjatuh dalam kezaliman ketika 

mereka mulai menganggap rendah kemanusiaan dengan alasan apapun [bahkan 

mengatasnamakan agama]. 

6. Manusia adalah manusia sebelum mereka beragama. Maka perlakukan manusia 

sebagai manusia sebelum memperlakukannya sebagai orang yang beragama. Bayi dan 

anak kecil adalah manusia sebelum mereka sadar akan agama mereka. Orang 

beragama yang tidak memperlakukan manusia sebagai manusia sungguh telah 

kehilangan kemanusiaannya. Maka jangan heran dalam kisah perjuangan sang Imam, 

bayi dan anak kecil menjadi korban kezaliman. Hal itu menunjukkan bahwa 

kezaliman bisa muncul dari orang yang mengaku beragama ketika mereka 

kehilangan kemanusiaan. 

7. Perhatikanlah dimana berdiri dan perhatikanlah berada di tengah-tengah orang yang 

zalim atau tidak kemudian ketika berada di ujung jalan ingatlah baik-baik akan 

kemanusiaan karena kisah perjuangan sang imam mengajarkan bahkan orang yang 

awalnya berada di sisi kelompok yang zalim bisa berubah haluan ketika ia kembali 

pada kemanusiannya. 

Kami yang lemah ini rasanya tidak sanggup melihat betapa luasnya arti perjuangan sang 

Imam dan sangat tidak sanggup untuk membayangkan penderitaan ketika kezaliman itu 

terjadi. Ketika orang-orang yang mengaku beragama sudah kehilangan kemanusiaan maka 

umat islam akan menderita disana-sini, berpecah belah dan saling berperang. 

Jangan anggap remeh kemanusiaan bahkan cahaya Ahlul Bait tidak bisa diterima oleh orang 

yang kehilangan kemanusiaannya tetapi ketika sedikit kemanusiaan itu muncul kembali pada 

seseorang dan berpadu dengan cinta kepada Ahlul Bait maka cahaya Ahlul Bait akan 

menyempurnakannya bagaikan ―terlahir kembali‖. Mari bersama-sama berpegang teguh pada 

apa yang diajarkan dari perjuangan sang Imam. Mari senantiasa kita jadikan agama untuk 

menyempurnakan kemanusiaan. 
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Benarkah Puasa ‘Aasyuuraa’ Disunnahkan Dalam 

Mazhab Syi’ah? 

Posted on Oktober 27, 2015 by secondprince  

Benarkah Puasa ‘Aasyuuraa’ Disunnahkan Dalam Mazhab Syi’ah? 

Tulisan ini dihadiahkan kepada pengikut Ahlus Sunnah yang menuduh saudaranya pengikut 

Syi‘ah telah meninggalkan sunnah Puasa ‗Aasyuuraa‘ dalam mazhab Syi‘ah. Tulisan ini 

tidaklah mewakili mazhab Syi‘ah tetapi mewakili pandangan kami sendiri setelah meneliti 

berbagai riwayat seputar puasa ‗Aasyuuraa‘ dalam mazhab Syi‘ah. 

Pendapat yang kami nilai rajih dalam mazhab Syi‘ah adalah puasa ‗Aasyuuraa‘ bukanlah 

sunnah. Ulama-ulama Syi‘ah berselisih dalam perkara Puasa ‗Aasyuuraa‘ dimana mereka 

terbagi menjadi 

1. Melarang atau mengharamkan puasa ‗Aasyuuraa‘ seperti Al Majlisiy, Syaikh Yuusuf 

Al Bahraaniy, Sayyid Ahmad Al Khuwansariy dan Syaikh Ahmad bin Muhammad 

Mahdiy An Naraqiy [Kitab Shaum ‗Aasyuuraa‘ Syaikh Najm Ad Diin Ath Thabasiy 

hal 89-92] 

2. Menyatakan puasa ‗Aasyuuraa‘ makruh seperti Sayyid Muhammad Kaazim Al 

Yazdiy, Sayyid Muhsin Al Hakiim, Sayyid Abdul A‘la As Sabzawariy [Kitab Shaum 

‗Aasyuuraa‘ Syaikh Najm Ad Diin Ath Thabasiy hal 110-111] 

3. Menyatakan puasa ‗Aasyuuraa‘ dianjurkan dengan niat berdukacita seperti Syaikh Al 

Mufiid, Syaikh Ath Thuusiy, Syaikh Ibnu Idriis Al Hilliy, Muhaqqiq Al Hilliy [Kitab 

Shaum ‗Aasyuuraa‘ Syaikh Najm Ad Diin Ath Thabasiy hal 97-99] 

Dan diantara ulama Syi‘ah yang mengharamkan puasa ‗Aasyuuraa‘ [Al Majlisiy] dan ulama 

yang memakruhkan puasa ‗Aasyuuraa‘ [As Sabzawariy] menganjurkan agar menahan dari 

makan dan minum sampai waktu Ashar [jadi bukan puasa] dengan tujuan berduka cita atas 

kejadian yang menimpa Imam Husain [‗alaihis salaam]. 

Mengapa para ulama Syi‘ah tersebut berselisih?. Perselisihan pendapat para ulama Syi‘ah ini 

terjadi karena perselisihan riwayat-riwayat dari para imam ahlul bait mengenai puasa 

‗Aasyuuraa‘. Riwayat-riwayat tersebut terbagi menjadi 

1. Riwayat yang menganjurkan puasa ‗Aasyuuraa‘ 

2. Riwayat yang melarang puasa ‗Aasyuuraa‘ bahkan sebagian riwayat menyebutkan 

sebagai bid‘ah Yazid dan Ibnu Ziyaad 

3. Riwayat yang menganjurkan menahan dari makan dan minum hingga waktu Ashar. 

Dalam tulisan ini kami hanya akan memfokuskan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan 

puasa ‗Aasyuuraa‘ karena riwayat-riwayat ini dijadikan hujjah oleh orang-orang 

―menyedihkan‖ untuk menyudutkan orang-orang Syi‘ah. Dan seperti biasa sebagaimana 

layaknya tetangga yang baik, kami akan meluruskan para penuduh tersebut. 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/10/27/benarkah-puasa-aasyuuraa-disunnahkan-dalam-mazhab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/10/27/benarkah-puasa-aasyuuraa-disunnahkan-dalam-mazhab-syiah/
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. 

Riwayat Pertama 

.  

 

. 

زي هللا  ٢ ػ ش ػٖ حر ٛيه  ٖ ؼيس ر ٔ ِْ ػٖ ٓ ٔ ٓ ٖ ٛخٍٕٝ ر ٠خٍ ػٖ  ٖ ك ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ِ ر ػ

 َٗ ؼخ ٓغ ٝحُ ظخ ٍٗٞح حُ ؼخ ٛٞٓٞح حُ خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ٤خ ػ ِ ٬ّٔ حٕ ػ ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٤ٚ ػ ػٖ أر

٘ش ٓ ٞد  لَ ًٗ ٌ ٣ ٚ خٗ  ك

„Aliy bin Hasan bin Fadhl dari Haruun bin Muslim dari Mas‟adah bin Shadaqah dari Abi 

„Abdullah dari Ayahnya [„alaihimas salaam] bahwa „Aliy [„alaihis salaam] yang berkata 

“berpuasalah „Aasyuuraa‟ hari kesembilan dan kesepuluh karena itu dapat menghapuskan 

dosa setahun” [Tahdziib Al Ahkaam 4/299 no 905] 

Riwayat ini juga disebutkan Syaikh Ath Thuusiy dalam kitab Al Istibshaar 2/349 no 1 dengan 

sanad yang sama seperti di atas. Syaikh Ath Thuusiy baik dalam kitab Tahdziib Al Ahkam 

10/55-56 dan Al Istibshaar 4/841 menyebutkan jalan sanadnya sampai ‗Aliy bin Hasan bin 

Fadhl, Syaikh berkata 

. 

 

. 

 ٖ ٚ أكٔي ر ٢ ر زَٗ وي أه ٠خٍ ك ٖ ك ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ِ ر ظخد ػٖ ػ ٌ ٌٛح حُ  ٢ ٚ ك َط ٓخ ًً ٝ

زي ي رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ رٖ ػ ّٔ ٕٝ حُٔؼَٝف رخرٖ حُلخَٗ ٓٔخػخً ٓ٘ٚ، ٝاؿخُس ػٖ ػ٢ِ رٖ ٓل

٠خٍ  ك

Dan apa yang aku menyebutkannya dalam kitab ini dari „Aliy bin Hasan bin Fadhl maka 

sungguh telah mengabarkan kepadaku dengannya Ahmad bin „Abduun yang dikenal Ibnu 

Haasyir [mendengar darinya dan ijazah] dari „Aliy bin Muhammad bin Zubair dari „Aliy bin 

Hasan bin Fadhl. 

Jadi sanad lengkap riwayat Syaikh Ath Thuusiy di atas adalah dari Ahmad bin ‗Abduun dari 

‗Aliy bin Muhammad bin Zubair dari ‗Aliy bin Hasan bin Fadhl dari Haaruun bin Muslim 

dari Mas‘adah bin Shadaqah dari Abu ‗Abdullah dari Ayahnya [‗alaihimas salaam]. Sanad ini 

lemah karena 
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1. ‗Aliy bin Muhammad bin Zubair tidak tsabit tautsiq terhadapnya alias majhul 

2. Mas‘adah bin Shadaqah tidak tsabit tautsiq terhadapnya alias majhul 

. 

‗Aliy bin Muhammad bin Zubair disebutkan keterangannya oleh Syaikh Ath Thuusiy tanpa 

menyebutkan jarh maupun ta‘dil [Rijal Ath Thuusiy hal 430 no 6179]. Syaikh An Najasyiy 

menyebutkan dalam biografi Ahmad bin ‗Abduun 

. 

 

. 

 ،َ٤ ِر ٖ حُ خر ؼَٝف ر ٔ ٢ٗ حُ وَ ٖ ٓلٔي حُ ٢ِ ر ٖٔ ػ ل خ حُ و٠ أر ي ُ خٕ ه ًٝ ٢ ِٞح ك خٕ ػ ً ٝ

ض ٞه  حُ

Dan ia [Ahmad bin „Abduun] sungguh telah menemui Abu Hasan „Aliy bin Muhammad Al 

Qurasyiy yang dikenal Ibnu Zubair, dan ia seorang yang tinggi pada masa itu [Rijal An 

Najasyiy hal 87 no 211] 

Sayyid Ad Damaad mengatakan bahwa perkataan An Najasyiy  di atas ―ia seorang yang 

tinggi pada masa itu‖ merujuk pada ‗Aliy bin Muhammad bin Zubair dan maknanya adalah 

pujian dalam hal keutamaan, ilmu dan tsiqat. [Qamuus Ar Rijal At Tusturiy 7/552 no 5289] 

Pandangan Sayyid Ad Damaad keliru dengan dua alasan yaitu pertama diperselisihkan lafaz 

―ia seorang yang tinggi pada masa itu‖ merujuk kepada siapa. Apakah kepada ‗Aliy bin 

Muhammad bin Zubair atau kembali kepada Ahmad bin ‗Abduun?. Sayyid Al Khu‘iy 

misalnya memahami bahwa lafaz itu merujuk pada Ahmad bin ‗Abduun sebagaimana 

dibahas dalam kitab Mu‘jam-nya biografi Ahmad bin ‗Abduun [Mu‘jam Rijal Al Hadiits 

Sayyid Al Khu‘iy 2/153 no 655] 

Kedua, walaupun lafaz itu dikatakan merujuk kepada ‗Aliy bin Muhammad bin Zubair maka 

bukan berarti maknanya adalah pujian atas keutamaan dan keilmuan apalagi menjadi bukti 

tsiqat. At Tusturiy mengatakan bahwa makna tinggi disana adalah orang yang memiliki sanad 

tinggi. [Qamuus Ar Rijal At Tusturiy 7/552 no 5289]. Dan memiliki sanad yang tinggi itu 

bisa dimiliki oleh perawi tsiqat, majhul ataupun dhaif. 
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Bukti yang paling jelas bahwa lafaz tersebut bukan bermakna pujian adalah An Najasyiy 

pernah mengatakan hal yang hampir sama kepada perawi lain 

. 

 

. 

 ٢ ٤ق ك ؼ ٟ ٔٔخع،  ٤َ حُ ؼ خٍ ً ٔظ ٢ حُ وَحث ؼ ٤ٖ حُ ٔ ل ٞ حُ ٌَحٕ أر ٖ ر ٖٔ ر ل ٖ حُ ٓلخم ر ا

ض  ٞه ٌٛح حُ  ٢ خٕ ك ًٝ ،ٚ٘ ٢٘ ػ ٤ ِ ٌ ظخد حُ ً ١َٝ خٕ ٣ ٛٞ ٓـخٍٝ، ًٝ ش ٝ ٌٞك خُ ٚظ ر ، ٍأ٣ ٚز ٌٛٓ

جخ ٤ ٗ  ٚ٘ ٓٔغ ٓ ِْ أ ِٞح ك  ػ

Ishaaq bin Hasan bin Bakraan Abul Husain Al „Aqraa‟iy At Tammaar, banyak mendengar 

[hadis], dhaif dalam mazhabnya, aku melihatnya di Kufah ketika ia beri‟tikaf, ia 

meriwayatkan kitab Al Kulainiy darinya, dan ia pada masa itu seorang yang tinggi, maka 

aku tidak mendengar darinya sedikitpun” [Rijal An Najasyiy hal 74 no 178] 

Bagaimana bisa lafaz ―tinggi‖ tersebut dimaknai pujian keutamaan, keilmuan dan tsiqat 

padahal An Najasyiy sendiri melemahkan perawi yang dimaksud dan tidak mendengar 

sedikitpun hadis darinya walaupun ia sendiri sempat menemui perawi tersebut?. Penafsiran 

―memiliki sanad yang tinggi‖ itu lebih sesuai karena bisa saja orang yang memiliki sanad 

tinggi adalah orang yang majhul atau dhaif. [terdapat penafsiran lain mengenai lafaz ini yang 

sengaja tidak kami bahas panjang lebar karena pada intinya lafaz itu tidak bermakna pujian 

atau ta‘dil] 

Tidak ternukil adanya pujian dari ulama mutaqaddimin terhadap ‗Aliy bin Muhammad bin 

Zubair Al Qurasyiy maka kedudukannya majhul. Sayyid Al Khu‘iy berkata tentangnya ―tidak 

tsabit yang menyatakan ia tsiqat‖ [Mu‘jam Rijal Al Hadiits Sayyid Al Khu‘iy 13/151 no 

8431]. 

. 

Adapun Mas‘adah bin Shadaqah disebutkan Syaikh Ath Thuusiy dalam sahabat Imam Baqir 

[‘alaihis salaam] dan ia berkata ―seorang bermazhab ahlus sunnah‖ [Rijal Ath Thuusiy hal 

149 no 1609]. Syaikh Ath Thuusiy juga menyebutkannya dalam sahabat Imam Shadiq 

[‗alaihis salaam] tanpa menyebutkan lafaz ―seorang ahlus sunnah‖ [Rijal Ath Thuusiy hal 306 

no 4521]. Al Kasyiy menyebutkan bahwa Mas‘adah bin Shadaqah seorang Batriy [Rijal Al 

Kasyiy hal 327 no 733]. An Najasyiy menyebutkan keterangan tentangnya bahwa ia 

meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah dan Abu Hasan [‗alaihimas salaam] dan telah 
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meriwayatkan darinya Haruun bin Muslim tanpa menyebutkan jarh dan ta‘dil [Rijal An 

Najasyiy hal 415 no 1108]. 

Sayyid Al Khu‘iy membedakan Mas‘adah bin Shadaqah yang disebutkan Ath Thuusiy 

sebagai sahabat Imam Baqir [‗alaihis salaam] dengan Mas‘adah bin Shadaqah yang 

disebutkan An Najasyiy sebagai sahabat Imam Shadiq [‗alaihis salaam]. Sayyid Al Khu‘iy 

berkata 

. 

 

. 

 َ ٔخ ًً ش ػخ٢ٓ، ً ٛيه  ٖ ؼيس ر ٔ ٬ّٔ إٔ ٓ ٤ٚ حُ ِ َ ػ زخه ٛلخد حُ ٢ أ َ ك ٤ن ًً ٘ إٔ حُ

 ْ ٔخ ُ ٚ ػخ٢ٓ، ً ٬ّٔ أٗ ٤ٚ حُ ِ ٜخىم ػ ٛلخد حُ ٢ أ َٙ ك ٘ي ًً َ ػ ًٌ ٣ ْ ظ١َ، ُٝ ٚ ر ٢٘ أٗ ٌ حُ

ٛلخد  ٛٞ ٖٓ أ َ إٔ ٖٓ  ٜظ ي ٣ ًُ ٖٓٝ ،٢ٗ ٘ـخ ي حُ ٌُ ًٝ ، ٚظ ٓ َٜ ٢ ك ي ك ًُ َ ًٌ ٜخىم ٣ حُ

ٛٞ ح٧ٍٝ،  ؼخ٢ٓ  ظ١َ حُ ز ٬ّٔ، ٝحُ ٤ٚ حُ ِ َ ػ زخه ٛلخد حُ ٛٞ ٖٓ أ  ٖٔ ُ َ ـخ٣ ٓ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ػ

ِْ ٔ ٓ ٖ ٛخٍٕٝ ر  ٚ٘ ١َٝ ػ ١ٌ ٣ وش حُ ؼ ٢ حُ ؼخٗ  ىٕٝ حُ

Syaikh menyebutkan dalam sahabat Imam Baqir [„alaihis salaam], Mas‟adah bin Shadaqah 

seorang ahlus sunnah, sebagaimana Al Kasyiy menyebutkan bahwa ia seorang Batriy, tetapi 

ia tidak menyebutkan keterangan dalam sahabat Imam Shadiq [„alaihis salaam] bahwa ia 

seorang ahlus sunnah. Sebagaimana ia tidak menyebutkannya dalam kitab Fahrasat-nya, 

begitu pula An Najasyiy. Oleh karena itu jelas bahwa ia yang termasuk sahabat Imam Shadiq 

[„alaihis salaam] bukanlah ia yang sahabat Imam Baqir [„alaihis salaam] seorang batriy 

ahlus sunnah, ini adalah orang yang pertama bukan orang kedua yang tsiqat dan telah 

meriwayatkan darinya Haruun bin Muslim [Mu‟jam Rijal Al Hadiits Sayyid Al Khu‟iy 

19/152-153 no 12305] 
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Perkataan Sayyid Al Khu‘iy tersebut perlu ditinjau kembali. Al Kasyiy selain menyebutkan 

Mas‘adah bin Shadaqah seorang Batriy, ia juga pernah menyebutkan riwayat Mas‘adah bin 

Shadaqah dalam kitab Rijal-nya yaitu riwayatnya dari Imam Shadiq [‗alaihis salaam] [Rijal 

Al Kasyiy hal 73 no 127]. 

Dapat diasumsikan bahwa di sisi Al Kasyiy orang yang ia sebutkan sebagai Batriy adalah 

Mas‘adah bin Shadaqah yang merupakan sahabat Imam Shadiq [‗alaihis salaam]. Maka lebih 

mungkin dipahami kalau Mas‘adah bin Shadaqah yang dikatakan sahabat Imam Baqir 

[‗alaihis salaam] yang ahlus sunnah itu sama dengan Mas‘adah bin Shadaqah sahabat Imam 

Shadiq [‗alaihis salaam] yang batriy. Artinya pandangan Sayyid Al Khu‘iy ada dua orang 

Mas‘adah bin Shadaqah tidak memiliki bukti kuat. 

Selain itu jikapun dianggap memang ada dua orang Mas‘adah bin Shadaqah maka tetap tidak 

ada dasarnya Sayyid Al Khu‘iy mengatakan Mas‘adah bin Shadaqah yang disebutkan An 

Najasyiy [bahwa telah meriwayatkan darinya Haruun bin Muslim] adalah seorang yang 

tsiqat. Bukankah An Najasyiy menyebutkan keterangan tentang Mas‘adah bin Shadaqah 

tanpa adanya ta‘dil ataupun tautsiq. Bukankah tidak ternukil ulama mutaqaddimin lain yang 

menyatakan ia tsiqat. 

Bahkan sebaliknya ternukil ulama yang melemahkan Mas‘adah bin Shadaqah seperti 

1. Al Majlisiy yang menyatakan ia dhaif dalam kitabnya Al Wajiizah [Al Wajiizah Al 

Majlisiy hal 320 no 1860] 

2. Allamah Al Hilliy memasukkan namanya dalam bagian kitabnya yang kedua yang 

memuat para perawi dhaif atau yang ditolak atau yang ia bertawaqquf tentangnya 

[Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 410 no 1661] 

Kedua ulama Syi‘ah di atas tergolong muta‘akhirin dan memang kenyataannya tidak ternukil 

pula ulama mutaqaddimin yang melemahkan Mas‘adah bin Shadaqah. Bisa dikatakan bahwa 

hal itu adalah ijtihad mereka sendiri terhadap Mas‘adah bin Shadaqah. Pendapat yang kami 

nilai rajih adalah Mas‘adah bin Shadaqah tidak ternukil pujian ataupun tautsiq terhadapnya 

maka kedudukannya majhul. 

. 

 

. 
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Al Majlisiy telah melemahkan hadis Mas‘adah bin Shadaqah di atas tentang puasa 

‗Aasyuuraa‘ dimana ia berkata ―dhaif‖ [Malaadz Al Akhyaar 7/115 no 11] kemungkinan hal 

ini karena Al Majlisiy menganggap Mas‘adah bin Shadaqah sebagai perawi dhaif. Walaupun 

kami tidak menyetujui kalau Mas‘adah bin Shadaqah dhaif tetapi kami menyepakati penilaian 

dhaif Al Majlisiy terhadap hadis ini karena dalam sanad riwayat tersebut terdapat dua orang 

perawi majhul. 

. 

. 

. 

Riwayat Kedua 

. 

 

. 

ي ع ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ ٘ٚ ػٖ ٣ ٍٓٞ ٝػ ٛخّ ٍ خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل ٢ حُ ٛٔخّ ػٖ حر  ٢ ٕ حر

ٍٗٞح ّٞ ػخ ٣ ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  هللا 

Dan darinya [„Aliy bin Hasan bin Fadhl] dari Ya‟quub bin Yaziid dari Abi Hammaam dari 

Abi Hasan [„alaihis salaam] yang berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi waalihi] 

berpuasa pada hari „Aasyuuraa‟ [Tahdziib Al Ahkaam Syaikh Ath Thuusiy 4/299-300 no 

906] 

Riwayat ini juga disebutkan Syaikh Ath Thuusiy dalam kitab Al Istibshaar 2/349 no 2 dengan 

sanad yang sama. Al Majlisiy berkata tentang riwayat ini ―muwatstsaq‖ [Malaadz Al 

Akhyaar 7/116 no 12]. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/tahdzib-al-ahkam-juz-4-hal-300.jpg
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Syaikh Ath Thuusiy baik dalam kitab Tahdziib Al Ahkam 10/55-56 dan Al Istibshaar 4/841 

menyebutkan jalan sanadnya sampai ‗Aliy bin Hasan bin Fadhl, Syaikh berkata 

. 

 

. 

٢ د زَٗ وي أه ٠خٍ ك ٖ ك ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ِ ر ظخد ػٖ ػ ٌ ٌٛح حُ  ٢ ٚ ك َط ٓخ ًً ٙ أكٔي رٖ ػزيٕٝٝ 

ي رٖ حُِر٤َ، ػٖ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ رٖ ك٠خٍ ّٔ  حُٔؼَٝف رخرٖ حُلخَٗ ٓٔخػخً ٓ٘ٚ، ٝاؿخُس ػٖ ػ٢ِ رٖ ٓل

Dan apa yang aku menyebutkannya dalam kitab ini dari „Aliy bin Hasan bin Fadhl maka 

sungguh telah mengabarkan kepadaku dengannya Ahmad bin „Abduun yang dikenal Ibnu 

Haasyir [mendengar darinya dan ijazah] dari „Aliy bin Muhammad bin Zubair dari „Aliy bin 

Hasan bin Fadhl. 

Jadi sanad lengkap riwayat Syaikh Ath Thuusiy di atas adalah dari Ahmad bin ‗Abduun dari 

‗Aliy bin Muhammad bin Zubair dari ‗Aliy bin Hasan bin Fadhl dari Ya‘quub bin Yaziid dari 

Abi Hammaam dari Abi Hasan [‗alaihis salaam] 

Riwayat ini mengandung illat [cacat] sama seperti riwayat sebelumnya yaitu jalan sanad Ath 

Thuusiy sampai ke Aliy bin Hasan bin Fadhl lemah karena ‗Aliy bin Muhammad bin Zubair 

majhul. Maka kedudukannya hadis ini juga dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi 

majhul. 

Tidak ternukil adanya pujian dari ulama mutaqaddimin terhadap ‗Aliy bin Muhammad bin 

Zubair Al Qurasyiy maka kedudukannya majhul. Sayyid Al Khu‘iy berkata tentangnya ―tidak 

tsabit yang menyatakan ia tsiqat‖ [Mu‘jam Rijal Al Hadiits Sayyid Al Khu‘iy 13/151 no 

8431]. 

. 

. 

. 

Riwayat Ketiga 

. 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/tahdzib-al-ahkam-juz-4-hal-300-no-907.jpg
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. 

 ٕٞ ٤ٔ ٓ ٖ زيهللا ر ٤يهللا ػٖ ػ ز ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ لَ ػٖ ؿ ؼ ٢ ؿ زيهللا ػٖ حر ٖ ػ ؼي ر ٓ

ٔخ ٤ٜ ِ ٤ٚ ػ لَ ػٖ أر ؼ ٢ ؿ ويحف ػٖ حر ٘ش حُ ٓ لخٍس  ٍٗٞح ً ّٞ ػخ ٤خّ ٣ ٛ خٍ:  ٬ّٔ ه  حُ

Sa‟d bin „Abdullah dari Abi Ja‟far dari Ja‟far bin Muhammad bin „Ubaidillah dari 

„Abdullah bin Maimuun Al Qaddaah dari Abu Ja‟far dari Ayahnya [„alaihis salaam] yang 

berkata “Puasa „Aasyuuraa‟ dapat menghapuskan dosa setahun” [Tahdziib Al Ahkam 

Syaikh Ath Thuusiy 4/300 no 907] 

Riwayat ini juga disebutkan Syaikh Ath Thuusiy dalam kitab Al Istibshaar 2/349 no 3 dengan 

sanad yang sama. Riwayat diatas sanadnya dhaif karena Ja‘far bin Muhammad bin 

‗Ubaidillah seorang yang majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 113]. Al 

Majlisiy berkata tentang riwayat ini ―majhul‖ [Malaadz Al Akhyaar 7/116 no 13] 

. 

 

. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/malaadz-al-akhyaar-majlisiy-juz-7-hal-116.jpg
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. 

Riwayat Keempat 

. 

 

. 

خٕ  َٜ ػٖ حر ٗ ٢ ٖ حر ٖ ٓلٔي ر ٖ ٍُحٍس ػٖ حكٔي ر زيهللا ر ٖ ػ ٖٔ ػٖ ٓلٔي ر ل ٖ حُ ٢ِ ر ػ

خٕ  ٔؼ ٖ ػ ّٞ ر ٘ش ٣ ٤ ل ٔ ض حُ ِه خٍ ُ ٬ّٔ: ه ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٢ ؿ ٘ٞح ػٖ حر ٤َ حُ ؼ َٔ ػٖ ً ح٫ك

ي  ٜٞٓٞح ًُ ْ حٕ ٣ ـٖ ٝح٫ٗ ٚؼ ٖٓ حُ ٓ ٖٓ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٞف ػ خَٓ ٗ ـٞى١ ك ٠ِ حُ ٍٗٞح ػ ػخ

خد هللا ػِٝؿَ  ١ٌ ط ٤ّٞ حُ ٌٛح حُ  ،ّٞ٤ ٌٛح حُ ٓخ  يٍٕٝ  ٬ّٔ: حط ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٞؿ خٍ حر ٤ّٞ ٝه حُ

،ّ٬ٔ ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٠ِ آىّ ٝكٞح ػ ٤ٚ ػ ٤َ  ك َٓحث ٢٘ ح ز زلَ ُ ٤ٚ حُ ِن هللا ك ٌٟ ك ٤ّٞ حُ ٌٛح حُ ٝ

ٌٛح  َػٕٞ، ٝ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ٠ٓ ػ ٞٓ  ٤ٚ ِذ ك ٌٟ ؿ ٤ّٞ حُ ٌٛح حُ ٝ ، ٚؼ َػٕٞ ٖٝٓ ٓ خؿَم ك ك

 ّٞ ٠ِ ه ٤ٚ ػ خد هللا ك ٌٟ ط ٤ّٞ حُ ٌٛح حُ ٝ ،ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ْ ػ َحٛ ٤ٚ ار ي ك ُٝ ٌٟ ٤ّٞ حُ حُ

 ْ ٣َٓ  ٖ ٠ٔ حر ٤ ٤ٚ ػ ي ك ُٝ ٌٟ ٤ّٞ حُ ٌٛح حُ ٝ ،ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ْ ػ ٗٞ ٤ّٞ ٣ ٌٛح حُ ٝ ،ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ػ

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ْ ػ وخث ٤ٚ حُ وّٞ ك ٣ ٌٟ  حُ

„Aliy bin Hasan dari Muhammad bin „Abdullah bin Zurarah dari Ahmad bin Muhammad bin 

Abi Nashr dari Abaan bin „Utsman Al Ahmar dari Katsiir An Nawaa‟ dari Abu Ja‟far 

[„alaihis salaam] yang berkata “Kapal [Nabi Nuh] berlabuh pada hari „Aasyuuraa‟ di atas 

Juudiy maka Nuh [„alaihis salaam] memerintahkan agar yang bersamanya dari kalangan jin 

dan manusia untuk berpuasa pada hari itu. Apakah kalian tahu hari apakah ini?. Pada hari 

ini Allah „azza wajalla menerima taubatnya Adam dan Hawa [„alaihimas salaam], pada hari 

ini Allah membelah lautan untuk bani isra‟iil dan menenggelamkan Fir‟aun dan yang 

bersamanya, pada hari ini Muusa [„alaihis salaam] mengalahkan Fir‟aun, pada hari ini 

Ibrahim [„alaihis salaam] dilahirkan, pada hari ini Allah menerima taubatnya kaum Yuunus 

[„alaihis salaam], pada hari ini dilahirkan Iisa bin Maryam [„alaihis salaam] dan pada hari 

ini Al Qa‟iim [„alaihis salaam] akan muncul [Tahdziib Al Ahkaam Syaikh Ath Thuusiy 4/300 

no 908] 

Al Majlisiy menyatakan tentang hadis ini ―dhaif― [Malaadz Al Akhyaar Al Majlisiy 7/116 no 

14]. Pernyataan Al Majlisiy tersebt benar. Riwayat di atas sanadnya dhaif karena 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/tahdzib-al-ahkam-juz-4-hal-300-no-908.jpg
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1. Kelemahan jalan sanad Syaikh Ath Thusiy sampai ke ‗Aliy bin Hasan bin Fadhl 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu karena ‗Aliy bin Muhammad bin 

Zubair majhul. 

2. Katsiir An Nawaa‘ seorang yang dhaif. Syaikh Ath Thuusiy menyebutkan bahwa ia 

seorang Batriy [Rijal Ath Thuusiy hal 144 no 1562]. Al Majlisiy menyatakan ia dhaif 

[Al Wajiizah Al Majlisiy hal 283 no 1479]. Allamah Al Hilliy memasukkannya dalam 

bagian kedua kitabnya yang memuat perawi dhaif dan perawi yang ia bertawaqquf 

atasnya [Khulashah Al Aqwaal hal 390 no 1570]. 

. 

. 

. 

Riwayat Kelima 

. 

 

. 

 ّٞ ٣ ّٞٛ ٬ّٔ ” ػٖ  ٤ٚ حُ ِ َ ػ زخه لَ حُ ؼ خ ؿ ٤ٖ أر ٖ أػ ِْ، ٍُٝحٍس ر ٔ ٓ ٖ ٓؤٍ ٓلٔي ر

َى ٠خٕ ط ٍٓ َٜٗ  ٍِ خ ٗ ِٔ ٠خٕ ك ٍٓ َٜٗ زَ  ٓٚ ه ٞٛ خٕ  وخٍ: ً ٍٗٞح، ك  ػخ

Muhammad bin Muslim dan Zurarah bin A‟yaan bertanya kepada Abu Ja‟far Al Baqir 

[„alaihis salaam] tentang puasa pada hari „Aasyuuraa‟ maka Beliau berkata “sesungguhnya 

itu adalah puasa sebelum puasa bulan Ramadhan, kemudian ketika turun [tentang syari‟at] 

puasa bulan Ramadhan maka hal itu ditinggalkan” [Man Laa Yahdhuruhu Al Fakiih Syaikh 

Ash Shaduuq 2/57 no 1800] 

Syaikh Ash Shaduuq dalam kitabnya tersebut telah menyebutkan jalan sanad lengkapnya 

sampai Muhammad bin Muslim dan jalan sanad lengkapnya sampai Zurarah bin A‘yan 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/man-la-yahdhuruhu-al-fakiih-juz-2-hal-57.jpg
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. 

 ٖ زي هللا حر ٖ ػ ٖ أكٔي ر ٠ِ ر ٚظ ػٖ ػ وي ٣ٍٝ ل٠ ك و ؼ ِْ حُ ٔ ٓ ٖ ٤ٚ ػٖ ٓلٔي ر خٕ ك ٓخ ً ٝ

٤ٚ ٓلٔي  ٠، ػٖ أر زَه زي هللا حُ ٠ ػ ٖ أر ٤ٚ ػٖ ؿيٙ أكٔي ر زي هللا، ػٖ أر ٠ ػ ٖ أر أكٔي ر

ِْ ٔ ٓ ٖ ٖ، ػٖ ٓلٔي ر ٣ٍُ ٖ ؼ٬ء ر ي، ػٖ حُ ٖ هخُ  ر

Dan apa yang ada di dalamnya dari Muhammad bin Muslim Ats Tsaqafiy maka sungguh 

telah meriwayatkannya dari „Aliy bin Ahmad bin „Abdullah bin Ahmad bin Abi „Abdullah 

dari Ayahnya dari kakeknya dari Ahmad bin „Abdullah Al Barqiy dari Muhammad bin 

Khaalid dari „Alaa‟ bin Raziin dari Muhammad bin Musliim [Man Laa Yahdhuruhu Al 

Fakiih Syaikh Ash Shaduuq 4/316-317] 

Jalan sanad Syaikh Ash Shaduuq ini sampai ke Muhammad bin Muslim Ats Tsaqafiy adalah 

dhaif karena 

1. ‗Aliy bin Ahmad bin ‗Abdullah bin Ahmad bin Abi ‗Abdullah Al Barqiy adalah 

seorang yang majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 383] 

2. Ahmad bin ‗Abdullah bin Ahmad bin Abi ‗Abdullah Al Barqiy adalah seorang yang 

majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 21] 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/man-la-yahdhuruhu-al-fakiih-juz-4-hal-316.jpg
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. 

ٚظ ػٖ  وي ٣ٍٝ ٤ٖ ك ٖ أػ ٤ٚ ػٖ ٍُحٍس ر خٕ ك ٓخ ً ٝ ٖ زي هللا حر ٘ٚ ػٖ ػ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٠ أر

 َ٤ ٓٔخػ ٖ ا ٢ِ ر ق، ٝػ ٖ ظ٣َ ٖٔ ر ل ٤ي، ٝحُ ز ٖ ػ ٠ٔ ر ٤ ٖ ػ ٤َٟ، ػٖ ٓلٔي ر لٔ لَ حُ ؼ ؿ

ٖ٤ ٖ أػ زي هللا ػٖ ٍُحٍس ر ٖ ػ ِ ر ٠ٔ ػٖ ك٣َ ٤ ٖ ػ ِْٜ ػٖ كٔخى ر ً ٠ٔ ٤ ٖ ػ  ر

Dan apa yang ada di dalamnya dari Zurarah bin A‟yun maka sungguh telah 

meriwayatkannya dari Ayahku [radiallahu „anhu] dari „Abdullah bin Ja‟far Al Himyariy dari 

Muhammad bin Iisa bin „Ubaid, Hasan bin Zhariif dari „Aliy bin Isma‟iil bin „Iisa semuanya 

dari Hammaad bin Iisa dari Hariiz bin „Abdullah dari Zurarah bin A‟yun [Man Laa 

Yahdhuruhu Al Fakiih Syaikh Ash Shaduuq 4/317] 

Jalan sanad Syaikh Ash Shaduuq sampai Zurarah bin A‘yun di atas adalah shahih. Berikut 

keterangan para perawinya 

1. Aliy bin Husain bin Musa bin Babawaih Al Qummiy Ayah Syaikh Ash Shaaduq 

adalah Syaikh di Qum terdahulu faqih dan tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 261 no 684] 

2. ‗Abdullah bin Ja‘far Al Himyariy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 

400 no 5857] 

3. Muhammad bin Iisa bin Ubaid seorang yang tsiqat, banyak riwayatnya dan baik 

tulisannya [Rijal An Najasyiy hal 333 no 896]. Ia lemah dalam riwayatnya dari Yunus 

tetapi disini bukan riwayatnya dari Yunus. Hasan bin Zhariif seorang yang tsiqat 

[Rijal An Najasyiy hal 61 no 140]. ‗Aliy bin Isma‘iil bin Iisa seorang yang majhul [Al 

Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 385]. Ketiganya saling menguatkan dalam 

riwayat dari Hammad bin Iisa 

4. Hammad bin Iisa Al Juhaniy seorang yang tsiqat dalam hadisnya shaduq [Rijal An 

Najasyiy hal 142 no 370] 

5. Hariiz bin ‗Abdullah As Sijistaniy seorang penduduk Kufah yang tsiqat [Al Fahrasat 

Syaikh Ath Thuusiy hal 62-63 no 239] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/10/man-la-yahdhuruhu-al-fakiih-juz-4-hal-317.jpg
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6. Zurarah bin A‘yun Asy Syaibaniy seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari Abu Ja‘far 

dan Abu Abdullah [Rijal Ath Thuusiy hal 337 no 5010] 

Maka shahih bahwa puasa ‗Asyuuraa‘ dilakukan sebelum adanya puasa Ramadhan kemudian 

setelah ada puasa Ramadhan maka puasa ‗Aasyuuraa‘ ditinggalkan. Hal ini justru 

menguatkan bukti bahwa hal itu bukan sunnah karena perkara yang dikatakan ditinggalkan 

tidak dihukumi sunnah. 

Sayyid Al Khu‘iy setelah menyatakan shahih hadis ini, ia menafsirkan bahwa makna 

―ditinggalkan‖ disana maksudnya adalah dulu wajib kemudian ditinggalkan tidak lagi wajib 

tetapi berubah hukumnya menjadi sunnah [Kitab Ash Shaum Sayyid Al Khu‘iy 2/304]. 

Pendapat Sayyid Al Khu‘iy ini sebenarnya ingin menggabungkan hadis di atas dengan hadis-

hadis yang menganjurkan puasa ‗Aasyuura‘ oleh karena itu ia memalingkan makna zhahir 

―ditinggalkan‖ sebagai berubah hukumnya menjadi sunnah. [Sayyid Al Khu‘iy termasuk 

ulama yang menguatkan hadis-hadis yang menganjurkan puasa ‗Aasyuuraa‘] 

Sayangnya pendapat ini tidak kuat karena hadis-hadis yang menganjurkan puasa ‗Aasyuuraa‘ 

itu tidak ada yang shahih [sebagaimana pembahasan di atas] maka tidak dibenarkan 

memalingkan makna hadis shahih secara zhahir demi menyesuaikan ke hadis-hadis dhaif. 

Apalagi terdapat hadis dhaif lain yang justru dengan jelas menyatakan sebaliknya [bahwa 

lafaz ―ditinggalkan‖ itu bermakna bid‘ah] dan hadis-hadis dhaif lain yang melarang puasa 

‗Aasyuuraa‘. 

. 

. 

Kesimpulan  

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa tidak ada satupun riwayat shahih yang menganjurkan 

puasa ‗Aasyuuraa‘ dalam mazhab Syi‘ah. Justru dalam mazhab Syi‘ah terdapat riwayat 

shahih yang mengatakan kalau puasa ‗Aasyuuraa‘ sudah ditinggalkan. 

Kedustaan Al Amiry : Syi’ah Mencela Ahlul Bait ”Abbaas 

bin ‘Abdul Muthalib” 

Posted on September 1, 2015 by secondprince  

Kedustaan Al Amiry : Syi’ah Mencela Ahlul Bait ”Abbaas bin ‘Abdul Muthalib” 

Cukup banyak para pencela Syi‘ah [dari golongan Ahlus Sunnah] yang dengan sukses 

menunjukkan kebodohannya. Ketika mereka menulis atau membahas tentang mazhab Ahlus 

Sunnah mereka akan bersikap kritis dan luar biasa ilmiah tetapi ketika mereka menulis 

tentang mazhab Syi‘ah maka mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Asal nukil 

riwayat atau asal nukil qaul ulama dalam kitab Syi‘ah kemudian seenaknya menjadikan 

nukilan tersebut sebagai bahan celaan atas mazhab Syi‘ah. 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/516_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A6%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_224
https://secondprince.wordpress.com/2015/09/01/kedustaan-al-amiry-syiah-mencela-ahlul-bait-abbaas-bin-abdul-muthalib/
https://secondprince.wordpress.com/2015/09/01/kedustaan-al-amiry-syiah-mencela-ahlul-bait-abbaas-bin-abdul-muthalib/
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Al Amiry adalah contoh dari para pencela Syi‘ah yang kami maksudkan. Orang yang 

menyebut dirinya Al Amiry ini memang sungguh menyedihkan. Dirinya mungkin merasa-

rasa sebagai pembela Ahlus Sunnah tetapi hakikatnya ia tidak lebih dari seorang pendusta. Ia 

mengutip kisah atau riwayat dalam kitab Syi‘ah tanpa membuktikan kebenaran kisah atau 

riwayat tersebut kemudian dengan seenaknya ia menisbatkan hal itu atas mazhab Syi‘ah. 

Apakah tak pernah terpikirkan olehnya siapapun bisa mengutip riwayat atau kisah bathil 

dalam kitab Ahlus Sunnah kemudian menisbatkan riwayat atau kisah itu atas Ahlus Sunnah. 

Siapapun bisa menukil kisah Al Gharaniq dalam kitab Ahlus Sunnah kemudian seenaknya 

berkata ―Ahlus Sunnah Mencela Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]‖. Kalau orang 

Syi‘ah mengatakan hal ini maka kami yakin Al Amiry pasti akan mengatakan orang Syi‘ah 

tersebut pendusta, bodoh, dungu dan berbagai celaan lainnya. 

. 

. 

. 

Tulisan ini akan menunjukkan [untuk kesekian kalinya] kedustaan Muhammad 

‗Abdurrahman Al Amiry terhadap mazhab Syi‘ah. Dalam salah satu tulisannya, ia 

mengatakan Syi‘ah mencela Ahlul Bait yaitu ‗Abbaas bin ‗Abdul Muthalib. 

. 

 

. 

Al Amiry hanya bisa menukil tanpa mengecek validitas kisah atau riwayat yang ia nukil. Ia 

tidak memusingkan apakah itu shahih atau tidak di sisi mazhab Syi‘ah. Baginya yang penting 

riwayat itu dapat memuaskan nafsunya untuk mencela Syi‘ah. Sumber primer riwayat di atas 

[yang dinukil Al Amiry] dalam kitab Mazhab Syi‘ah adalah berasal dari Kitab Sulaim bin 

Qais Al Hilaliy hal 219 

. 

http://www.alamiry.net/2015/08/syiah-mencela-ahlul-bait-abbas-bin-abdil-mutthalib.html
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/09/dusta-al-amiry2.jpg
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. 

Kitab Sulaim bin Qais [berdasarkan pendapat yang rajih] tidak bisa dijadikan pegangan 

dalam mazhab Syi‘ah karena Kitab Sulaim yang ada sekarang adalah Kitab Sulaim dengan 

jalan sanad dari Aban bin Abi ‗Ayyaasy dan dia seorang yang dhaif bahkan dikatakan telah 

memalsukan kitab Sulaim tersebut. 

. 

 

. 

Syaikh Ath Thuusiy menyatakan bahwa Aban bin Abi ‗Ayyaasy seorang tabiin yang dhaif 

[Rijal Ath Thuusiy hal 129 no 1264] 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/09/abbas-kitab-sulaim.jpg
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. 

Allamah Al Hilliy menyatakan bahwa Aban bin Abi ‗Ayyasy dhaif jiddan [sangat dhaif] 

kemudian berkata 

ي، ٍٟٝٝ ػٖ ٓخُ  ٖ ْ ر ،  ٍٟٝ ػٖ حٗ ٤ٚ لض اُ ظ ِ ٬ّٔ(، ٫ ٣ ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٤ٖ )ػ ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ػ

١َ ٠خث ـ ٖ حُ ٚ حر خُ ، ٌٌٛح ه ٤ٚ ٤ْ اُ ٖ ه ٤ْ ر ِ ٓ ظخد  ٟغ ً ٘خ ٝ ٛلخر ٔذ أ ٘ ٣ٝ 

Ia telah meriwayatkan dari Anas bin Malik dan meriwayatkan dari Aliy bin Husain 

[„alaihimas salaam], tidak usah diperhatikan dirinya dan para sahabat kami menisbatkan 

pemalsuan kitab Sulaim bin Qais terhadapnya, demikianlah dikatakan Ibnu Ghada‟iriy 

[Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 325 no 1280] 

Syaikh Al Mufiid pernah berkata tentang kitab Sulaim riwayat Aban bin Abi ‗Ayyaasy dalam 

salah satu kitabnya 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/09/khulashah-al-aqwal-aban-bin-abi-ayyaasy.jpg
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. 

لَ  ؼ ٞ ؿ ٚ أر ِن ر ؼ ٓخ ط ٓخ  ٔٚ هللا  –ٝأ ظخد  –ٍك ٌ ٠ حُ ٤ٚ اُ غ ك ١ٌ ٍؿ ٤ْ حُ ِ ٓ غ  ٖٓ كي٣

ظخد  ٌ ٌٛح حُ ٤َ إٔ  ٤ق، ؿ ٛل  ٤ٚ ٠٘ ك ؼ ٔ خُ ٤خٕ، ك ٢ ػ ٖ أر خٕ ر ش أر َٝح٣ ٤ٚ ر ٠خف اُ ٔ حُ

 ،ْ٤ يُ ٢٤ ٝط ِ و ٤ٚ ط َٜ ك ي ك ؼَٙ، ٝه ٠ِ أً َ ػ ٔؼ ـُٞ حُ ٫ٝ ٣ ،ٚ ٞم ر ٓٞػ  َ٤ ؿ

ـض ٖ إٔ ٣ ظي٣ ِٔ ـ٢ ُ ز ٘ ٤ ٤ي ك ِ و ظ ٚظ ٝحُ ِ ٠ِ ؿٔ ؼٍٞ ػ ٫ٝ ٣ ، ٤ٚ ٓخ ك  ٌَ َ ر ٔؼ ذ حُ ٗ

ٜ٘خ  ٤ق ٓ ٜل ٠ِ حُ لٞٙ ػ ٤ٞه غ ُ خى٣ ٘ٚ ٖٓ ح٫ك ٔ٠ خ ط ٤ٔ خء ك ِٔ ؼ ٠ حُ لِع اُ ٤ ُٝ ٚ َٝحط ُ

ٓي لخ  ٝحُ

Adapun apa yang dipegang Abu Ja‟far [rahimahullah] dengannya yaitu dari hadis Sulaim 

yang mana itu merujuk pada kitab yang disandarkan atasnya oleh riwayat Abaan bin Abi 

„Ayyaasy maka makna di dalamnya shahih hanya saja kitab tersebut tidak dapat dipercaya 

dengannya, tidak boleh beramal dengan banyak hal di dalamnya, dan terdapat di dalamnya 

[kitab tersebut] takhlith dan tadliis, maka sudah selayaknya bagi orang yang taat beragama 

untuk menjauhi dari beramal dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, dan tidak pula 

mengandalkan sebagiannya dan taklid dengan riwayatnya. Dan hendaknya mengembalikan 

kepada para ulama mengenai apa yang terkandung di dalamnya mana hadis-hadis yang 

shahih dan yang tidak [Tashiih I‟tiqaadaat Al Imaamiyah Syaikh Al Mufiid hal 149-150] 

Kami tidak menafikan ada ulama Syi‘ah yang berhujjah dengan kitab Sulaim bin Qais dan hal 

ini keliru berdasarkan penjelasan di atas. Perselisihan para ulama harus dituntaskan dengan 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/09/tashih-itiqadat-al-mufiid.jpg


 59 

dalil dan dinilai mana yang lebih rajih bukan dengan cara seenaknya mengambil mana saja 

yang sesuai dengan keinginan. 

. 

. 

. 

Andaipun ada ulama Syi‘ah yang mencela ‗Abbaas dengan berdasarkan riwayat dhaif maka 

tidak bisa langsung dikatakan bahwa begitulah sejatinya mazhab Syi‘ah. Justru terdapat 

riwayat shahih dalam mazhab Syi‘ah yang mengandung pujian bagi Abbaas dan Aqil yaitu 

riwayat berikut 

. 

 

. 

َ ٞك ٗٝ َ٤ و زخّ ٝػ ؼ ٤ٖ ا٫ حُ ًَ٘ ٓ ِْٜ ً َٟٓ َؿغ ح٫ خٍ: ك ْ  ه ٤ٜ ْٜٛ ٝك َّ هللا ٝؿٞ ً

٤َح  ٌْ ه ِٞر ٢ ه ِْ هللا ك ؼ َٟٓ إ ٣ ٌْ ٖٓ ح٫ ي٣ ٢ أ٣ ٖٔ ك ُ َ ش ” ه ٌٛٙ ح٣٥ ض  ُِ ٗ–  ٠ اُ

ش  آهَ ح٣٥

[Abu „Abdullah] berkata “maka para tawanan semuanya kembali musyrik kecuali Abbaas, 

Aqiil dan Naufal, semoga Allah memuliakan wajah mereka dan untuk merekalah turun ayat 

“katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu “jika Allah mengetahui 

kebaikan yang ada di hati kalian – hingga akhir ayat [QS Al Anfal : 70] [Al Kafiy Al 

Kulainiy 8/113 no 244] 

Riwayat di atas mengandung lafal pujian dari Abu Abdullah [imam ahlul bait] kepada 

Abbaas bin Abdul Muthalib yaitu ―semoga Allah memuliakan wajah mereka‖ dan riwayat ini 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/09/al-kafiy-pujian-abbaas.jpg
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kedudukan sanadnya shahih dalam mazhab Syi‘ah. Berikut keterangan mengenai para 

perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218]. 

4. Mu‘awiyah bin ‗Ammaar seorang yang terkemuka, tsiqat, besar urusannya dan agung 

kedudukannya [Rijal An Najasyiy hal 411 no 1096] 

Allamah Al Hilliy menyebutkan Abbaas bin Abdul Muthalib dalam kitabnya Khulashah Al 

Aqwaal pada bagian pertama yaitu orang-orang yang dapat dijadikan pegangan atasnya 

. 

 

 

. 

 ،ٚ ٛلخر ٓخىحص أ ٤ي ٖٓ  ٓ  )ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) ِذ، ػْ ٍ ٔط زي حُ ٖ ػ زخّ ر ؼ حُ

َٔ ٤ٚ حُ ِ ٢ِ )ػ ٛلخد ػ ٛٞ ٖٓ أ ٠خٝ  حّ( أ٣

Abbaas bin „Abdul Muthalib paman Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] Sayyid dari 

pemimpin para sahabat, dan ia termasuk sahabat Aliy [„alaihis salaam] [Khulashah Al 

Aqwaal hal 209 no 676] 

Jadi sungguh dusta kalau dikatakan Syi‘ah mencela Abbaas bin Abdul Muthalib [radiallahu 

‗anhu]. Adanya riwayat atau kisah [dalam suatu mazhab] yang mencela sahabat tertentu 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/09/abbas-khulashah-al-aqwaal.jpg
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bukan berarti langsung dikatakan mazhab tersebut mencela sahabat yang dimaksud. Mazhab 

Ahlus Sunnahpun tidak lepas dari riwayat yang mencela sahabat atau ahlul bait. Silakan 

perhatikan riwayat shahih berikut 

. 

 

. 

 ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خ أٓ زخّ ٣ وخٍ ػ ٜٔخ ك ؤًٕ ُ ؼْ ك خٍ ٗ ٢ِ ؟ ه زخّ ٝػ ٢ ػ ي ك ُ َٛ وخٍ  ْ ؿخء ك ػ

ٖ وخث ـخىٍ حُ ْ حُ ٌخًد ح٥ػ ٌٛح حُ  ٖ٤ ٢٘ ٝر ٤ ٞ ر  حه

Kemudian [Yarfa‟] datang dan berkata [kepada Umar] “Apa yang anda katakan tentang 

„Abbaas dan „Aliy”?. [Umar] berkata “Ya izinkan mereka berdua masuk”. Maka „Abbaas 

berkata “wahai Amirul Mukminin putuskan antara aku dan pendusta, pendosa, penipu dan 

pengkhianat ini”...[Shahih Muslim no 1757 tahqiq Muhammad Fu‟ad Abdul Baqiy] 

Apakah dengan menukil riwayat ini maka seseorang dengan seenaknya mengatakan Ahlus 

Sunnah mencela sahabat atau ahlul bait?. Jawabannya tidak, kami yakin Ahlus Sunnah tidak 

akan membenarkan perkataan Abbaas tersebut kepada Imam Aliy. Cukuplah sampai disini, 

kami tidak perlu memperpanjang hujjah karena sudah jelas kalau Al Amiry ini tidak lebih 

dari seorang pendusta ketika berbicara atas mazhab Syi‘ah. 

. 

Note : Dalam kitab Al Kafiy juga terdapat riwayat yang mencela Abbaas dan ‗Aqiil dan 

berdasarkan pendapat yang rajih kedudukannya dhaif [sesuai dengan standar ilmu hadis 

mazhab Syi‘ah]. Sengaja tidak kami nukilkan di atas karena pembahasan tentang riwayat ini 

cukup panjang dan bisa menjadi tulisan tersendiri lagipula riwayat Al Kafiy ini tidak 

dijadikan hujjah oleh Al Amiry. Oleh karena itu kami mencukupkan diri dengan membahas 

riwayat yang dinukil Al Amiry saja. 

Kritik Buku ”Hitam Di Balik Putih” : Al Kulainiy 

Menyatakan Shahih Seluruh Hadis Al Kafiy? 

Posted on Agustus 23, 2015 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2015/08/23/kritik-buku-hitam-di-balik-putih-benarkah-al-kulainiy-menyatakan-shahih-seluruh-hadis-dalam-kitab-al-kafiy/
https://secondprince.wordpress.com/2015/08/23/kritik-buku-hitam-di-balik-putih-benarkah-al-kulainiy-menyatakan-shahih-seluruh-hadis-dalam-kitab-al-kafiy/
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/09/shahih-muslim-abbas-mencela-aliy.jpg
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Kritik Buku Hitam Di Balik Putih : Benarkah Al Kulainiy Menyatakan Shahih Seluruh 

Hadis Dalam Kitab Al Kafiy? 

Pendahuluan 

Jauh sebelumnya kami pernah membuat pembahasan bagaimana kedudukan Al Kafiy di sisi 

Syi‘ah dan Shahih Bukhariy di sisi Sunni. Kedudukan Shahih Bukhariy di sisi Sunni [Ahlus 

Sunnah] adalah mayoritas ulama bersepakat akan keshahihan seluruh hadis di dalamnya 

[walaupun tetap ada ulama yang mendhaifkan sebagian kecil hadis dalam Shahih Bukhariy]. 

Sedangkan di sisi Syi‘ah kedudukan kitab Al Kafiy tidak seperti Shahih Bukhariy di sisi 

Ahlus Sunnah, bahkan sebagian ulama Syi‘ah telah melakukan penelitian mengenai 

kedudukan hadis-hadis dalam Al Kafiy dimana mereka mengakui bahwa ada cukup banyak 

hadis dhaif di dalamnya [berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah]. Tetapi tidak dinafikan bahwa 

sebagian ulama Syi‘ah menshahihkan hadis-hadis dalam Al Kafiy dengan alasan Al Kulainiy 

telah menyatakan shahih seluruh hadis-hadis dalam kitabnya tersebut. Sebagaimana hal ini 

dikutip oleh Amin Muchtar dalam bukunya Hitam Di Balik Putih. 

Sepanjang pembelajaran kami ada tiga pendapat dalam mazhab Syi‘ah berkenaan dengan 

kedudukan kitab Al Kafiy yaitu 

1. Pendapat yang menganggap Al Kulainiy menshahihkan seluruh riwayat dalam Al 

Kafiy kemudian mengikuti atau taklid terhadap Al Kulainiy 

2. Pendapat yang menganggap Al Kulainiy menshahihkan seluruh riwayat dalam Al 

Kafiy tetapi menolak untuk taklid terhadap penilaian Al Kulainiy 

3. Pendapat yang menganggap Al Kulainiy tidak menshahihkan seluruh riwayat dalam 

Al Kafiy 

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis secara objektif pendapat yang rajih dalam 

mazhab Syi‘ah mengenai kedudukan kitab Al Kafiy tersebut di sisi Al Kulainiy 

. 

. 

. 

Pembahasan 

Sebagian ulama Syi‘ah yang menshahihkan kitab Al Kafiy telah berhujjah dengan perkataan 

Al Kulainiy dalam kitabnya 

. 
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. 

ٓخ    ،ٖ ي٣ ِْ حُ ٕ٘ٞ ػ ٤غ ك ] ٖٓ ؿٔ ٤ٚ ـٔغ ]ك خف ٣ ظخد ً ٘يى ً ٌٕٞ ػ لذ إٔ ٣ ي ط ِض: اٗ ٝه

 ٚ َ ر ٔؼ ٖ ٝحُ ي٣ ِْ حُ ي ػ ٣َ ٣ ٖٓ ٚ٘ ؤهٌ ٓ ٗي، ٣ٝ ظَ ٔ ٔ ٤ٚ حُ غ اُ َؿ ٣ٝ ،ِْ ؼ ظ ٔ ٚ حُ ل٢ ر ظ ٌ ٣

 ،َ ٔؼ خ حُ ٤ٜ ِ ظ٢ ػ ٔش حُ وخث ٖ٘ حُ ٔ ٬ّٔ ٝحُ ْ حُ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٜخىه ٤لش ػٖ حُ ٜل خٍ حُ خ٥ػ ر

َٝ ئى١ ك ٜخ ٣ ي  ٝر خٕ ًُ ً ٞ ِض: ُ ٚ، ٝه ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٤ٚ ز ٘ش ٗ ٓ هللا ػِ ٝؿَ ٝ

 َٛ ٘خ ٝأ ٚو اهٞحٗ ٤ ٞك ٚظ ٝط ؼٞٗ ٔ ٠] ر ؼخُ ظيحٍى هللا ]ط زخ ” ٣ ز ٓ ي  ًُ ٌٕٞ ٍؿٞص إٔ ٣

ْٛ ٗي َٓح  ٠ ْٜ اُ زَ ر و ٘خ ٣ٝ ظ ِ ٓ 

[Al Kulainiy] aku berkata “Sesungguhnya engkau menginginkan memiliki kitab yang 

terkumpul di dalamnya semua ilmu agama yang mencukupi bagi para pelajar, yang menjadi 

rujukan orang yang mencari petunjuk, yang dapat mengambil darinya orang yang 

menginginkan ilmu agama dan beramal dengannya melalui atsar shahih dari Ash Shaadiqiin 

[„alaihimus salaam], dan [mengandung] sunah yang diamalkan, dan dengannya dapat 

dilaksanakan segala kewajiban yang ditetapkan Allah dan Sunah Nabi-Nya [shallallahu 

„alaihi wa „aalihi]. [Al Kulainiy] aku berkata “Jika memang demikian aku harapkan [kitab] 

ini menjadi sebab Allah [ta‟ala] memberikan pertolongan-Nya dan tauqif-Nya kepada 

saudara-saudara kita dan penganut ajaran kita serta memberikan petunjuk bagi mereka 

[Miraatul „Uquul 1/21-22] 

Apakah perkataan atau lafaz ini menjadi hujjah bahwa semua riwayat dalam kitab Al Kafiy 

itu shahih di sisi Al Kulainiy?. Jawabannya tidak, silakan perhatikan lafaz yang dijadikan 

hujjah 

ّ٬ٔ ْ حُ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٜخىه ٤لش ػٖ حُ ٜل خٍ حُ خ٥ػ ٚ ر َ ر ٔؼ  ٝحُ

dan beramal dengannya melalui atsar shahih dari Ash Shaadiqiin [„alaihimus salaam] 

Lafaz ini bisa bermakna keseluruhan dan bisa juga bermakna tidak karena tidak ada 

keterangan sharih [jelas] dari Al Kulainiy bahwa hal itu mencakup keseluruhan riwayat yang 

ada dalam Al Kafiy. Untuk memahami lafaz tersebut kita harus memperhatikan manhaj Al 

Kulainiy dalam kitabnya Al Kaafiy. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/miratul-uquul-juz-1-hal-21.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/miratul-uquul-juz-1-hal-22.jpg
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Lafaz tersebut tidak bermakna hashr [pembatasan]. Tidaklah yang dimaksudkan dengan lafaz 

itu bahwa Al Kulainiy hanya memasukkan dalam kitabnya Al Kaafiy riwayat-riwayat shahih 

dari para imam Ash Shaadiqiin [‗alaihimus salaam] karena faktanya tidak demikian. Dalam 

kitab Al Kaafiy, Al Kulainiy juga banyak memasukkan riwayat-riwayat yang bukan dari para 

imam Ash Shaadiqiin [‗alaihimus salaam]. Diantaranya adalah riwayat-riwayat berikut 

. 

Riwayat Hisyam bin Hakam 

 

Al Kafiy Juz 1 Hal 58 No 12 

. 

Riwayat Abu Ayyuub An Nahwiy 

 

Al Kafiy Juz 1 Hal 188-189 No 13 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/al-kafiy-juz-1-hal-58-no-121.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/al-kafiy-juz-1-hal-188-189-no-131.jpg
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. 

Riwayat Nadhr bin Suwaid 

 

Al Kafiy Juz 1 Hal 189 No 14 

. 

Riwayat Abu Bakr Al Hadhramiy 

 

Al Kafiy Juz 1 Hal 293 No 3 

. 

Riwayat Idriis bin ‘Abdullah Al Awdiy  

 

Al Kafiy Juz 1 Hal 296 No 8 

. 

Riwayat Fudhail 

 

Al Kafiy Juz 2 Hal 67 No 5 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/al-kafiy-juz-1-hal-189-no-141.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/al-kafiy-juz-1-hal-2931.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/al-kafiy-juz-1-hal-296-no-81.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/al-kafiy-juz-2-hal-67-no-51.jpg
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Dengan fakta ini kita dapat mengetahui bahwa Al Kulainiy dalam kitab Al Kaafiy tidak 

hanya mengumpulkan riwayat-riwayat dari para imam ahlul bait artinya lafaz tersebut ―dan 

beramal dengannya melalui atsar shahih dari Ash Shaadiqiin [‗alaihimus salaam]‖ tidaklah 

bermakna hashr. Al Kulainiy memasukkan dalam kitabnya Al Kaafiy riwayat yang shahih 

dari para imam ahlul bait dan juga riwayat yang tidak shahih dari para imam ahlul bait serta 

riwayat dari selain para imam ahlul bait. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Sayyid Al 

Khu‘iy 

. 

 

. 

٤لش ػٖ  ٜل خٍ حُ ٠ِ ح٥ػ َ ػ ٔظ ٘ ظخد ٓ ٤ق ً ؤُ وٞد ط ؼ ٣ ٖ ٓؤٍ ٓلٔي ر ٔخ  َ اٗ ٔخث إ حُ

ش  َٝح٣ ٤َ حُ ٤ٚ ؿ َ ك ًٌ ٤ٚ إٔ ٫ ٣ ِ ظ١َ ػ ٘ ٣ ْ ُٝ ،ْ ٤ٜ ِ ٬ّٓ هللا ػ  ٖ٤ ٜخىه حُ

ْ ح ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٜخىه ٤َ حُ ٛق ػٖ ؿ ٓخ  ٤لش، أٝ  ٜل ٓخ حُ ي أػطخٙ  وٞد ه ؼ ٣ ٖ ٬ّٔ، ٝٓلٔي ر ُ

 ٢ ٬ّٔ ك ْ حُ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٜخىه ٤لش ػٖ حُ ٜل خٍ حُ ٠ِ ح٥ػ ٬ ػ ٔظ ٘ خ ٓ ظخر ظذ ً ٌ ٚ، ك ٓؤُ

 ْ ٤ٜ ِ ْٜ٘ ػ ٤لش ػ ٜل خٍ حُ ٤َ ح٥ػ ٠ِ ؿ ٚ ػ ظخر ً َ ٔظ ٗ ٖ، ٝإ ح ي٣ ِْ حُ ٕ٘ٞ ػ ٤غ ك ؿٔ

ْٛ َ٤ ٤لش ػٖ ؿ ٜل ٬ّٔ، أٝ حُ  حُ

Bahwa orang yang meminta tersebut hanyalah meminta kepada Muhammad bin Ya‟qub 

menulis kitab yang di dalamnya terkandung atsar-atsar shahih dari ash shaadiqiin [imam 

ahlul bait] [„alaihimus salaam] dan tidak disyaratkan padanya bahwa dia [Al Kulainiy] 

tidak boleh menyebutkan di dalamnya kecuali riwayat shahih atau tidak boleh menyebutkan 

riwayat shahih dari selain ash shaadiqiin [imam ahlul bait] [„alaihimus salaam]. 
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Muhammad bin Ya‟qub sungguh telah memberikan kepadanya apa yang diminta, ia menulis 

kitab yang terkandung di dalamnya atsar-atsar shahih dari ash shaadiqiin [imam ahlul bait] 

[„alaihimus salaam] dalam semua bagian ilmu agama dan terkandung pula di dalam 

kitabnya tersebut yaitu selain atsar yang shahih dari mereka [„alaihimus salaam] atau 

riwayat yang shahih dari selain mereka [„alaihimus salaam]. [Mu‟jam Rijal Al Hadiits 

Sayyid Al Khu‟iy 1/82-83]. 

. 

. 

Berikut contoh sebagian nukilan yang disebutkan Amin Muchtar dalam bukunya Hitam Di 

Balik Putih. Sengaja tidak kami nukilkan semuanya karena pada intinya bermakna sama 

. 

 

Hitam Di Balik Putih Hal 212 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-212.jpg
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Hitam Di Balik Putih Hal 260 
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Hitam Di Balik Putih Hal 261 

. 

Bagaimana mungkin lafaz perkataan Al Kulainiy itu ditafsirkan ―seluruh riwayat Al Kaafiy‖ 

padahal dalam kitab Al Kaafiy, Al Kulainiy banyak memasukkan riwayat-riwayat selain dari 

para ash shaadiqiin [imam ahlul bait] [‗alaihimus salaam]. Maka tidak diragukan para ulama 

yang memahami lafaz Al Kulainiy itu dengan makna ―seluruh riwayat Al Kaafiy‖ telah 

terbukti keliru berdasarkan kesaksian Al Kulainiy sendiri. 

Jadi sungguh tidak ada gunanya Amin Muchtar menukil ulama-ulama Syi‘ah yang 

memahami lafaz perkataan Al Kulainiy tersebut sebagai bukti atas keshahihan seluruh 

riwayat dalam Al Kaafiy karena terdapat ulama lain yang memahami lafaz Al Kulainiy 

tersebut dengan pemahaman yang berbeda salah satunya yaitu Sayyid Al Khu‘iy 

[sebagaimana kami sebutkan di atas]. Dan apa yang dipahami Sayyid Al Khu‘iy itu adalah 

pemahaman yang benar dan sesuai dengan manhaj Al Kulainiy dalam kitabnya Al Kaafiy. 

Adapun hujjah sebagian ulama Syi‘ah yang dinukil Amin Muchtar tidak kuat jika 

dibandingkan hujjah Sayyid Al Khu‘iy di atas. Sayyid Al Khu‘iy berhujjah dengan perkataan 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-261.jpg
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Al Kulainiy dan mencocokkannya dengan fakta yang ada dalam kitab Al Kafiy. Sedangkan 

sebagian ulama yang dinukil Amin Muchtar ada yang berhujjah dengan nama besar kitab Al 

Kafiy dan nama besar Al Kulainiy padahal adanya hadis dhaif dalam kitab Al Kafiy tidaklah 

menodai nama besar Al Kulainiy dan kitab Al Kafiy. Memangnya ketika kitab rujukan Ahlus 

Sunnah seperti kitab Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi terbukti 

mengandung hadis-hadis dhaif apakah hal itu menodai nama besar penulis dan kitab tersebut. 

. 

 

Hitam Di Balik Putih Hal 219 

. 

Sebagian lagi berhujjah dengan andai-andai yang belum terbukti misalnya kitab Al Kafiy Al 

Kulainiy diketahui para wakil imam, seolah hal itu menjadi hujjah yang menguatkan 

keshahihan seluruh riwayat yang ada di dalamnya. padahal tidak ada satupun bukti riwayat 

yang menunjukkan bahwa para wakil imam itu membenarkan keshahihan semua yang ada 

dalam kitab Al Kafiy. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-219.jpg
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. 

Kalau Amin Muchtar merasa kebingungan dengan penjelasan yang kami sebutkan di atas 

maka ada baiknya ia memperhatikan perkara serupa yang juga nampak dalam kitab hadis 

pegangan mazhab Ahlus Sunnah yaitu Sunan Abu Dawud. Diriwayatkan dengan sanad yang 

jayyid perkataan Abu Dawud mengenai keshahihan riwayat atau menyerupai dan mendekati 

shahih dalam kitab Sunan Abu Dawud 

. 

 

. 

ّ ٖ َكٖٔ ر زي حُ خ ػ زَٗ ٖ أه ٌَ ر ٞ ر ٢٘ أر خٍ كيػ ض ه خر ٖ ػ ٢ِ ر ٖ ػ خ حكٔي ر زَٗ كٔي أه

 ٖ٤ ٔ ل ٖ حُ زي هللا ر ٖ ػ ٤ٖ ٓلٔي ر ٔ ل خ حُ ؼض أر ٔٓ خٍ  ١ٍٞ٘ ه ي٣ ٤ْ حُ َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

ٍٓٞ هللا  زض ػٖ ٍ ظ وٍٞ ً خ ىحٝى ٣ ؼض أر ٔٓ وٍٞ  ٓش ٣ ٖ ىح ٌَ ر خ ر ؼض أر ٔٓ خٍ  ٢ٟ ه لَ حُ

٘ض ٙ ٟٔ ٓخ  ٜ٘خ  زض ٓ ظو غ اٗ ق كي٣ ش أُ ٓخث ِْ هْٔ  ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٠٘ ؼ ظخد ٣ ٌ ًح حُ

 ٜٚ ز ٘ ٓخ ٣ ٤ق ٝ ٜل َص حُ غ ًً ش كي٣ ٓخث ٔخٕ  ؼش آ٫ف ٝػ ٤ٚ أٍر ؼض ك ٖ٘ ؿٔ ٔ ظخد حُ ً

ٚ وخٍر ٤ ٣ٝ 

Telah mengabarkan kepada kami „Abdurrahman bin Muhammad yang berkata telah 

mengabarkan kepada kami Ahmad bin „Aliy bin Tsaabit yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Abu Bakr bin „Aliy bin Ibrahim Ad Diinawariy yang berkata aku mendengar Abu 

Husain Muhammad bin „Abdullah bin Hasan yang berkata aku mendengar Abu Bakr bin 

Daasah yang berkata aku mendengar Abu Dawud mengatakan “aku telah menulis hadis dari 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] lima ratus ribu hadis kemudian aku pilih darinya 

apa yang aku kumpulkan dalam kitab ini yaitu kitab Sunan sebanyak empat ribu delapan 

ratus hadis, aku menyebutkan [di dalamnya] riwayat shahih dan apa yang menyerupainya 

dan yang mendekatinya. [Al Muntazham Fii Tarikh Ibnul Jauziy 12/269] 

Atsar ini sanadnya jayyid sampai Abu Dawud, berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Abdurrahman bin Muhammad Al Qazzaaz adalah seorang syaikh tsiqat [Siyaar 

A‘laam An Nubalaa‘ Adz Dzahaabiy 20/69 no 42] 

2. Ahmad bin ‗Aliy bin Tsaabit Al Khaatib seorang Imam allamah mufti hafizh ahli 

naqd muhaddis [Siyaar A‘laam An Nubalaa‘ Adz Dzahaabiy 18/270 no 137] 
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3. Abu Bakr Muhammad bin ‗Aliy bin Ibrahiim Ad Diinawariy seorang yang shalih 

wara‘ [Tarikh Baghdad 4/178 no 1369] 

4. Muhammad bin ‗Abdullah bin Hasan Abu Husain Al Bashriy yang dikenal Ibnu 

Labbaan seorang yang tsiqat [Tarikh Baghdad 3/507 no 1042] 

5. Abu Bakr Muhammad bin Bakr bin Muhammad bin ‗Abdurrazzaaq bin Daasah 

seorang yang syaikh alim tsiqat [Siyaar A‘laam An Nubalaa‘ Adz Dzahabiy 15/538 

no 317] 

Apakah perkataan Abu Dawud itu dipahami bahwa seluruh riwayat dalam kitab Sunan-nya 

kedudukannya shahih atau mendekati shahih?. Memang bisa dipahami begitu tetapi bisa juga 

tidak. Pemahaman yang benar terhadap perkataan itu adalah dengan melihat manhaj Abu 

Dawud dalam kitab Sunan-nya. Ternyata ditemukan Abu Dawud juga menyebutkan dalam 

kitab Sunan-nya berbagai riwayat yang dhaif di sisinya. 

. 

 

Sunan Abu Dawud No 248 

 

Sunan Abu Dawud No 1377 
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Sunan Abu Dawud No 2079 

 

Sunan Abu Dawud No 5271 

 

Sunan Abu Dawud No 5271 

. 

Maka pemahaman yang benar adalah lafaz Abu Dawud tersebut tidak bermakna hashr 

[pembatasan]. Abu Dawud memang memasukkan dalam kitab Sunan-nya riwayat yang 

shahih atau mendekati shahih tetapi hal itu tidak menafikan bahwa ia juga menyebutkan 

riwayat yang dhaif dalam kitabnya. Jadi tidak bisa dikatakan kalau Abu Dawud 

menshahihkan seluruh hadis dalam kitab Sunan-nya. 

. 

. 

. 
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Selain itu Al Kulainiy dalam kitab Al Kafiy juga menyebutkan kaidah tarjih dalam 

menerapkan hadis-hadis yang bertentangan, ia berkata 

. 

 

. 

٤ٚ ػٖ  ش ك َٝح٣ ِق حُ ظ ٓٔخ حه ٗت   ِ٤ ٤ ٔ ٔغ أكيح ” ط ٫ ٣ ٚ ٗيى هللا أٗ خ أه٢ أٍ ٣ ِْ خػ ك

 ،ٚ َأ٣ ٬ّٔ ر ْ حُ ٤ٜ ِ خء ػ ِٔ ؼ ٛخ حُ ٟٞ ٬ّٔ ” حػَ ٤ٚ حُ ِ ٚ ػ وُٞ ْ ر ؼخُ ٚو حُ ِ ٓخ أ١  ٠ ِ ا٫ ػ

 ٚ ُٞ َىٝٙ ” ٝ ه ظخد هللا ك ق ً ٓخ هخُ وٌٝٙ، ٝ ظخد هللا ػِ ٝؿَ ك ً ٠ ٔخ ٝحك ظخد هللا ك ً ٠ِ ػ

٬ّٔ ” هٌٝح  ٤ٚ حُ ِ ٚ ػ ُٞ ْٜ ” ٝه ٬ك ٢ ه ٗي ك َ بٕ حُ وّٞ ك ن حُ ٓخ ٝحك ٬ّٔ: ” ىػٞح  ٤ٚ حُ ِ ػ

” ٤ٚ ذ ك ٤ٚ ٫ ٣ٍ ِ ٔـٔغ ػ بٕ حُ ، ك ٤ٚ ِ ٔـٔغ ػ خُ ِٚ ٫ٝ  ر ي ا٫ أه ٤غ ًُ ؼَف ٖٓ ؿٔ لٖ ٫ ٗ ٗٝ

ٓغ  ٓخ ٝ زٍٞ  ٬ّٔ ٝه ٤ٚ حُ ِ ْ ػ ؼخُ ٠ حُ ِٚ اُ ي ً ًُ ِْ ٓغ ٖٓ ٍى ػ جخ ” أك١ٞ ٫ٝ أٝ ٤ ٗ ـي  ٗ

ٌْ ؼ ٓ ٝ ْ٤ ِ ٔ ظ خد حُ ْ ٖٓ ر ٔخ أهٌط ؤ٣ ٬ّٔ: ” ر ٤ٚ حُ ِ ٚ ػ وُٞ ٤ٚ ر  ٖٓ ح٧َٓ ك

Maka ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang membedakan 

riwayat-riwayat yang berselisih dari para imam [alaihimus salaam] dengan pendapatnya 

sendiri kecuali berdasarkan atas apa yang diriwayatkan dari perkataan Imam [„alaihis 

salaam] “serahkan riwayat-riwayat itu pada kitab Allah maka yang bersesuaian dengan 

kitab Allah ambillah dan yang bertentangan dengan kitab Allah maka tolaklah”. Dan 

perkataan Imam [„alaihis salaam] “Jauhilah apa yang bersesuaian dengan kaum [awam] 

karena petunjuk ada pada yang menyelisihi mereka”. Dan perkataan Imam [„alaihis salaam] 

“Ambillah yang disepakati karena yang disepakati itu tidak mengandung keraguan”. Kami 

tidak mengetahui dari semua itu kecuali sedikit. Dan kami tidak mendapatkan sesuatu yang 

lebih berhati-hati dan lebih diperbolehkan daripada mengembalikan semua itu kepada para 

imam [„alaihimus salaam] dan menerima perkara itu berdasarkan perkataan Imam [„alaihis 

salaam] “dengan yang mana saja kalian ambil sebagai bukti kepatuhan maka itu 

diperbolehkan bagi kalian” [Miraatul „Uquul 1/22-23] 

Tim penulis Buku Putih Mazhab Syi‘ah berhujjah dengan perkataan Al Kulainiy di atas untuk 

membuktikan bahwa Al Kulainiy tidak menshahihkan seluruh hadis Al Kafiy. Amin Muchtar 

membantah dengan membawakan penjelasan ulama Syi‘ah yang meyakini keshahihan 

seluruh riwayat Al Kafiy. 
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. 

 

Hitam Di Balik Putih Hal 278 

. 
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Hitam Di Balik Putih Hal 286 

. 

Kalau cuma mengutip perkataan ulama Syi‘ah maka sebenarnya hujjah Amin Muchtar disini 

tidak kuat. Mengapa? Karena apa yang dikatakan tim penulis Buku Putih Mazhab Syi‘ah 

tersebut bersumber dari penafsiran ulama Syi‘ah juga diantaranya Sayyid Al Khu‘iy. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-286.jpg
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. 

ٚ ػٖ  ظخر خص ً ٛيٍٝ ٍٝح٣ وي  ظ ؼ ٣ ٌٖ ٣ ْ وٞد ُ ؼ ٣ ٖ ٢ إٔ ٓلٔي ر َٛ ك ٬ٌّ ظخ ٌٛح حُ ٝ

 ٌ ِّٝ ح٫ه ُ ٠ِ ش ػ َٝح٣ خُ ٜ٘خى ر ظ ٓ ٬ ٌٖ ٓـخٍ ُ ٣ ْ ٓخ ، ٝا٫ ُ ٬ّٔ ؿِ ْ حُ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٜٓٞ ؼ ٔ حُ

٘ي  ٤ٖ ػ ظ َٝح٣ ٍٜ٘ٞ ٖٓ حُ ٔ خُ ٔخ ، ر ٤ٜ ظ ِ ٜيٍٝ ً ـِّ ر غ ٓغ حُ ٔظ ـ ٌٛح ٫ ٣ خٕ  ؼخٍٝ ، ك ظ حُ

ٜخ ٓغ  ٤ق ر ظَؿ ِ ٤َٙ ، ٫ٝ ٓـخٍ ُ ٜخىٍ ػٖ ؿ ٤ِ حُ ٤ ٔظ َٓؿلش ُ  ٌٕٞ ٔخ ط َٜ٘س اٗ بٕ حُ ك

ٜيٍٝ خُ ـِّ ر  حُ

Dan nampak dari perkataan ini bahwa Muhammad bin Ya‟qub tidak berkeyakinan bahwa 

riwayat-riwayat kitabnya pasti benar berasal dari para imam ma‟shum [„alaihis salaam] 

karena jika memang begitu tidak ada alasan menguatkan riwayat dengan mengambil yang 

masyhur diantara dua riwayat yang bertentangan. Maka tidak mungkin keduanya sama-sama 

berasal dari para imam ma‟shum karena kemasyhuran adalah hal yang membedakan 

mana yang memang benar berasal dari para imam ma‟shum dan mana yang tidak, tidak 

mungkin mentarjih dengannya jika kedua riwayat tersebut sama-sama berasal dari para 

imam ma‟shum. [Mu‟jam Rijal Al Hadiits Sayyid Al Khu‟iy 1/25] 

Bagaimana menentukan mana penafsiran yang benar diantara penafsiran para ulama yang 

bertentangan?. Cara paling tepat ya mengembalikan pada zhahir lafaz yang dimaksud. 
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Dari lafaz tersebut Al Kulainiy mengakui ada riwayat-riwayat dalam kitab Al Kafiy yang 

bertentangan. Untuk menghadapi riwayat ini Al Kulainiy menerapkan metode tarjih yang 

berdasarkan qaul imam ahlul bait yaitu 

1. Menilai dengan Al Qur‘an ambil mana yang sesuai kemudian tolak yang menyalahi 

Al Qur‘an 

2. Menjauhi apa yang bersesuaian dengan kaum awam karena petunjuk ada pada yang 

menyelisihi mereka 

3. Mengambil yang disepakati karena yang disepakati tidak menimbulkan keraguan. 

4. Diperbolehkan mengambil yang mana saja sebagai bukti kepatuhan 

Pertanyaannya adalah apakah riwayat-riwayat yang bertentangan itu semuanya shahih di sisi 

Al Kulainiy?. Shahih disini bermakna memang benar datang dari para imam ahlul bait 

[‗alaihis salaam] karena begitulah makna shahih yang masyhur di kalangan ulama 

mutaqaddimin mazhab Syi‘ah termasuk Al Kulainiy. Apakah Al Kulainiy itu meyakini 

bahwa riwayat-riwayat yang bertentangan itu memang benar datang dari para imam ahlul bait 

[‗alaihis salaam]?. Tidak usah jauh-jauh menganalisis semuanya cukup ambil poin pertama. 

Perhatikan perkataan Al Kulainiy 

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٚ ػ وُٞ  حّٝ ،ًٙٝمف ٍؽٝ ُع ٍٍٙح دحصى ٟفحٝ حّف ٍٍٙح دحصى ٍٟع حٍٙٝٝعح ” ر

َىٝٙ ظخد هللا ك ق ً  هخُ

Dengan perkataan Imam [„alaihis salaam] “serahkan riwayat-riwayat itu pada kitab Allah 

maka yang bersesuaian dengan kitab Allah ambillah dan yang bertentangan dengan kitab 

Allah maka tolaklah” 

Artinya Al Kulainiy menganggap diantara riwayat-riwayat yang bertentangan itu ada riwayat 

yang bersesuaian dengan kitab Allah maka diambil dan ada riwayat yang bertentangan 

dengan kitab Allah maka ditolak. Maka tidak mungkin Al Kulainiy menganggap riwayat-

riwayat itu semuanya benar datang dari para imam ahlul bait [‗alaihis salaam] karena itu 

sama saja menganggap Al Kulainiy meyakini kalau para imam ahlul bait [‗alaihis salaam] 

bisa mengatakan hal yang menyalahi Al Qur‘an dan harus ditolak. Dalam keyakinan mazhab 

Syi‘ah para imam ahlul bait [‗alaihis salaam] diyakini selalu bersama-sama dengan Al Qur‘an 

sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang masyhur yaitu hadis Tsaqalain. Jadi mustahil kalau 

mengatakan Al Kulainiy menganggap shahih riwayat ahlul bait yang bertentangan dengan Al 

Qur‘an. 

. 
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Hitam Di Balik Putih Hal 289 

. 

Amin Muchtar memahami bahwa kaidah tarjih yang disebutkan Al Kulainiy itu sudah 

diterapkan oleh Al Kulainiy sehingga dalam kitab Al Kafiy tidak ada riwayat yang 

bertentangan dengan Al Qur‘an karena semuanya sudah sesuai dengan Al Qur‘an. Hal ini 

keliru dengan alasan Al Kulainiy menerangkan kaidah tarjih tersebut untuk orang yang 

meminta dituliskan kitab Al Kaafiy. Artinya kaidah tarjih itu bisa digunakan oleh orang 

tersebut sebagai panduan dalam mempelajari kitab Al Kafiy. Kalau memang kaidah itu sudah 

dipakai maka tidak perlu dijelaskan kepada orang tersebut. Untuk apa dikasih alat untuk 

mentarjih jika semuanya sudah ditarjih. 

Bukti paling nyata adalah apa yang tertera dalam kitab Al Kafiy. Dalam kitab Al Kafiy 

terdapat riwayat-riwayat yang memang bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah 

tarjih tersebut belum diterapkan Al Kulainiy pada kitabnya Al Kaafiy. Diantaranya adalah 

sebagai berikut 
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. 

 

. 

٠٤، ػٖ ٓلٔي  ل ٣ ٖ ؼخً ٓلٔي ر ٍٜٞ، ػٖ ٓ ٘ ٓ ٖ لش ر ٘خٕ، ػٖ ك٣ٌ ٓ  ٖ ٤ٖ، ػٖ حر ٔ ل ٖ حُ ر

وٚ  ٘ ٓخ ٫ ٣ ٞ ٣ ٕٞ ٬ػ ٠خٕ ػ ٍٓ َٜٗ خٍ:  ٬ّٔ( ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ ٢ ػ ٤َ، ػٖ أر ؼ ً ٖ ر

يح  ٝهللا أر

Muhammad bin Yahya dari Muhammad bin Husain dari Ibnu Sinaan dari Huzaifah bin 

Manshuur dari Mu‟aadz bin Katsiir dari Abi Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata 

“bulan Ramadhan itu tiga puluh hari, demi Allah tidak akan berkurang selamanya” [Al 

Kaafiy Al Kulainiy 4/50 no 3] 

. 

 

. 

 ٢ ٖ أر ؼخ، ػٖ حر ٤ ٖ ٓلٔي ؿٔ ٠٤، ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ ; ٝٓلٔي ر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

 ٖ ٤َ، ػٖ كٔخى ر جَ ػٔ ٓ  ٚ خٍ: اٗ ٬ّٔ( ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ ٢ ػ ز٢، ػٖ أر ِ ل خٕ، ػٖ حُ ٔؼ ػ

طَ. ؤك ٚظ ك ْٜ ٝاًح ٍأ٣ ض ح٬ٍُٜ ك بًح ٍأ٣ ٍٜ٘ٞ ك ِش حُ وخٍ: ٢ٛ أٛ ِش ك  ػٖ ح٧ٛ

„Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dan Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad, 

keduanya dari Ibnu Abi „Umair dari Hammaad bin „Utsman dari Al Halabiy dari Abu 

Abdullah, [perawi] berkata “bahwasanya ia ditanya tentang bulan sabit, maka ia menjawab 

itu adalah awal dari bulan, maka jika kamu melihat hilaal berpuasalah dan jika kamu 

melihatnya maka berbukalah” [Al Kaafiy Al Kulainiy 4/48 no 1] 

Kedua riwayat ini dengan jelas bertentangan, ada ulama Syi‘ah menguatkan atau 

menshahihkan riwayat pertama [seperti Syaikh Ash Shaduuq] dan sebagian lagi 

menshahihkan riwayat yang kedua. Yang jelas sangat tidak mungkin menganggap keduanya 

shahih karena siapapun yang menerapkan metode ru‘yatul hilal pasti tidak akan mengatakan 

bulan Ramadhan selalu tiga puluh hari dan tidak pernah berkurang. 

Syaikh Ash Shaduuq berpandangan bahwa riwayat pertama itu bersesuaian dengan kitab 

Allah dan menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah oleh karena itu ia menshahihkan riwayat 

tersebut [Al Khishaal Syaikh Ash Shaduuq 2/531-532]. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/al-kafiy-juz-4-hal-50.jpg
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Sedangkan Syaikh Ath Thuusiy justru melemahkan riwayat pertama sebagaimana yang 

dikatakannya dalam kitab Al Istibshaar 

. 

 

. 

ٜق  زَ ٫ ٣ و ٌٛح حُ ٗت ٖٓ ٝ  ٢ ٞؿي ك زَ ٫ ٣ و ٌٛح حُ ظٖ  ٛخ إٔ ٓ ٚ ٖٓ ٝؿٞٙ أكي َ ر ٔؼ حُ

 ٖ لش ر ظخد ك٣ٌ ٜ٘خ إٔ ً زخٍ، ٝٓ ٘ٞحً ٖٓ ح٫ه ٢ حُ ٛٞ ٓٞؿٞى ك ٔخ  لش ٝاٗ ٘ ٜ ٔ ٍٛٞ حُ ح٫

 ٚ٘ ٤لخ ػ ٛل زَ  و ٌٛح حُ خٕ  ً ِٞ ٍٜ٘ٞ ك ظخد ٓؼَٝف ٓ ً ٞٛ غ، ٝ لي٣ ٌٛح حُ ٍٜٞ ػ١َ ػٖ  ٘ ٓ

٠طَ لخظ ٓ ِق ح٫ُ ظ زَ ٓو و ٌٛح حُ ٜ٘خ إٔ  ٓٝ ،ٚ ظخر ً ٚ٘ ٔ٠ لش ُ َٟ إٔ ك٣ٌ ٢ أ٫ ط ؼخٗ ٔ د حُ

 ٢ ٚ ػٖ أر ٣َٝ خٍس ٣ ٬ّٔ ٝط ٤ٚ حُ ِ زيهللا ػ ٢ ػ ٤َ ػٖ أر ؼ ً ٖ ؼخً ر ٚ ػٖ ٓ ٣َٝ خٍس ٣ ط

٠ أكي،  ٘يٙ اُ ٔ ٫ٝ ٣ ٚٔ ل زَ ٗ ٚ ٖٓ ه ظ٢ ر ل خٍس ٣ ٓطش، ٝط ٬ ٝح ٬ّٔ ر ٤ٚ حُ ِ زيهللا ػ ػ

 ِْ ٓ  ٞ ُ ٚ ٜ٘خ أٗ ٓٝ ،ِٚ ؼ ٔ ِن ر ؼ ظ ٚ ٝحُ ظَحٝ ر ؼق ح٫ػ ٠ ٓٔخ ٣ ٬ف  ظ ٠َد ٖٓ ح٫ه ٌٛح حُ ٝ

ـُٞ ٖٓ ؽ خى ٫ ٣ زخٍ ح٫ك ِٔخ ٫ٝ ػ٬ٔ ٝأه ٞؿذ ػ زَح ٝحكيح ٫ ٣ ٌخٕ ه خٙ ُ َٗ ٓخ ًً ٤غ  ٓ

ٛخ. خ َٗ ظ٢ ًً َس حُ ظٞحط ٔ زخٍ حُ وَإٓ ٝح٫ه َٛ حُ ٠ِ ظخ ٜخ ػ ظَحٝ ر  ح٫ػ

Dan kabar ini tidak shahih beramal dengannya, bahwasanya matan kabar ini tidak ada 

dalam satupun kitab Ushul, sesungguhnya riwayat itu hanya ditemukan dalam kabar-kabar 

yang syadz. Dan kitab Huzaifah bin Manshuur tidak ada hadis ini, itu adalah kitab yang 

ma‟ruf dan masyhur maka seandainya kabar ini shahih maka pasti akan ada dalam kitabnya. 

Selain itu kabar ini terdapat perselisihan pada lafaznya dan mudhtharib pada maknanya. 

Bukankah dapat dilihat bahwa terkadang Huzaifah meriwayatkan dari Mu‟aadz bin Katsiir 

dari Abu Abdullah [„alaihis salaam] dan terkadang meriwayatkan dari Abi „Abdullah 

[„alaihis salaam] tanpa perantara dan terkadang ia memfatwakan dari dirinya sendiri tanpa 

menisbatkannya dari siapapun. Dan kegoncangan ini telah melemahkan untuk mengandalkan 

riwayat tersebut. Seandainyapun riwayat itu selamat dari cacat yang kami sebutkan tetap 

saja kabar ini adalah kabar ahad yang tidak mewajibkan ilmu dan tidak mewajibkan amal. 

Dan kabar ahad tidak diperbolehkan menguatkannya di atas zhahir Al Qur‟an dan kabar-

kabar mutawatir yang kami sebutkan [Al Istibshaar Syaikh Ath Thuusiy 2/88] 

Siapapun yang benar disini, apakah itu Syaikh Shaaduq ataupun Syaikh Ath Thuusiy tetap 

saja menguatkan apa yang kami katakan sebelumnya bahwa kedua riwayat dalam kitab Al 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/al-istibshar-thuusiy-juz-2-hal-88.jpg
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Kaafiy tersebut bertentangan dan tidak mungkin dianggap keduanya shahih dari imam 

ma‘shum. 

Penjelasan di atas membuktikan bahwa penafsiran Sayyid Al Khu‘iy mengenai perkataan Al 

Kulainiy adalah penafsiran yang benar sedangkan penafsiran ulama yang dikutip oleh Amin 

Muchtar tersebut keliru. Seperti yang pernah kami katakan sebelumnya Amin Muchtar 

memang mahir nukil-menukil referensi tetapi kurang mampu menganalisis apa yang ia nukil. 

Amin Muchtar tidak mampu menilai mana diantara qaul ulama tersebut yang beragumentasi 

dengan hujjah yang kuat dan mana yang sekedar berandai-andai atau sekedar taklid atau 

sekedar menampakkan syubhat. 

. 

. 

Di kalangan mutaqaddimin ulama mazhab Syi‘ah juga terdapat ulama yang tidak meyakini 

keshahihan seluruh riwayat dalam Al Kafiy. Salah satu contohnya sudah kami sebutkan di 

atas adalah Syaikh Ath Thuusiy yang melemahkan riwayat bulan Ramadhan selalu tiga puluh 

hari [yang ada dalam kitab Al Kaafiy]. Contoh yang paling jelas adalah seperti yang 

ditunjukkan Syaikh Ash Shaduq berikut. 

Dalam kitabnya Man La Yahdhuruhu Al Faqiih, Syaikh Ash Shaduuq pernah membawakan 

riwayat yang dinukil dari kitab Al Kulainiy setelah ia mengutip riwayat lain yang 

bertentangan dengannya. Syaikh Ash Shaduq merajihkan riwayat yang bertentangan dengan 

kitab Al Kulainiy tersebut. Ia berkata 

. 
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 ،)ّ٬ٔ ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٢ِ )ػ ٖ ػ ٖٔ ر ل و٢ حُ ٘ي١ ر ٔخ ػ ظ٠ ر َ أك غ ر لي٣ ٌٜح حُ ظ٠ ر ٔض أك ُ

ٛق حٍ  ٞ ُٝ ٤ٚ ِ ٜخىم ػ ٚ حُ َٓ ر ٔخ أ ً َ٤ وٍٞ ح٧ه ٌ ر ٞحؿذ ح٫ه ٌخٕ حُ ؼخ ُ ٤ زَ حٕ ؿٔ ه

ّ٬ٔ  حُ

Aku tidak berfatwa dengan hadis ini bahkan aku berfatwa dengan tulisan tangan Hasan bin 

„Aliy [„alaihimas salaam]. Dan seandainya shahih kabar ini maka wajib untuk mengambil 

perkataan [imam ahlul bait] yang paling akhir sebagaimana yang diperintahkan Ash 

Shaadiq [„alaihis salaam]. [Man La Yahdhuruhu Al Faqiih Syaikh Ash Shaduuq 4/154] 

Lafaz ―seandainya shahih‖ menunjukkan bahwa di sisi Syaikh Ash Shaduq riwayat Al 

Kulainiy tersebut tidak shahih oleh karena itu ia merajihkan dan berfatwa dengan riwayat 

sebelumnya. Sayyid Al Khu‘iy menegaskan dalam kitabnya Mu‘jam Rijal Al Hadiits bahwa 

Syaikh Ash Shaduuq tidak meyakini keshahihan seluruh riwayat Al Kaafiy. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/syaikh-shaduuq-dan-al-kafiy.jpg
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. 

ّٕ ح٤ُ٘ن حُٜيٝم  ٙ  هّيّ :أ َّ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼظوي ّٛلش ؿ٤ٔغ ٓخك٢ حٌُخك٢ ًٌُٝي ٤ٗوٚ ٓلٔي رٖ حُلٖٔ رٖ  :ٓ

ّٕ حُٜيٝم ٣ظزغ ٤ٗوٚ ك٢ حُظٜل٤ق ٝحُظ٠ؼ٤ق  ح٤ُُٞي ػ٠ِ ٓخطوّيّ ٖٓ أ

Bahwasanya Syaikh Ash Shaduuq tidak berkeyakinan shahih seluruh apa yang ada dalam 

kitab Al Kaafiy, dan begitu pula gurunya Muhammad bin Hasan bin Waliid berdasarkan 

penjelasan sebelumnya bahwa Syaikh Ash Shaduuq mengikuti gurunya dalam menshahihkan 

dan mendhaifkan riwayat [Mu‟jam Rijal Al Hadiits Sayyid Al Khu‟iy 1/85] 

. 

. 

Terakhir mengenai syubhat kalau memang Al Kafiy dibuat Al Kulainiy dengan 

mencantumkan riwayat shahih dan riwayat dhaif di dalamnya maka bukankah itu malah akan 

membuat bingung penanya yang meminta kitab Al Kafiy tersebut. 

Sebenarnya yang bingung disini adalah pembuat syubhat tersebut. Bagaimana ia bisa 

mengetahui dengan pasti kalau penanya tersebut adalah orang awam yang bodoh bukan 

seorang penuntut ilmu yang setidaknya memiliki dasar-dasar ilmu dalam mazhab Syi‘ah. 

Apakah ketika Al Kulainiy membuat kitab itu yang katanya selama dua puluh tahun, si 

penanya yang dimaksud tetap dalam kebodohan atau ketidaktahuan selama dua puluh tahun?. 

Apa kerjanya si penanya tersebut selama dua puluh tahun, hanya sekedar menunggu di depan 

teras sambil minum kopi?. 

Dalam sudut pandang kami yang berada dalam mazhab Ahlus Sunnah, perkara kitab rujukan 

yang bercampur di dalamnya hadis shahih dan dhaif adalah perkara yang biasa. Contohnya 

seperti kitab Sunan Abu Dawud [sebagaimana diisyaratkan di atas] dan Sunan Tirmidzi 

sebagaimana disyaratkan oleh penulisnya bahwa hadis-hadis di dalamnya diamalkan kecuali 

dua hadis [padahal ma‘ruf Imam Tirmidzi sering mendhaifkan hadis-hadis dalam kitab 

Sunan-nya]. Jadi tercampurnya hadis shahih dan dhaif tidak membuat kitab tersebut tidak 

bisa dijadikan rujukan. 

Lagipula kalau Al Kulainiy sekedar ingin memuaskan sang penanya maka apa perlunya Al 

Kulainiy membawakan dalam Al Kafiy riwayat-riwayat dari orang yang bukan para imam 

ahlul bait. Bukankah cukup dengan riwayat-riwayat dari para imam ahlul bait saja. Tentu 
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kami tidak bisa memastikan alasan Al Kulainiy melakukannya karena berbicara berandai-

andai dalam masalah ini jelas tidak ada gunanya. 

Intinya syubhat tersebut bisa dijawab dengan berbagai kemungkinan dan maaf saja bagi yang 

merasa adanya syubhat tersebut bisa membatalkan fakta kitab Al Kafiy yang kami jelaskan di 

atas [yaitu tercampur hadis shahih dan dhaif di dalamnya] maka logikanya perlu diperiksa. 

Seseorang mungkin bingung menjelaskan fakta atau fenomena tertentu tetapi hanya orang 

bodoh yang menolak fakta karena ia bingung bagaimana menjelaskan fakta tersebut. 

. 

 

Hitam Di Balik Putih Hal 290 

. 

Perhatikan ucapan Amin Muchtar di atas, dari awal kami membaca buku Hitam Di Balik 

Putih kami sudah melihat apa yang diinginkan oleh si Amin Muchtar ini. Amin Muchtar 

ingin membenarkan tuduhannya atas mazhab Syi‘ah dengan hanya menukil riwayat yang ada 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-290.jpg
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dalam kitab Al Kafiy. Diantaranya adalah riwayat tentang adanya tahrif Al Qur‘an. Bukankah 

sangat lucu Amin Muchtar mengakui ada riwayat tentang tahrif Al Qur‘an dalam kitab Al 

Kafiy bersikeras bahwa Al Kulainiy menshahihkannya kemudian di saat yang sama ia 

menukil perkataan Al Kulainiy bahwa riwayat yang menyalahi Al Qur‘an itu harus ditolak 

dan yang bersesuai dengan Al Qur‘an itu diambil. Apakah mungkin orang yang meyakini Al 

Qur‘an sebagai pemutus bagi riwayat-riwayat yang bertentangan justru meyakini tahrif Al 

Qur‘an. 

Asumsi penulis Buku putih mazhab Syi‘ah bahwa riwayat dalam Al Kafiy yang menunjukkan 

tahrif itu bertentangan dengan Al Qur‘an menurut kaidah tarjih Al Kulainiy itu lebih masuk 

akal untuk dipahami. Jadi Al Kulainiy tidak meyakini keshahihan seluruh riwayat dalam 

kitab Al Kafiy maka tidak ada bukti bahwa riwayat tentang tahrif tersebut shahih di sisi Al 

Kulainiy kemudian dengan metode tarjih dari Al Kulainiy sendiri agar menjadikan Al Qur‘an 

sebagai pemutus maka riwayat tentang tahrif itu tertolak dan tidak mungkin dikatakan shahih. 

Bandingkan dengan sisi Amin Muchtar dimana Al Kulainiy menyatakan shahih semua 

riwayat dalam kitab Al Kafiy termasuk riwayat tentang tahrif Al Qur‘an tetapi di saat yang 

sama Al Kulainiy menyatakan Al Qur‘an sebagai pemutus bagi riwayat-riwayat yang 

bertentangan. Apa mungkin orang yang meyakini tahrif Al Qur‘an malah menjadikan Al 

Qur‘an sebagai pemutus?. Sungguh kacau sekali, apa gunanya Amin Muchtar menukil 

berbagai pujian terhadap Al Kulainiy jika ia sendiri malah mendudukkan Al Kulainiy seperti 

orang yang kurang akal. Orang Syi‘ah yang berpegang pada Al Qur‘an tidak akan 

mengatakan Al Qur‘an mengalami tahrif sama halnya dengan orang Syi‘ah yang berpegang 

pada para imam ahlul bait tidak akan mengatakan para imam ahlul bait tersesat. 

. 

. 

. 

Kesimpulan 

Pendapat yang rajih dalam perkara ini adalah Al Kulainiy tidak menshahihkan seluruh 

riwayat dalam kitab Al Kaafiy tetapi memang Al Kulainiy menegaskan bahwa dalam kitab Al 

Kaafiy terkandung riwayat-riwayat shahih yang dapat dijadikan pegangan dalam ilmu agama 

bagi mazhab Syi‘ah. Al Kulainiy juga memasukkan dalam Al Kafiy riwayat yang tidak 

shahih dari para imam ahlul bait dan riwayat dari orang selain para imam ahlul bait. Dalam 

kitabnya Al Kafiy, Al Kulainiy memberikan kaidah tarjih sebagai panduan dalam menilai 

riwayat-riwayat yang bertentangan. Hal ini menguatkan fakta bahwa Al Kulainiy 

memasukkan riwayat shahih dan dhaif ke dalam kitabnya. 

Kritik Atas Buku ”Hitam Di Balik Putih” : Al Kaafiy Dan 

Sahabat Nabi 

Posted on Agustus 18, 2015 by secondprince  

Kritik Atas Buku ”Hitam Di Balik Putih” : Al Kaafiy Dan Sahabat Nabi 

https://secondprince.wordpress.com/2015/08/18/kritik-atas-buku-hitam-di-balik-putih-al-kaafiy-dan-sahabat-nabi/
https://secondprince.wordpress.com/2015/08/18/kritik-atas-buku-hitam-di-balik-putih-al-kaafiy-dan-sahabat-nabi/


 87 

Mengapa Amin Muchtar penulis buku ―Hitam Di Balik Putih‖ bersikeras berpegang pada 

metode mutaqaddimin dan menyalahkan metode muta‘akhirin dalam menentukan kedudukan 

hadis-hadis Syi‘ah?. Jawabannya karena hal itu akan memberi jalan baginya dan para pencela 

lainnya agar bisa seenaknya mencomot hadis-hadis Syi‘ah untuk dijadikan bahan celaan atas 

mazhab Syi‘ah. Jadi Amin Muchtar [dan para pencela lainnya] tidak perlu repot 

membicarakan soal shahih tidaknya riwayat tersebut dan Ia juga tidak merasa perlu untuk 

menafsirkan riwayat-riwayat tersebut sebagaimana manhaj mutaqaddimin dalam membahas 

dan menafsirkan riwayat. 

Salah satu manhaj ulama mutaqaddimin mazhab Syi‘ah dalam membahas dan berhujjah 

dengan riwayat adalah menilai matan riwayat dengan qarinah-qarinah tertentu diantaranya 

1. Apakah riwayat itu bertentangan dengan Al Qur‘an atau tidak?. 

2. Apakah riwayat itu bertentangan dengan riwayat-riwayat shahih lain atau tidak?. 

3. Apakah riwayat itu bertentangan dengan ushul mazhab Syi‘ah atau tidak? 

Oleh karena itu sering ditemukan bahwa walaupun suatu riwayat berasal dari kitab yang 

mu‘tabar tetap tidak bisa dijadikan hujjah [secara zhahirnya] karena memiliki cacat pada 

matannya atau ditakwilkan dengan hadis lain. Contohnya dapat dilihat dari manhaj Syaikh 

Ath Thuusiy dalam kitabnya Tahdzib Al Ahkam. Perkara inilah yang tidak diperhatikan oleh 

Amin Muchtar sehingga ia terkadang jatuh dalam keanehan atau kekeliruan ketika berhujjah 

dengan riwayat Syi‘ah 

. 

. 

Berikut akan kami bawakan contoh keanehan Amin Muchtar dalam bukunya ―Hitam Di Balik 

Putih‖ yaitu riwayat Al Kafiy yang ia nukil mengenai celaan terhadap para sahabat Nabi. 

. 
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Hitam Di Balik Putih Hal 105 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-105.jpg


 89 

 

Hitam Di Balik Putih Hal 106 

. 

Riwayat Al Kafiy di atas [dalam catatan kaki no 84] memang sudah masyhur dikutip oleh 

para pencela dan pendusta demi menjelekkan mazhab Syi‘ah di kalangan orang-orang awam. 

Kami sebenarnya sudah pernah meneliti secara khusus tentang kedudukan riwayat tersebut 

berdasarkan ilmu hadis mazhab Syi‘ah [yaitu manhaj muta‘akhirin mazhab Syi‘ah]. Silakan 

bagi pembaca yang berminat untuk melihat pembahasannya dalam tulisan disini. 

Tetapi kali ini kami cukupkan saja dengan mengutip berbagai riwayat Al Kafiy yang 

mungkin luput dari kedua mata Amin Muchtar atau mungkin dengan sengaja tidak ia kutip 

karena bertentangan dengan kepentingannya. Kami katakan cukup bagi Amin Muchtar 

karena di sisi Amin Muchtar ia berhujjah dengan pendapat yang menyatakan shahih 

keseluruhan hadis dalam Al Kaafiy. Riwayat Al Kaafiy yang membicarakan tentang sahabat 

Nabi tidak hanya riwayat ―murtad kecuali tiga orang‖ di atas tetapi terdapat pula riwayat lain 

yang memuji para sahabat Nabi baik secara umum maupun secara khusus. 

. 

 

https://secondprince.wordpress.com/2014/03/27/benarkah-mazhab-syiah-mengkafirkan-mayoritas-sahabat-nabi/
https://secondprince.wordpress.com/2014/03/27/benarkah-mazhab-syiah-mengkafirkan-mayoritas-sahabat-nabi/
https://secondprince.wordpress.com/2014/03/27/benarkah-mazhab-syiah-mengkafirkan-mayoritas-sahabat-nabi/
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-106.jpg
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. 

 

. 

ٖ كخُّ  ٍٜٞ ر ٘ ٤ي، ػٖ ٓ ٖ كٔ ْٛ ر ـَحٕ، ػٖ ػخ ٗ ٢ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

ٓخ   :ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زيهللا ػ ٢ ػ ِض ٫ر خٍ: ه خ ه ٤ٜ ٢٘ ك ز ٤ ظـ ش ك ٔؤُ ٔ ي ػٖ حُ ٓؤُ ٢ أ خُ ر

 ٠ِ ٘خّ ػ ٤ذ حُ ـ خ ٗ وخٍ: اٗ ـٞحد آهَ؟ ك خ ر ٤ٜ ٚز ك ٤ ظـ ١َ٤ ك جي ؿ ٤ ـ ٣ ْ ـٞحد، ػ خُ ر

 ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٛلخد ٍ ٢ ػٖ أ زَٗ ؤه ِض: ك خٍ: ه ٜخٕ، ه و ٘ خىس ٝحُ ٣ِ حُ

خٍ ٔخ ر ِض: ك خٍ: ه ٞح، ه ٛيه  َ خٍ: ر ٞح؟ ه ٌر ٚ أّ ً ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٠ِ ٓلٔي  ٞح ػ ٛيه  ْٛ

 ٚ ٔؤُ ٤ ٚ ك ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ ؤط خٕ ٣ َؿَ ً ِْ إٔ حُ ؼ ٓخ ط وخٍ: أ لٞح؟ ك ِ ظ حه

ـٞحد،  ي حُ ٔن ًُ ٘ ٓخ ٣ ي  ؼي ًُ ٚز ر ٤ ـ ٣ ْ ـٞحد ػ خُ خ ر ٤ٜ ٚز ك ٤ ٤ـ ش ك ٔؤُ ٔ ػٖ حُ

٠خ ؼ ٠ٜخ ر ؼ غ ر خى٣ ٔوض ح٫ك ٘  ك

„Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Ibnu Abi Najraan dari „Aashim bin Humaid dari 

Manshuur bin Haazim yang berkata aku bertanya kepada Abu „Abdullah [„alaihis salaam] 

“Bagaimana bisa ketika aku bertanya suatu permasalahan maka engkau menjawabku 

dengan suatu jawaban kemudian orang lain datang kepadamu dan engkau menjawab dengan 

jawaban yang lain?. Maka Beliau berkata “Sesungguhnya kami menjawab manusia dengan 

kalimat yang lebih dan kalimat yang kurang”. Aku berkata “maka kabarkanlah kepadaku 

tentang para sahabat Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi], apakah mereka seorang 

yang jujur atas Muhammad [shallallahu „alaihi wa „alihi] ataukah mereka berdusta?”. 

Beliau berkata “bahkan mereka jujur”. Aku berkata “maka mengapa mereka berselisih”. 

Beliau berkata “tahukah engkau bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wa „alihi] dan bertanya kepada Beliau suatu permasalahan maka Beliau 

menjawabnya dengan suatu jawaban kemudian setelah itu Beliau menjawab dengan jawaban 

yang menasakh jawaban yang pertama maka itulah sebagian hadis menasakh sebagian hadis 

lain [Al Kafiy Al Kulainiy 1/38 no 3] 

. 

 

. 

ؼض  ٔٓ خٍ  ق ه خٕ ػٖ ٣ًٍ ٔؼ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل ٤َ ػٖ حُ ٢ ػٔ ٖ أر ٤ٚ ػٖ حر ٤ْ ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

٬ّٔ إ أد ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر خٍ ػ وٍٞ ه ٬ّٔ( ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ خ ػ ٤ي أر ؼ ٓ ح 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/al-kafiy-1.jpg
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ش  ٬ػ ِ٘ع ػ خ ك ٤ٔ و ظ ٔ خٕ ٓ ًٝ )ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) ٛلخد ٍ خٕ ٖٓ أ وي١ٍ ً حُ

٤ٚ ٔخص ك ٬ٜٙ ك ٓ ٠ ْ كَٔ اُ ِٚ ػ ِٚ أٛ ٔ ـ خّ ك  أ٣

„Aliy bin Ibrahiim dari Ayahnya dari Ibnu Abi „Umair dari Husain bin „Utsman dari Dzuraih 

yang berkata aku mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan Aliy bin Husain 

[„alaihimas salaam] berkata bahwa Abu Sa‟id Al Khudri termasuk sahabat Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wa „alihi] dan ia seorang yang lurus, ia menderita sakit selama tiga hari 

maka keluarganya memandikannya kemudian membawanya ke tempat shalat maka ia mati 

dalam keadaan seperti itu [Al Kafiy Al Kulainiy 3/73 no 1] 

Bukankah Amin Muchtar berpandangan bahwa semua riwayat Al Kafiy itu shahih maka itu 

berarti  [di sisi Amin Muchtar] pujian terhadap para sahabat Nabi di atas juga shahih. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa mazhab Syi‘ah juga memuji para sahabat Nabi. Tidak hanya itu 

bahkan dalam kitab Al Kafiy pun terdapat riwayat dari sahabat Nabi seperti contoh berikut 

. 

 

Al Kafiy Juz 1 Hal 288 No 4 

 

Al Kafiy Juz 5 Hal 91 No 18 

 

Al Kafiy Juz 7 Hal 50 

. 
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Sekali lagi dalam pandangan Amin Muchtar semua riwayat Al Kafiy itu shahih maka [di sisi 

Amin Muchtar] periwayatan sahabat Nabi di atas juga shahih. Apa mungkin Al Kulainiy mau 

menshahihkan riwayat dari orang yang murtad dari agama islam?. Atau jangan-jangan yang 

dimaksud murtad dalam riwayat tersebut memiliki pengertian lain yang bukan bermakna 

murtad dari agama islam. 

Riwayat mengenai murtadnya para sahabat Nabi tidak hanya ditemukan dalam kitab Syi‘ah 

tetapi juga ada dalam kitab Ahlus Sunnah yang sudah masyhur dikenal hadis Al Haudh. Kami 

yakin Amin Muchtar bisa berbasa-basi berakrobat sana sini untuk membahas dan 

menafsirkan hadis Al Haudh tersebut. Salah satu cara penafsiran yang dimasukkan dalam 

kitab lughah adalah seperti apa yang dinukil Ibnu Manzhur dalam Lisan Al Arab 

. 

 

. 

 ٖ ي٣ َٓط ٞح  ِحُ ٣ ْ ُ ْٜ وخٍ : اٗ ٤ لٞٝ ك ٓش ٝحُ ٤خ و غ حُ ٢ كي٣ يحى . ٝك ْٓ ٖٓ ح٫ٍط َىس : ح٫ ٝحُ

زخص ٞحؿ ؼٞ حُ ٤ٖ ػٖ ر ل ِ ظو ْٜ أ١ : ٓ وخر ٠ِ أػ  ػ

Riddah yaitu isim dari Irtidad. Dan dalam hadis hari kiamat dan Al Haudh dikatakan 

“sesungguhnya mereka menjadi murtad sepeninggal kamu” yaitu bermakna menyelisihi 

sebagian perkara yang wajib [Lisan Al Arab Ibnu Manzhuur 3/173] 

Intinya adalah Riddah tidak selalu bermakna kafir atau murtad dari agama tetapi bisa juga 

bermakna berpaling atau membangkang terhadap perkara tertentu yang diwajibkan dalam 

agama. Dan makna ini dianggap lebih sesuai jika riwayat tersebut ingin dijamak dengan 

berbagai riwayat lain yang menunjukkan pujian terhadap para sahabat Nabi. Bukan berarti 

kami sepakat dengan penafsiran seperti ini tetapi kami hanya ingin menunjukkan bahwa di 

setiap mazhab akan ada saja penafsiran terhadap suatu riwayat yang bertentangan dengan 

riwayat shahih lainnya. 

. 

. 

Kesimpulan 

Amin Muchtar hakikatnya tidak berbeda dengan para pencela lainnya yang asal mencomot 

riwayat dalam kitab mazhab Syi‘ah kemudian menafsirkan sesuka hatinya [tanpa 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/lisan-al-arab.jpg
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memperhatikan kaidah ilmiah]. Kalau ia konsisten berpegang pada kitab Al Kafiy maka ia 

tidak akan sampai pada kesimpulan mazhab Syi‘ah menolak periwayatan para sahabat dan 

menganggap mereka murtad kecuali tiga. 

Studi Kritis Buku ”Hitam Di Balik Putih” Bantahan 

Terhadap Buku Putih Mazhab Syi’ah 

Posted on Agustus 14, 2015 by secondprince  

Studi Kritis Buku ”Hitam Di Balik Putih” Bantahan Terhadap Buku Putih Mazhab 

Syi’ah 

. 

Pendahuluan 

Sebelum membaca tulisan ini, ada baiknya kami sarankan agar pembaca memiliki atau 

membaca langsung Buku Putih Mazhab Syi‘ah karya tim ABI [Ahlul Bait Indonesia] dan 

bantahannya yaitu buku Hitam Di Balik Putih karya Amin Muchtar. Hal ini penting agar 

pembaca memahami secara utuh keseluruhan tulisan yang ingin kami sampaikan. 

. 

 

. 

Disini kami tidak akan membela secara buta Buku Putih Mazhab Syi‘ah karena bisa dibilang 

buku ini sudah cukup baik sebagai usaha mengenalkan mazhab Syi‘ah secara umum kepada 

orang awam. Walaupun tentu saja buku ini tidak lepas dari kekeliruan. Hal ini adalah perkara 

yang lumrah dalam dunia ilmiah. 

Oleh karena itu kemunculan bantahan terhadap Buku Putih Mazhab Syi‘ah yaitu Buku 

―Hitam Di Balik Putih‖ bukanlah perkara yang mengherankan. Penulis buku ini Amin 

Muchtar mengklaim bahwa apa yang tertulis dalam Buku Putih Mazhab Syi‘ah bukan 

gambaran yang akurat tentang mazhab Syi‘ah. Pandangan ini sah-sah saja tinggal dievaluasi 

siapa yang sebenarnya lebih akurat dalam masalah ini atau justru keduanya sama-sama tidak 

akurat. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/08/14/studi-kritis-buku-hitam-di-balik-putih-bantahan-terhadap-buku-putih-mazhab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/08/14/studi-kritis-buku-hitam-di-balik-putih-bantahan-terhadap-buku-putih-mazhab-syiah/
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Hitam Di Balik Putih Hal 11 

Ada fenomena aneh yang diam-diam menjangkiti orang awam atau para pengkaji yang 

levelnya sedikit di atas orang awam yaitu 

1. Sebagian mereka memiliki kecenderungan lebih membenarkan Buku bantahan 

dibanding Buku yang dibantah. 

2. Sebagian mereka mudah terpolarisasi tergantung dengan mazhab dan kepentingan. 

Seolah-olah benar dan salah itu ya kalau bukan Buku bantahan berarti Buku yang 

dibantah 

Padahal bisa jadi kebenaran itu ada baik pada buku bantahan maupun buku yang dibantah 

sebagaimana kekeliruan itu ada baik pada buku bantahan maupun buku yang dibantah. 

Bahkan bisa jadi dalam perkara tertentu buku bantahan dan buku yang dibantah sama-sama 

keliru. Maka prinsip dasar dalam mengkaji dan mengevaluasi adalah jangan mudah percaya 

sampai membuktikannya sendiri dan menganalisis hujjah-hujjah yang ada baik pada buku 

bantahan maupun buku yang dibantah. 

Pembahasan dalam tulisan ini kami fokuskan pada bagian tertentu yang dibahas 

 Buku ―Hitam Di Balik Putih‖ dimana ia berusaha menunjukkan penyimpangan ―Buku Putih 

Mazhab Syi‘ah‖ padahal justru ia sendiri yang menyimpang. Semoga untuk kedepannya kami 

diberikan kemudahan untuk membahas tema-tema lainnya. 

Yang menarik dari Buku ―Hitam Di Balik Putih‖ adalah penulisnya dalam membantah 

bergaya seolah ia paling paham Ilmu Hadis dan Ilmu Rijal mazhab Syi‘ah dan mengesankan 

seolah tim ABI penulis Buku Putih Mazhab Syi‘ah tidak paham Ilmu Hadis dan Ilmu Rijal 

mazhab mereka [Syi‘ah]. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-111.jpg
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Kami tidak mengenal tim ABI dan Buku Putih Mazhab Syi‘ah karya mereka tidak banyak 

mengupas secara mendalam Ilmu Hadis dan Ilmu Rijal mazhab Syi‘ah. Jadi kami tidak tahu 

apakah mereka paham Ilmu Hadis dan Ilmu Rijal mazhab mereka [Syi‘ah]. Berbeda dengan 

Buku ―Hitam Di Balik Putih‖ walaupun kami tidak mengenal Amin Muchtar [sang 

penulisnya] tetapi ia terlalu banyak bicara mengenai ilmu Hadis dan ilmu Rijal mazhab 

Syi‘ah [hanya saja tidak jelas arahnya]. Banyak mengutip referensi ini dan itu tetapi tidak 

diimbangi dengan analisis yang mendalam. 

Orang yang berbicara hal-hal umum kemudian ia melakukan kesalahan maka kita mudah 

memahaminya karena gambarannya umumnya cukup jelas tetapi orang yang banyak bicara 

[sampai ke hal-hal kecil] dan tidak punya gambaran umum yang jelas kemudian ia salah 

maka kita yang bingung ―ada apa dengan orang ini‖. Jadi ada apa sebenarnya?. Pengalaman 

kami menunjukkan orang yang suka bicara hal-hal umum tetapi sering salah adalah orang 

yang banyak berpikir tetapi tidak banyak membaca. Intinya ia mungkin banyak berpikir tetapi 

data awalnya sedikit maka kemungkinan salahnya besar. Sedangkan orang yang tadi bikin 

kita bingung adalah orang yang banyak membaca tetapi sedikit berpikir atau tidak mahir 

berpikir. Data-data awalnya sudah banyak tetapi kesimpulan akhirnya ngawur. Orang ini 

nampak seperti orang pintar tetapi hakikatnya jahil. 

. 

. 

. 

Pembahasan 

Tema yang berkaitan dengan pembahasan disini adalah mengenai kitab Al Kafiy. Menurut 

Tim ABI dalam Buku Putih Mazhab Syi‘ah kitab Al Kafiy termasuk dalam empat kitab 

Rujukan Syi‘ah dimana jumhur ulama Syi‘ah tidak meyakini semua hadis dalam empat kitab 

rujukan tersebut shahih. Hal ini dibantah Amin Muchtar bahwa justru para ulama Syi‘ah 

meyakini keshahihan empat kitab rujukan tersebut khususnya Al Kafiy. 

Kami sudah pernah meneliti sendiri mengenai hal ini dan kebenarannya [menurut kami] 

adalah berdasarkan pendapat yang rajih, tidak semua hadis dalam empat kitab rujukan 

mazhab Syi‘ah khususnya Al Kafiy shahih. Kekeliruan tim ABI adalah mereka menisbatkan 

hal itu sebagai keyakinan jumhur ulama Syi‘ah sedangkan kekeliruan Amin Muchtar adalah 

ia berpanjang-panjang mengutip para ulama Syi‘ah yang meyakini keshahihan kitab Al Kafiy 

kemudian berpegang dengannya padahal ia tahu ada sebagian ulama Syi‘ah yang tidak 

meyakininya. Amin Muchtar bergaya seolah ia tahu duduk persoalannya tetapi ia tidak 

melakukan analisis yang berkualitas mengenai mana yang rajih dari perbedaan kedua 

pendapat tersebut. 

Kalau Amin Muchtar cuma sekedar ingin membantah apa yang ditulis tim ABI ya hal ini 

tidak masalah tetapi jika ia ingin sok menyatakan gambaran akurat tentang mazhab Syi‘ah 

maka ia kekurangan analisis. Ia sok membahas perbedaan konsep ilmu hadis mutaqaddimin 

dan muta‘akhirin dalam mazhab Syi‘ah tetapi ia tidak punya analisis secara mendalam 

mengenai mana konsep yang lebih akurat secara ilmiah. Kalau sendainya tim ABI lebih 

berpegang pada konsep muta‘akhirin maka apa gunanya Amin Muchtar berbusa sana sini 

padahal ia tidak bisa menunjukkan kekeliruan konsep muta‘akhirin tersebut. 



 96 

. 

Landasan utama Amin Muchtar dalam buku Hitam Di Balik Putih, ia berusaha menunjukkan 

kerancuan metodologis ilmu hadis Syi‘ah yaitu konsep ilmu hadis muta‘akhirin. Amin 

Muchtar membawakan contoh para ulama seperti Al Majlisiy dan Al Bahbuudiy yang 

menurutnya mengalami kerancuan dan kekacauan dalam penerapan konsep tersebut ketika 

keduanya melakukan penilaian terhadap hadis Al Kafiy. Kemudian Amin Muchtar berbusa-

busa mengutip konsep mutaqaddimin dan sebagian ulama Syi‘ah yang berpegang dengannya. 

Perkara ini termasuk syubhat halus yang terbungkus secara ilmiah. Orang-orang awam 

mungkin akan manggut manggut membaca penjelasan Amin Muchtar yang penuh dengan 

referensi ini itu tetapi mereka yang paham dengan ilmu hadis Syi‘ah akan kebingungan 

membaca apa yang ditulis Amin Muchtar. Tidaklah mungkin menyalahkan atau mencela 

suatu metode atau kaidah ilmu berdasarkan kekacauan sebagian ulama yang menerapkannya. 

Ambil contoh kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Ahlus Sunnah bukankah 

Syaikh Ahmad Syakiir dan Syaikh Syu‘aib Al Arnauth banyak menunjukkan perbedaan 

mereka dalam penilaian hadis-hadis Musnad Ahmad. Lantas apakah bisa begitu saja 

dikatakan bahwa mazhab Ahlus Sunnah mengalami kerancuan metode ilmu hadis karena 

kekacauan para ulama mereka yang menerapkannya. 

Al Majlisiy dan Al Bahbuudiy bisa saja keliru dalam penerapannya dan untuk mengetahui 

kekeliruan itu ya justru dengan kembali pada kaidah ilmu atau metode ilmu hadis dalam 

mazhab Syi‘ah. Kegunaan suatu metode atau kaidah ilmu adalah menjadi alat untuk 

menganalisis dan memverifikasi pendapat ulama. Jika suatu metode tidak bisa digunakan 

untuk memverifikasi maka metode itu hanya bernilai historis. 

Konsep mutaqaddimin pada dasarnya berpijak pada taklid dengan penshahihan ulama 

terdahulu. Konsep ini hanya bersifat historis dan tidak implementatif. Amin Muchtar boleh 

saja sok membenarkan atau berpegang pada konsep ini tetapi justru rancu sekali kalau ia 

menyalahkan konsep muta‘akhirin. Silakan jika ia mampu atau mengutip ulama Syi‘ah yang 

mampu memverifikasi kitab hadis Al Kafiy dengan metode mutaqaddimin?. Coba bawakan 

satu hadis Al Kafiy dan silakan Amin Muchtar membuktikan dengan metode mutaqaddimin 

kalau hadis tersebut memang shahih [seperti klaim Amin Muchtar bahwa Al Kulainiy 

menshahihkan seluruh hadis dalam Al Kafiy]. Kami yakin Amin Muchtar tidak akan bisa dan 

ujung-ujungnya dia akan berkata Al Kulainiy sudah menshahihkannya dan cukup taklid saja 

pada penilaian shahihnya. Terus kalau misalnya Al Kulainiy keliru maka metode 

verifikasinya bagaimana?. Apa mau pergi ke masa lalu untuk mengecek langsung hadisnya 

dari empat ratus ushul?. 

Kami tidak mencela metode mutaqaddimin dan ulama Syi‘ah yang berpegang dengannya 

tetapi sungguh keliru sekali jika mereka yang berpegang pada metode mutaqaddimin 

menyalahkan mereka yang berpegang pada konsep muta‘akhirin. Bagi kami metode 

mutaqaddimin dijelaskan panjang lebar oleh sebagian ulama Syi‘ah untuk membenarkan 

sikap taklid mereka akan keshahihan kitab rujukan mazhab Syi‘ah. Metode mutaqaddimin 

sebagian besar tidak memiliki batasan yang jelas mengenai qarinah-qarinah penshahihan dan 

sulit diverifikasi seperti empat ratus ushul tidak bisa dijadikan panduan karena empat ratus 

ushul sudah tidak ada lagi di zaman ini. Oleh karena itu kami katakan metode mutaqaddimin 

bernilai historis dan tidak implementatif dalam memverifikasi suatu hadis apakah shahih atau 

tidak. 
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Makanya kami katakan bagi mereka yang berpegang pada metode mutaqaddimin mereka 

hanya sekedar taklid dan tidak bisa memverifikasi benar atau tidak taklid mereka tetapi bagi 

mereka yang berpegang pada konsep muta‘akhirin itu perkara yang mudah untuk dilakukan. 

Jadi bagaimana mungkin orang bernama Amin Muchtar ini sok mengatakan konsep 

muta‘akhirin itu rancu kemudian dengan mudahnya berpegang pada konsep mutaqaddimin. 

Memang pembahasan tentang mutaqaddimin versus muta‘akhirin dalam ilmu hadis mazhab 

Syi‘ah bukan perkara yang bisa selesai dengan tulisan sederhana. Hal itu membutuhkan 

tempat yang khusus dan pembahasan yang terperinci [insya Allah jika diberikan kemudahan 

hal ini akan dibahas secara khusus dalam tulisan lain]. 

. 

. 

Pada tulisan ini kami hanya ingin menunjukkan salah satu contoh kekacauan bantahan Amin 

Muchtar kepada tim ABI. Salah satu pernyataan tim ABI untuk membuktikan dakwaan 

mereka [tidak semua hadis Al Kafiy adalah shahih] adalah dengan membawakan contoh 

perawi hadis Al Kafiy yang lemah dan tertolak riwayatnya diantaranya Muhammad bin 

Muusa Al Hamdaaniy. 

 

Buku Putih Mazhab Syi‘ah Hal 31 

Hal ini sudah benar karena dasar tim ABI disini adalah mereka berpegang pada konsep 

shahih muta‘akhirin yang salah satu kriteria shahihnya berdasarkan kedudukan atau 

kredibilitas perawi hadis. 

Sedikit catatan dari nama-nama yang disebutkan tim ABI di atas ada satu nama yang keliru 

sebagai contoh perawi lemah dan tertolak riwayatnya yaitu Aliy bin Asbath Abu Hasan Al 

Muqriy. Aliy bin Asbath seorang yang tsiqat sebagaimana dikatakan An Najasyiy [Rijal An 

Najasyiy hal 252 no 663]. 

Amin Muchtar berpanjang-panjang membantah tim ABI tetapi bantahannya tidak memiliki 

konsep yang jelas. Amin Muchtar membawakan bantahan yang intinya adalah 

1. Bantahan pertama menyatakan tim ABI tersebut hathib lail [mengigau bicara] 

2. Bantahan kedua menyatakan tim ABI tersebut belum khatam kitab Rijal Al Hadits 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/buku-putih-hal-31.jpg
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Amin Muchtar menyatakan tim ABI hathib lail [mengigau bicara] dengan dasar mengutip dua 

ulama Syi‘ah yang berpandangan bahwa sudah tidak perlu meneliti keadaan perawi hadis Al 

Kafiy atau pembahasan sanad-sanad riwayat Al Kafiy adalah pekerjaan orang lemah. 

 

Hitam Di Balik Putih Hal 241 

Apakah ini hujjah yang kuat?. Jawabannya tidak, karena pada dasarnya hal ini terbentur 

dengan fakta bahwa sebagian ulama Syi‘ah lain tetap berpegang pada konsep ilmu hadis 

muta‘akhirin yang salah satunya mengandalkan kredibilitas dan kedudukan perawi. Dan 

nampaknya disinilah tim ABI berdiri. Kalau Amin Muchtar lebih berpegang pada konsep 

ilmu hadis mutaqaddimin dan itupun sebenarnya hanya mengandalkan cukup percaya dan 

taklid saja pada keshahihan Al Kafiy ya itu tidak menunjukkan kalau tim ABI hathib lail 

[mengigau bicara]. 

Amin Muchtar boleh saja menyalahkan tim ABI dalam hal ini kalau ia sudah melakukan 

analisis dan menunjukkan bahwa konsep ala mutaqaddimin itu yang valid dan ala 

muta‘akahirin itu yang keliru. Cuma asal main kutip qaul ulama ya tidak ada gunanya. 

Harusnya ia melangkah lebih maju dengan berpikir ―qaul ulama itu berdiri atas dasar apa‖ 

dan dimana letak kekeliruan ulama lain yang bertentangan dengan qaul tersebut. 

Semakin tidak jelas ketika Amin Muchtar memberikan contoh Al Bahbudiy yang dikecam 

sebagian ulama Syi‘ah atas hasil ijtihadnya yang memilah-milah hadis Al Kafiy. Contoh ini 
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tidak tepat sasaran dan tidak ada nilai hujjahnya. Apakah ketika Al Bahbuudiy keliru dalam 

sebagian ijtihadnya terhadap hadis-hadis Al Kafiy maka ―usaha ijtihad penilaian hadis 

berdasarkan kaidah ilmu‖ dianggap sesuatu yang keliru?. Syaikh Al Albaniy misalnya pernah 

dikecam ketika ia mendhaifkan hadis dalam kitab Shahih atau ketika ia memilah-milah hadis 

dalam kutubus sittah dan ternyata keliru dalam hasil ijtihadnya. Apakah hal itu berarti ―usaha 

ijtihad penilaian hadis berdasarkan kaidah ilmu‖ yang dilakukan Syaikh Al Albaniy itu 

sebenarnya tidak perlu atau pekerjaan orang lemah? 

Al Bahbuudiy bisa saja keliru dalam sebagian metodenya sehingga sebagian ulama 

mengecamnya. Misalnya seperti yang dinukil Amin Muchtar mengenai perkataan Sayyid 

Murtadha bahwa Al Bahbuudiy berpegang pada kitab Rijal Ibnu Ghadhairiy dimana kitab ini 

diingkari sebagian ulama hadis sebagai karya Ibnu Ghadairiy. Artinya kitab itu tidak 

mu‘tamad [sebagai pegangan] dalam kitab Rijal [dalam pandangan sebagian ulama Syi‘ah 

walaupun sebagian ulama lain tetap berpegang dengannya] maka tidak bisa dijadikan dasar 

dalam menilai perawi hadis Al Kafiy. Apakah dengan fakta ini maka ―usaha penilaian hadis 

dengan metode berpegang pada kitab Rijal‖ dianggap perkara yang keliru?. 

Bagaimana jika seseorang berpegang pada kitab Rijal yang mu‘tabar seperti Rijal An 

Najasyiy dan Rijal Ath Thuusiy dalam menilai hadis Al Kafiy?. Mau dikatakan Amin 

Muchtar keliru juga sambil mencari-cari alasan atau mengutip qaul ulama Syi‘ah lain. Atau ia 

akan kembali pada perkataan ulama Syi‘ah yang menganggap meneliti perawi sanad Al Kafiy 

adalah tidak perlu dan pekerjaan orang lemah. Silakan lihat wahai pembaca bukankah ini 

yang kami katakan Amin Muchtar ini terlalu banyak bicara tetapi tidak jelas arahnya. 

Mengutip qaul ulama ini itu tetapi tidak jelas arah bantahannya. 

Hal yang sederhana dan sepertinya tidak terpikirkan oleh Amin Muchtar adalah apa gunanya 

berbagai kitab Ilmu Hadis dan kitab Ilmu Rijal dalam mazhab Syi‘ah kalau ujung-ujungnya 

yang benar itu ya berpegang saja pada empat kitab rujukan toh semua riwayatnya shahih dan 

mu‘tabar. Ilmu hadis dan ilmu Rijal mazhab Syi‘ah justru berkembang karena konsep 

muta‘akhirin [dimana tim ABI berdiri]. 

. 

. 

. 

Bantahan kedua Amin Muchtar menyatakan tim ABI belum khatam kitab Rijal. Amin 

Muchtar berpanjang-panjang membantah salah satu contoh perawi hadis Al Kafiy yang 

dikatakan lemah oleh tim ABI yaitu Muhammad bin Muusa Al Hamdaniy. Menurut Amin 

Muchtar, para ulama Syi‘ah menerima periwayatan Muhammad bin Muusa Al Hamdaniy 

khususnya dalam kitab Al Kafiy. 
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Hitam Di Balik Putih Hal 245 

Amin Muchtar juga disini menunjukkan ketidakjelasan dalam arah bantahannya. Pembahasan 

tentang kedudukan perawi hadis dalam ilmu Rijal adalah pembahasan yang ada dalam konsep 

ilmu hadis muta‘akhirin mazhab Syi‘ah. Anggap saja benar bantahan Amin Muchtar 

mengenai perawi Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy, terus bagaimana dengan para 

perawi lain dalam kitab Al Kafiy yang dalam kitab Rijal dikatakan dhaif atau pendusta tanpa 

ada penyelisihan?. Apakah ini akan dimentahkan lagi oleh Amin Muchtar dengan qaul ulama 

yang ia kutip sebelumnya bahwa pembahasan perawi dan sanad Al Kafiy itu tidak perlu atau 

hanya pekerjaan orang lemah. Seakan-akan qaul ulama yang ia kutip adalah kebenaran 

mutlak yang tidak bisa dipertanyakan. 

Apa gunanya ia berpanjang-panjang membahasnya kalau ia sendiri dari awal menyalahkan 

metode menilai hadis berdasarkan kedudukan perawi dalam kitab Rijal?. Apakah sekedar 

ingin menunjukkan kalau ia ahli dalam hal ini dan sudah khatam sedangkan tim ABI belum 

khatam?. Kalau benar begitu maka mari kami tunjukkan penyimpangan Amin Muchtar 

mengenai perawi Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy. Siapa sebenarnya yang belum 

khatam kitab Rijal dalam perkara ini?. 
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خٕ  ًٝ ،ِٞ ـ خُ ٤ٕٞ ر ٔو ٚل حُ ؼ ٟ ٔٔخٕ،  ٢ حُ ٜٔيحٗ لَ حُ ؼ ٞ ؿ ٠ٔ أر ٤ ٖ ػ ٠ٓ ر ٞٓ  ٖ ٓلٔي ر

ِْ غ، ٝهللا أػ لي٣ ٠غ حُ خٕ ٣ ً ٚ وٍٞ: اٗ ٤ي ٣ ُٞ ٖ حُ  حر

Muhammad bin Muusa bin „Iisa Abu Ja‟far Al Hamdaaniy As Samaan, orang-orang qum 

mendhaifkannya karena ghuluw, dan Ibnu Waalid mengatakan “sesungguhnya ia pemalsu 

hadis” wallahu a‟laam [Rijal An Najaasyiy hal 338 no 904] 

 ٖ ٘خ ٓلٔي حر ٤و ٗ بٕ  ٓٚ ك ٛخ  ٖٔ ُ ٤ٚ ٍٞ ك ًٌٔ ؼٞحد حُ َ هْ ٝحُ ّٞ ؿي٣ ٬ٛس ٣ زَ  ٓخ ه ٝأ

 ٖٔ ل ٘ٚ  –حُ ٢ٟ هللا ػ ٍ– ٚ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ن ٓلٔي ر ٣َ١ ٖٓ ٚ وٍٞ: اٗ ٜللٚ ٣ٝ خٕ ٫ ٣ ً ٢ ٓيحٗ

وش ٤َ ػ خ ؿ ٌحر خٕ ً ًٝ 

Adapun kabar shalat pada hari ghadir khum dan pahala yang disebutkan bagi yang 

berpuasa [pada hari itu], maka guru kami Muhammad bin Hasan [radiallahu „anhu] tidak 

menshahihkannya dan ia mengatakan sesungguhnya kabar itu dari jalan Muhammad bin 

Muusa Al Hamdaaniy dan ia seorang pendusta tidak tsiqat [Man Laa Yahdhuruhu Al Faqiih 

Syaikh Ash Shaduuq 2/60] 

لٔي رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػ٠ٔ٤ أرٞ ؿؼلَ حُٜٔيح٢ٗ ٟؼ٤ق ، ١َٝ٣ ػٖ ح٠ُؼلخء،٣ٝـُٞ إٔ ٣وَؽ ٗخٛيحً  ٓ

Muhammad bin Muusa bin „Iisa Abu Ja‟far Al Hamdaaniy seorang yang dhaif, ia 

meriwayatkan dari para perawi dhaif dan ia boleh diriwayatkan sebagai penguat [Rijal Ibnu 

Ghada‟iriy hal 94-95 no 136]. 

Ibnu Daud Al Hilliy memasukkan Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy ke dalam begian 

kedua dari kitabnya yang memuat daftar perawi majruh [tercela] dan majhul  [Rijal Ibnu 

Daud hal 511 no 471]. 

Allamah Al Hilliy memasukkan Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy ke dalam bagian 

kedua kitabnya yang memuat daftar perawi dhaif dan perawi yang ia bertawaqquf atasnya. 

Allamah Al Hilliy menyatakan bahwa ia seorang yang dhaif [Khulaashah Al Aqwaal 

Allamah Al Hilliy hal 401 no 1618]. 

Syaikh Muhammad Taqiy At Tusuturiy menyebutkan dalam biografi Muhammad bin Muusa 

bin ‗Iisa As Samaan 

ٞف ٗ ٖ ٚ ٝحر ٣ٞ خر ٖ ر ٤ي ٝحر ُٞ ٖ حُ ٚ حر خٍ ر ٢، ه لخه ٚل حط ؼ ٠ ٤ن  ك ٘ ٢  –ٝحُ ك

ٓض  َ ٜل ١َ –حُ ٠خث ـ ٖ حُ ٢ٗ ٝحر ٘ـخ  ٝحُ

Maka mendhaifkannya itu sudah menjadi kesepakatan, telah mengatakannya Ibnu Waalid, 

Ibnu Babawaih, Ibnu Nuuh, Syaikh [Ath Thuusiy] dalam Al Fahrasat, An Najaasyiy dan Ibnu 

Ghada‟iriy [Qaamuus Ar Rijaal At Tusuturiy 9/612 no 7313] 

Jadi berdasarkan keterangan dalam kitab-kitab mazhab Syi‘ah di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy seorang yang dhaif pendusta dan 

pemalsu hadis. 

. 

. 
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Amin Muchtar dalam Buku Hitam Di Balik Putih menukil pendapat dua ulama Syi‘ah yaitu 

Sayyid Al Khu‘iy dan Sayyid Bahr Al ‗Ulum yang menurut Amin Muchtar mengevaluasi 

secara kritis penilaian dhaif terhadap Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy. Berikut akan 

kami bahas secara kritis apa yang dinukil Amin Muchtar tersebut. 

 

Hitam Di Balik Putih Hal 248 

 

Hitam Di Balik Putih Hal 249 

. 

Sayyid Al Khu‘iy termasuk ulama yang menganggap bahwa Muhammad bin Muusa Al 

Hamdaaniy perawi yang dhaif. Hal ini nampak jelas dalam kitabnya Mu‘jam Rijal Al Hadits 

pada biografi Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy dimana Sayyid Al Khu‘iy berkata 
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ٚؼ  ز ي ط ٤ي، ٝه ُٞ ٖ حُ ٛٞ حر َؿَ  ٤ق حُ ؼ ٠ ٢ ط ٓخّ ك خص، إٔ ح٧ ِٔ ٌ ـٔٞع حُ ٓ ٖٓ َ ٜظ ١ٌ ٣ حُ

ٚل ؼ ٠ ٌْ ر ل ٢ حُ ل٢ ك ٌ ٌٛح ٣ ٛٔخ، ٝ َ٤ ٞف ٝؿ ٗ ٖ ٜيٝم، ٝحر ي حُ ًُ ٠ِ  ػ

Yang nampak jelas dari kumpulan perkataan tersebut adalah awal mula pendhaifan perawi 

tersebut [Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy] adalah Ibnu Waaliid, dan hal itu diikuti 

oleh Ash Shaduuq, Ibnu Nuuh dan selain keduanya. Hal ini cukup dalam menghukum 

kedhaifannya [Mu‟jam Rijal Al Hadiits Sayyid Al Khu‟iy 18/298 no 11875] 

Lafaz ―hal ini cukup untuk menghukum kedhaifannya‖ adalah bukti kuat pendhaifan Sayyid 

Al Khu‘iy terhadap Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy. Anehnya Amin Muchtar juga 

telah membaca tulisan Sayyid Al Khu‘iy tetapi ia seolah tidak memahami apa yang ditulis 

Sayyid Al Khu‘iy. Jadi Sayyid Al Khu‘iy berada pada barisan ulama yang mendhaifkan 

Muhammad bin Muusa bukan pada pihak yang kontra sebagaimana dikatakan Amin Muchtar. 

Sebenarnya yang dievaluasi secara kritis oleh Sayyid Al Khu‘iy adalah anggapan bahwa 

Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy telah memalsukan kitab atau ushul Zaid Az Zarraad 

dan Zaid An Narsiy. Syaikh Ath Thuusiy dalam kitab Al Fahrasat-nya menyebutkan dalam 

biografi Zaid An Narsiy dan Zaid Az Zarraad 

 ْ ُ : ٚظ ٓ َٜ ٢ ك خٍ ك ٚ، ٝه ٣ٞ خر ٖ ر ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٖ ػ ٛٔخ ٓلٔي ر َٝ ٣ ْ ُ ،ٕ٬ٛ ٜٔخ أ ُ

ٍٞ ٖ حُ ٖٔ ر ل ٖ حُ ٛٔخ ٓلٔي ر َٝ زي ٣ ٖ ػ ي ر ظخد هخُ ي ً ٌُ ٟٞػخٕ، ًٝ ٛٔخ ٓٞ وٍٞ:  خٕ ٣ ي، ًٝ ٣

ي  ظخد ٣ُ ً ٢ ٜٔيحٗ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ٍٛٞ ٓلٔي ر ٌٛٙ ح٧ ٟغ  وٍٞ: ٝ خٕ ٣ ًٝ ،َ ٓي٣  ٖ هللا ر

ٚ٘ ٤َ ػ ٢ ػٔ ٖ أر ٢ٓ ٍٝحٙ حر َ٘  حُ

Keduanya memiliki ashl [kitab], Muhammad bin „Aliy bin Husain bin Babawaih [Syaikh 

Shaduuq] tidak meriwayatkan keduanya, dan ia berkata dalam Al Fahrasatnya “Muhammad 

bin Hasan bin Waliid tidak meriwayatkan keduanya, ia mengatakan keduanya palsu dan 

begitu pula kitab Khaalid bin Abdullah bin Sadiir, ia mengatakan “ushul ini telah dipalsukan 

oleh Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy. Kitab Zaid An Narsiy telah diriwayatkan Ibnu 

Abi „Umair darinya [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 71 no 289 & 290] 

Muhammad bin Hasan bin Waliid telah menuduh Muhammad bin Muusa memalsukan kitab 

Zaid An Narsiy dan Zaid Az Zarrad, kemudian hal ini diikuti oleh Syaikh Ash Shaduq. Ibnu 

Ghada‘iriy yang menyebutkan dalam biografi Zaid An Narsiy dan Zaid Az Zarraad 

 ٢ِ ٔٔخٕ ٝؿ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ٚؼ ٓلٔي ر ٟ ٟٞع، ٝ ٜٔخ ٓٞ ظخر ٚ: إ ً ٣ٞ خر ٖ ر لَ حر ؼ ٞ ؿ خٍ أر ه

ٔٔٞػش ػٖ ٓلٔي  ٔخ ٓ ٜز ظ ض ً ٢ ٍأ٣ بٗ وٍٞ، ك ٌٛح حُ  ٢ لَ ك ؼ ٞ ؿ ٤َ.أر ٢ ػٔ ٖ أر  ر

Abu Ja‟far Ibnu Babawaih [Syaikh Shaduuq] berkata “kitab keduanya palsu, dan yang 

memalsukannya adalah Muhammad bin Muusa As Samaan”. Dan Abu Ja‟far keliru dalam 

perkataan ini karena aku telah melihat kitab keduanya yang diterima secara sima‟ oleh 

Muhammad bin Abi Umair [Rijal Ibnu Ghada‟iriy hal 62 no 52 & 53] 

Sayyid Al Khu‘iy berkata dalam kitabnya Mu‘jam Rijal Al Hadiits biografi Zaid bin Zarraad 

ّٕ حٌُظخد ُْ ٣َٜ ا٠ُ حرٖ ح٤ُُٞي رط٣َن ٛل٤ق، ٝاٗٔخَٝٛ ح٤ُٚ ٖٓ ٣َ١ن ٓلٔي رٖ  ٖٝٓ حُٔطٔؤٕ رٚ أ

٠ٓ ح ٞٓ ّٕ ٓلٔي رٖ ٠ٓٞٓ ٝإ ًخٕ  ُٜٔيح٢ٗ كز٠٘ ػ٠ِ أٗٚ ٟٓٞٞع، ٝٓغ ًُي ٣ئهٌ ػ٠ِ حرٖ ح٤ُُٞي رؤ
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ٟؼ٤لخً ا٫ّ أٗٚ ٖٓ أ٣ٖ ؿِّ حرٖ ح٤ُُٞيرؤٗٚ ٟٝغ ٌٛح حٌُظخد، أك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٜيم ح٠ُؼ٤ق؟ أكَٜ ػِْ حرٖ 

حى ٤ُْٝ رٟٔٞٞ ٍّ ّٕ حٌُظخد ٣ُِي حُِ  عح٤ُُٞي رؤٗٚ ٣٫ٜيم أريحً؟ ٤ًٝق ًخٕ كخُٜل٤ق أ

Dan termasuk yang dapat dipercayai dengannya bahwa kitab itu tidak sampai kepada Ibnu 

Waliid melalui jalan yang shahih. Sesungguhnya kitab itu hanya sampai kepadanya melalui 

jalan Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy, oleh karena itu ia menetapkan bahwasanya itu 

maudhu‟ [palsu]. Bersamaan dengan itu dapat diajukan atas Ibnu Waalid bahwa 

Muhammad bin Muusa meskipun ia seorang yang dhaif dari mana Ibnu Waliid memastikan 

ia memalsukan kitab ini. Apakah tidak mungkin seorang yang dhaif itu benar?. Apakah Ibnu 

Waliid tahu bahwa ia tidak akan benar selamanya?. Bagaimanapun keadaanya maka yang 

shahih bahwasanya kitab Zaid Az Zarraad tidak maudhu‟ [palsu] [Mu‟jam Rijal Al Hadiits 

Sayyid Al Khu‟iy 8/379 no 4902] 

Dapat dipahami disini bahwa Sayyid Al Khu‘iy menyepakati penilaian dhaif atas Muhammad 

bin Muusa Al Hamdaaniy tetapi ia membantah kalau kitab Zaid Az Zarraad maudhu‘. Sayyid 

Al Khu‘iy benar karena kitab Zaid Az Zarraad telah diriwayatkan dengan sanad shahih 

melalui jalan Muhammad bin Abi Umair. 

Kalau begitu mengapa Ibnu Waliid mengatakan kitab tersebut dipalsukan oleh Muhammad 

bin Muusa Al Hamdaaniy. Maka penjelasan yang paling mungkin adalah seperti yang 

dikatakan Sayyid Al Khu‘iy bahwa kitab tersebut sampai kepada Ibnu Waliid melalui jalan 

Muhammad bin Muusa. Ibnu Waliid tidak mengetahui jalan shahih kitab tersebut melalui 

Muhammad bin Abi Umair. 

Adapun kritikan Sayyid Al Khu‘iy atas Ibnu Waliid yaitu bagaimana bisa Ibnu Waliid 

memastikan Muhammad bin Muusa memalsukan kitab tersebut, sebenarnya bisa dijawab 

dengan mudah bahwa bisa saja dalam kitab tersebut [dari jalur Muhammad bin Muusa] yang 

sampai kepada Ibnu Waliid terdapat hal-hal yang mungkar atau bertentangan dengan syari‘at 

maka Ibnu Waliid menetapkan itu maudhu‘ dan orang yang bertanggung jawab untuk itu 

adalah Muhammad bin Muusa yang disisi Ibnu Waliid dikenal sebagai perawi dhaif pendusta. 

Memang seperti yang diisyaratkan Sayyid Al Khu‘iy bisa saja perawi yang dhaif itu berkata 

benar atau perawi yang dhaif itu tidak selamanya salah. Tetapi harus ada qarinah atau bukti 

yang menguatkan bahwa perawi tersebut benar. Suatu hadis dengan matan tertentu yang 

diriwayatkan oleh seorang pendusta bisa saja hadis tersebut shahih jika terdapat jalur lain 

hadis dengan matan yang sama yang diriwayatkan oleh perawi tsiqat. Jadi perawi tsiqat ini 

sebagai bukti penguat akan kebenaran perawi pendusta tersebut. Hanya saja yang harus 

diperhatikan adalah kuncinya hadis dari perawi tsiqat tersebut memiliki matan yang sama 

dengan matan hadis perawi pendusta. 

Adapun dalam perkara kitab Zaid bin Az Zarraad di atas, apakah jalur Muhammad bin Abi 

Umair menjadi bukti akan kebenaran jalur Muhammad bin Muusa?. Jawabannya belum tentu, 

karena belum terbukti bahwa kitab Zaid bin Az Zarraad melalui jalan Muhammad bin Umair 

memiliki matan [isi] kitab yang sama persis dengan kitab Zaid bin Az Zarraad melalui jalur 

Muhammad bin Muusa. Bisa saja Muhammad bin Muusa mengubah sebagian kitab tersebut 

atau menyisipkan riwayat-riwayat palsu dalam kitab tersebut kemudian sampailah kitab ini 

pada Ibnu Waliid maka Ibnu Waliid menyatakan kitab tersebut dipalsukan oleh Muhammad 

bin Muusa. 
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Perkara seperti ini ma‘ruf bahkan Sayyid Al Khu‘iy memahaminya. Sayyid Al Khu‘iy dalam 

salah satu kitabnya pernah mencela kitab Zaid An Narsiy yang dinukil Al Majlisiy 

ٝ ٖٔ ل ٖ حُ ٍٜٞ ر ٘ ٤ن ٓ ٘ و٢ حُ ٛخ ر وش ٝؿي ٤ ظ ٔوش ػ ٛخ ػٖ ٗ ٔخ ٍٝح يٙ( حٗ ٢ٔ )ه ِ ٔـ حُ

 َ وي٣ ٠ِ ط ٘خ ػ ٤ ٚو حُ وَ ٣َ١ ٘ ٣ ْ ٤ق، ُٝ ٛل  َٜ ظ ٘خى ٓ ٓ خ ظخد ر ٌ ِٚ حُ ٜ ٣ ْ ُٝ ،٢ ح٥ر

ـٍٜٞ،  ٟخع أٝ ٓ ٝ ِٚ ؼ ٗوٚ ُٝ ٓطش أ١  ٞح ي١ٍ حٕ حُ ٗ ٬ زَ ك ظ ؼ ٘خى ٓ ٓ خ ِٚ ر ٛ ظخد ٝ ٌ حٕ حُ

ش  ٣َٝٔ زخٍ حُ ٓخ ح٫ه ْ٘ –ٝأ ِي حُ ٤َ ط ٢ ؿ خَٓ ك ًٝ ،٢ ٔو ٤ْ حُ َحٛ ٖ حر ٢ِ ر ٤َ ػ ٔ ل ظ هش ً

 َ٤ ٠ ػٔ ٖ أر ٓطش حر ٞح ٢ٓ ر َ٘ ي حُ ٛخ ػٖ ٣ُ َ٤ يحػ٢ ٝؿ خٍس، ٝػيس حُ ٣ِ ٜخ  –حُ يٍ ٝؿيحٗ ٬ ٣ ك

ٔوش  ٘ ٌٕٞ حُ َ إٔ ط ٔظ ل خ ٗ ي ٫ٗ ًُٝ ،ِٚ ٛ ٍٞ ٝأ ًٌٔ ي حُ ظخد ٣ُ ٜخ ً ٠ حٗ ِ ٔوش ػ ٘ ِي حُ ٢ ط ك

ٟٞػش ٞٓ 

Dan Al Majlisiy, sesungguhnya ia hanya meriwayatkannya dari naskah kuno dan ia 

menemukannya dengan tulisan tangan Syaikh Manshuur bin Hasan Al Abiy, tidaklah sampai 

kepadanya kitab tersebut dengan sanad bersambung shahih, dan tidaklah ia menukil 

jalannya kepada kita atas kitab tersebut dengan sanad yang mu‟tabar. Maka tidak diketahui 

siapa perantaranya yaitu mungkin saja seseorang pemalsu hadis atau majhul. Dan adapun 

kabar-kabar yang diriwayatkan selain dalam naskah tersebut seperti dalam kitab tafsir Aliy 

bin Ibrahim Al Qummiy, Kaamil Az Ziyaarah, Uddah Ad Daa‟iy dan selainnya dari Zaid An 

Narsiy melalui perantara Ibnu Abi „Umair, tidak menunjukkan ditemukannya dalam naskah 

tersebut bahwa itu adalah kitab Zaid yang dimaksud dan ashl-nya, hal ini karena mungkin 

saja itu adalah naskah maudhu‟ [Tanqiih Fii Syarh Al Urwatul Wutsqaa 2/127] 

Kalau Sayyid Al Khu‘iy tidak ada masalah dalam mencela kitab Zaid An Narsiy yang dinukil 

Al Majlisiy [dalam Bihar Al Anwar] maka harusnya tidak ada masalah juga baginya mencela 

kitab Zaid yang dinyatakan Ibnu Waliid dipalsukan oleh Muhammad bin Muusa. Jadi 

seharusnya tidak ada masalah bagi Sayyid Al Khu‘iy untuk memahami tuduhan Ibnu Waliid 

atas Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy. 

Berikut kami tambahkan keterangan dari Sayyid Muhammad Baqir Ash Shadr mengenai 

naskah kitab Zaid An Narsiy yang dinukil Al Majlisiy dimana ia berkata 

زض أ ؼ ٤ق ٗ ً ٚ و٠ أٗ ز ي ٣ ٠ ٣ُ ٢ اُ ٘ي ح٥ر ٓ ٤ش  ٔخٓ ٘خ ط ِٔ ٓ  ٞ ٛخُ  ظ٢ ٝؿي ٔوش حُ ٘ ٕ حُ

 ْ٤ خ ُٝ ٤ٜ ِ ٔٚ ػ ٓ ي ا٫ ٝؿٞى ح ًُ ٠ِ ٛي ػ ٗخ ٘خى  ٛ ْ٤ ُٝ ٢ و٢ ح٥ر ٢ٔ ٢ٛ ر ِ ٔـ حُ

ي  ظذ ػٖ ٣ُ ٌ ٢ حُ ش ك وُٞ ٘ ٔ خص حُ َٝح٣ ِٜخ ٝٓـَىإٔ حُ و وخّ ٗ ٓ ٢ َٜ ك ظ ن ٓ ٢ٔ ٣َ١ ِ ـ ِٔ ُ

خىس أٝ  ٣ِ َ ر ٠ِ ح٧ه ق ػ ظل٣َ ٞع حُ ؼيّ ٝه ٘خٕ ر ج ٞؿذ ح١٫ٔ ٔوش ٫ ٣ ٘ ٌٛٙ حُ  ٢ ٓٞؿٞىس ك

ٛخ ٓغ ح ٜٞ ٜش ه ٤ و ٗ َ٤ ز ٌَس ٖٓ ه ٘ ظ ٔ زش ٝٓؼخٕ ٓ خص ؿ٣َ ٠ِ ٍٝح٣ ٔوش ػ ٘ خٍ حُ ٔظ ٗ

٠ هللا ػٖ  ؼخُ َٛٙ ) ط وخ خٍ ٌٌٛح ٣ ٓش ٝه ٤خ و ّٞ حُ ٣ ٚ ٔئٖٓ ُ َٛس حُ ٠ ٝٓوخ ؼخُ ش هللا ط ٍإ٣

ِٜخ  ؼ ُٝ ٠ٓ ٞٓ  ٖ ٛخ ٓلٔي ر ظ٢ ٍُٝ ٔوش ٢ٛ حُ ٘ ٌٛٙ حُ خٍ إٔ  ٔظ ٞؿذ حك ٣ ٌٙٛ ٤َح ( ٝ ز ِٞح ً ي ػ ًُ

ٜخ ا ٤ق ُ ٛل ن  ٢ٗ ٣َ١ ٘ـخ ِ خٕ ُ ظ٢ ً ٔوش حُ ٘ ٤َ حُ ٤َؿ ٢ ػٔ ٖ أر ٠ ٓلٔي ر ُ 

Seandainya kita menerima keseluruhan sanad Al Abiy sampai Zaid maka masih tersisa 

[keraguan] bahwasanya bagaimana menetapkan kalau naskah yang ada pada Al Majlisiy 

tersebut adalah tulisan tangan Al Abiy, tidak ada yang menguatkan hal itu kecuali adanya 

namanya [dalam naskah tersebut] dan Al Majlisiy tidaklah memiliki jalan bersambung 

dalam penukilannya. Adanya riwayat-riwayat yang ternukil dalam kitab dari Zaid dalam 

naskah ini tidak menimbulkan ketenangan dari ketiadaan tahrif setidaknya dalam hal 

penambahan atau pengurangan, apalagi bersamaan dengan adanya dalam naskah tersebut 

riwayat-riwayat gharib dan bermakna mungkar seperti “melihat Allah” dan Mukhasharah 
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orang yang beriman pada hari kiamat dan berkata seperti inilah yukhashir [Maha tinggi 

Allah dengan ketinggian yang agung dari hal yang demikian]. Oleh karena itu wajib 

dianggap bahwa naskah ini adalah yang berasal dari pemalsuan Muhammad bin Muusa dan 

bukan naskah dari An Najasyiy dengan jalan shahih kepada Muhammad bin Abi Umair. 

[Buhuuts Fii Syarh Al „Urwah Al Wutsqaa Sayyid Muhammad Baaqir Ash Shadr 3/426-427] 

Tentu saja kita bisa mengkritik apa yang dikatakan Sayyid Muhammad Baqir Ash Shadr 

mengenai anggapannya bahwa naskah itu adalah naskah yang dipalsukan Muhammad bin 

Muusa. Memang tidak ada bukti nyata untuk hal itu tetapi kemungkinan tersebut bisa saja 

terjadi. Perkara yang menjadi hujjah disini adalah kitab Zaid An Narsiy yang dinukil Al 

Majlisiy telah dianggap maudhu‘ oleh sebagian ulama syi‘ah dalam hal ini Sayyid Al Khu‘iy 

dan Sayyid Muhammad Baaqir Ash Shadr. Mereka menyatakan bahwa naskah yang dinukil 

Al Majlisiy itu bukan kitab Zaid dengan jalan mu‘tabar dan shahih dari Ibnu Abi Umair. 

Artinya walaupun kitab Zaid [baik Zaid Az Zarraad atau Zaid An Narsiy] yang sebenarnya 

itu dahulu ada maka tidak menutup kemungkinan pada zaman setelahnya kitab itu dipalsukan 

oleh seseorang. 

Jadi sangat mungkin sekali dipahami walaupun kitab Zaid itu memiliki jalan yang shahih dari 

Ibnu Abi Umair maka pada zaman Ibnu Waliid kitab tersebut sampai kepadanya melalui jalan 

Muhammad bin Muusa dan mengandung berbagai riwayat palsu sehingga Ibnu Waliid 

menyatakan itu palsu. 

. 

. 

. 

Adapun penjelasan Sayyid Bahr Al ‗Uluum yang dinukil Amin Muchtar juga bisa dievaluasi 

secara kritis. Sayyid menukil apa yang ditulis Syaikh Ath Thusiy dalam Al Fahrasat 

kemudian Sayyid berkata 

 ٖٓ ٢ٓ َ٘ ي حُ ٣ُ َٛ ؤٕ أ ٜٔٔخ ر ٌ ٢ ك ٤وٚ ك ٗ ٜيٝم ٝ ِ َٛس ُ جش ظخ وط ٬ٌّ ط ٌٛح حُ  ٢ ٝك

خٙ ػٖ  ٤َ ا٣ ٢ ػٔ ٖ أر ش حر ٛلض ٍٝح٣ ظ٠  ٓ ٚ بٗ ٢، ك ٜٔيحٗ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ٟٞػخص ٓلٔي ر ٞٓ

٢ ح ٜٔيحٗ ٠ حُ ٚؼ اُ ٟ ٘خى ٝ ٓ ٘غ ا ظ ٚز حٓ ٛخك ٚ٘ ١َٝٔ ػ َح١ٝ ٝحُ َٜ ػٖ ُٖٓ حُ ؼ ظؤهَ حُ ٔ ُ 

Pada perkataan [Syaikh Ath Thuusiy] ini dengan jelas menyalahkan Ash Shaduuq dan 

gurunya dalam menetapkan bahwa Ashl Zaid An Narsiy adalah buatan Muhammad bin 

Muusa Al Hamdaaniy karena shahihnya riwayat Ibnu Abi Umair dari pemiliknya [kitab 

tersebut] menolak penetapan pemalsuannya kepada Al Hamdaaniy yang hidup pada masa 

terakhir dari zaman perawi dan yang meriwayatkan darinya [Fawaaid Ar Rijaaliyah, Sayyid 

Bahr Al „Uluum 2/370] 

Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya kami sepakat bahwa Ibnu Waliid keliru ketika 

menetapkan kitab Zaid tersebut palsu karena kitab Zaid tersebut memang ada dan ternukil 

melalui riwayat shahih dari Ibnu Abi ‗Umair. Kekeliruan Ibnu Waliid karena ia tidak tahu 

ada kitab Zaid riwayat Ibnu Abi Umair, kitab Zaid yang sampai kepadanya adalah melalui 

jalur Muhammad bin Muusa dan kitab inilah yang dikatakan Ibnu Waliid sebagai maudhu‘. 
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Hal ini tidak bisa dijadikan dasar pembelaan kepada Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy 

karena masih terdapat kemungkinan bahwa Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy justru 

mengubah atau menyisipkan riwayat-riwayat palsu pada kitab Zaid sehingga ketika kitab ini 

sampai pada Ibnu Waliid ia menganggapnya maudhu‘. 

Memang benar bahwa jarh seorang ulama terhadap seorang perawi sebagai ―pemalsu hadis‖ 

bisa saja tertolak jika terbukti bahwa hadis yang dinyatakan palsu tersebut ternyata shahih. 

Tetapi ini berlaku dengan syarat-syarat sebagai berikut 

1. Hadis tersebut dengan matan yang diriwayatkan perawi itu memiliki matan yang sama 

dengan hadis shahih dari perawi tsiqat yang menjadi bukti shahihnya hadis yang 

dinyatakan palsu tersebut. 

2. Perawi tersebut tidak ternukil celaan lain terhadapnya kecuali celaan bahwa ia 

meriwayatkan hadis palsu tersebut 

Mengenai poin pertama, dalam kasus Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy di atas belum 

ada bukti bahwa kitab Zaid melalui jalur Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy memiliki 

matan yang sama dengan kitab Zaid jalur Ibnu Abi Umair. Apalagi yang namanya kitab itu 

berisi banyak riwayat maka sangat mudah sekali memalsukannya dengan mengubah sebagian 

riwayat atau menyisipkan riwayat-riwayat palsu yang tidak ada dalam kitab aslinya. 

Mengenai poin kedua mungkin sederhananya bisa dilihat analogi berikut. Secara akal sehat, 

yang namanya seseorang jika dikenakan tuduhan melakukan dua tindak kejahatan yaitu 

mencuri dan membunuh maka jika ia terbukti bukan pembunuh. Hal ini bukan berarti sudah 

pasti ia bukan pencuri, harus dibuktikan pula kalau ia bukan pencuri baru terangkatlah 

tuduhan tersebut. 

Terkait dengan kasus perawi dengan jarh ―pemalsu hadis‖. Misalkan perawi tersebut ternyata 

selain ia dituduh memalsukan hadis tertentu [yang ternyata kemudian terbukti bahwa hadis 

itu shahih], ia dituduh pula memalsukan hadis lain maka jarh ―pemalsu hadis‖ tersebut tidak 

bisa semata-mata hilang karena masih ada hadis lain dimana ia dituduh memalsukannya. 

Hadis lain ini harus dibuktikan juga bahwa itu shahih maka baru terangkatlah jarh ―pemalsu 

hadis‖ tersebut. 

Dalam kasus Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy diatas, tuduhan atasnya tidak hanya ia 

memalsukan kitab Zaid Az Zarraad dan kitab Zaid An Narsiy tetapi ia juga memalsukan kitab 

lain yaitu kitab Khalid bin Abdullah bin Sadiir sebagaimana disebutkan Syaikh Ath Thuusiy 

 ٢ِ ٖ ػ لَ ٓلٔي ر ؼ ٞ ؿ َ أر ظخد ًً ً ٚ ُ ،َ ٓي٣  ٖ زي هللا ر ٖ ػ ي ر ٢، هخُ ٔو ٚ حُ ٣ٞ خر ٖ ر ر

 ٠ٓ ٞٓ  ٖ ٚؼ ٓلٔي ر ٟ ٟٞع ٝ ٞٓ ٚ ٗ٧ ٚ خٍ: ٫ أ٣ٍٝ ٚ ه ٤ي أٗ ُٞ ٖ حُ ٖٔ ر ل ٖ حُ ػٖ ٓلٔي ر

٢ ٜٔيحٗ  حُ

Khaalid bin „Abdullah bin Sadiir, memiliki kitab. Abu Ja‟far Muhammad bin „Aliy bin 

Baabawaih Al Qummiy [Syaikh Ash Shaduuq] menyebutkan dari Muhammad bin Hasan bin 

Waliid bahwasanya ia berkata “jangan meriwayatkannya karena itu maudhu‟ [palsu], telah 

memalsukannya Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy” [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 

66 no 259]. 

Tidak ada hujjah dari Sayyid Bahr Al ‗Ulum yang membantah perihal pemalsuan kitab 

Khalid bin ‗Abdullah bin Sadiir maka bagaimana bisa diangkat jarh [celaan] tersebut kepada 
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Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy. Oleh karena itu dalam hal ini tuduhan Muhammad 

bin Hasan bin Waliid terhadap Muhammad bin Muusa dapat dijadikan pegangan. 

Muhammad bin Hasan bin Waliid adalah gurunya Syaikh Shaduuq dan ia adalah Syaikh 

penduduk qum yang paling faqih, terdahulu dan terkemuka diantara mereka, seorang yang 

tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 383 no 1042] dan ia juga termasuk pakar dalam ilmu Rijal 

sebagaimana diisyaratkan oleh Syaikh Ath Thusiy 

ٚ ٞم ر َؿخٍ، ٓٞػ خُ ويٍ، ػخٍف ر ٤َ حُ ِ ٢، ؿ ٔو ٤ي حُ ُٞ ٖ حُ ٖٔ ر ل ٖ حُ  ٓلٔي ر

Muhammad bin Hasan bin Waliid Al Qummiy ulama besar, arif dalam [ilmu] Rijal dan 

dipercaya dengannya [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 156 no 694] 

Oleh karena itu sangat wajar kalau tuduhan Ibnu Waliid atas Muhammad bin Muusa Al 

Hamdaaniy bahwa ia pendusta tidak tsiqat dan pemalsu hadis dapat dijadikan pegangan 

sampai ada bukti kuat yang menentangnya. Dan sejauh ini tidak ada satupun ulama yang 

menta‘dilkan Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy bahkan Sayyid Bahr Al ‗Uluum yang 

mengkritik celaan terhadap Muhammad bin Muusa tidak bisa menunjukkan ta‘dil 

terhadapnya. 

. 

. 

. 

Kesalahan Amin Muchtar disini adalah ia berpikir hanya dengan mengutip ulama Syi‘ah yang 

sejalan dengan pendapatnya maka ia merasa benar padahal di dunia mazhab manapun 

perselisihan para ulama itu akan selalu ada. Kritik mengkritik dalam dunia ilmiah itu terjadi 

di mana saja maka yang jauh lebih penting adalah melakukan analisis mendalam untuk 

mentarjih mana pendapat yang benar diantara pendapat-pendapat yang berselisih tersebut. 

Kesalahan lain Amin Muchtar adalah ia tidak memiliki metode yang jelas dalam memahami 

manhaj para penulis dan pentahqiq kitab dari kalangan ulama Syi‘ah. Misalnya dalam buku 

Hitam Di Balik Putih, para pembaca akan menemukan kalimat yang serupa dengan kalimat 

ini ―Syaikh Fulan pentahqiq kitab bla bla bla tidak menilai riwayat itu dhaif‖. 
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Hitam Di Balik Putih Hal 264 

Kalimat seperti ini tidak sedikitpun bernilai hujjah bahkan bernilai syubhat karena maksud 

dari kalimat ―tidak menilainya dhaif‖ bukan berarti membantah dhaifnya tetapi menunjukkan 

diamnya ulama tersebut atas riwayat yang dimaksud. Kita tidak bisa menguatkan atau 

menshahihkan riwayat dengan diamnya ulama terhadap riwayat tersebut dalam kitabnya. 

Berapa banyak kitab hadis ahlus sunnah yang juga nampak seperti itu. Silakan lihat kitab 

Musnad Ahmad, Sunan Daruquthniy, Mu‘jam Al Kabir Ath Thabraniy dan lain-lain dimana 

para penulisnya atau pentahqiqinya mendiamkan riwayat-riwayat yang ada dalam kitab 

tersebut. 

Lebih rusaknya lagi Amin Muchtar ini malah mempertentangkan pendapat seorang ulama 

yang mendhaifkan suatu hadis dalam salah satu kitabnya kemudian dalam kitabnya yang lain 

ulama itu mendiamkan hadis tersebut. Misalnya Amin Muchtar mengutip Al Majlisiy yang 

mendhaifkan suatu hadis dalam kitab Mir‘atul ‗Uquul dan mendiamkan hadis itu dalam kitab 

Bihaar Al Anwaar [dimana Amin Muchtar menyebutkan dengan kalimat ―Al Majlisi tidak 

menilainya dhaif‖]. Hal ini tidaklah bertentangan karena tergantung dengan manhaj Al 

Majlisiy dalam kitabnya tersebut. Kitab Mir‘atul ‗Uquul memang ditulis Al Majlisiy untuk 

memilah-milah riwayat Al Kafiy oleh karena itu ia menyatakan dalam kitab tersebut 

kedudukan riwayat-riwayatnya sedangkan dalam kitab Bihaar Al Anwaar Al Majlisiy hanya 

mengumpulkan hadis-hadis ahlul bait dari berbagai sumber [baik mu‘tabar dan tidak 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-2641.jpg
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mu‘tabar] oleh karena itu wajar jika ia tidak menyatakan kedudukan setiap riwayat yang ia 

sebutkan dalam Bihaar Al Anwaar. 

Ada lagi kalimat lain seperti ―riwayat tersebut dijadikan hujjah oleh Syaikh fulan dalam kitab 

bla bla bla‖. Hal ini banyak dikutip Amin Muchtar dalam menunjukkan pembelaan terhadap 

riwayat Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy. 

 

Hitam Di Balik Putih Hal 265 

Orang awam sih boleh saja berhujjah dengan cara demikian tetapi bagi orang yang mengerti 

apa itu ilmiah maka hal ini sangat memalukan. Kita tidak bisa semata-mata mengandalkan 

anggapan ulama ―riwayat tersebut dijadikan hujjah‖ untuk menguatkan perawi yang telah 

dijarh ulama rijal. Justru anggapan ulama tersebut ―riwayat itu dijadikan hujjah‖ telah keliru 

dan menjadi tertolak jika terbukti dalam sanad riwayat terdapat perawi pendusta. Atau 

mungkin saja ulama yang berhujjah dengan riwayat tersebut tidak mengandalkan manhaj 

muta‘akhirin dalam menilai keshahihan riwayat. Atau mungkin saja ulama itu mengakui 

bahwa riwayat itu dari segi sanad dhaif tetapi dikuatkan oleh riwayat lain atau qarinah lain. 

Atau ulama tersebut menganggap tidak masalah berhujjah dengan riwayat dhaif. Betapa 

banyak para ulama yang berhujjah dengan riwayat dhaif dalam kitab-kitabnya tidak hanya 

dalam kitab Syi‘ah tetapi juga dalam kitab Ahlus Sunnah. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-2651.jpg
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Hitam Di Balik Putih Hal 271 

Justru pendapat yang benar adalah Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy seorang yang dhaif 

sedangkan adanya ulama Syi‘ah yang menerima periwayatan Muhammad bin Muusa Al 

Hamdaaniy tidak serta merta mengangkat kedhaifan Muhammad bin Muusa Al Hamdaaniy. 

Apa yang dikatakan Buku Putih Mazhab Syi‘ah mengenai Muhammad bin Muusa Al 

Hamdaaniy bahwa ia perawi yang dhaif itu sudah benar sedangkan bantahan Amin Muchtar 

dalam hal ini justru mengandung syubhat dan talbis. 

. 

. 

. 

Penutup 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Amin Muchtar dalam membantah Buku Putih 

Mazhab Syi‘ah sering tidak berdiri di atas kaidah-kaidah ilmu. Banyak mengutip referensi 

tetapi miskin analisis. Dan sebenarnya dengan cara yang sama seperti syubhat Amin Muchtar 

maka ilmu hadis mazhab Ahlus Sunnah pun bisa dibuat-buat agar menjadi nampak rancu. 

Dimulai dari mutaqaddimin versus muta‘akhirin dalam ilmu hadis Ahlus Sunnah. Perbedaan 

para ulama dalam menilai hadis-hadis dalam suatu kitab baik kutubus sittah atau kitab hadis 

lainnya dapat dibuat-buat syubhatnya seolah-olah terjadi kekacauan dan kerancuan dalam 

penerapan kriteria keshahihan hadis. 

Kalau kita ingin berbicara mengenai pensibatan yang akurat terhadap suatu mazhab maka kita 

harus berdiri pada kaidah ilmu yang dimulai dari menukil referensi mazhab tersebut dan 

menganalisisnya secara mendalam termasuk mentarjih jika terjadi perselisihan, baru 

kemudian kita menyimpulkan. Kalau cuma sekedar kutip-mengutip banjir referensi tetapi 

tidak jelas analisisnya maka hanya menimbulkan kebingungan dan kesesatan. 

Akhir kata kami disini tidaklah sebagai pihak yang mewakili mazhab Syi‘ah. Mungkin saja 

ada orang Syi‘ah yang tidak sependapat dengan apa yang kami sampaikan dalam tulisan di 

atas. Kami disini hanya berusaha membahas dan meneliti mazhab Syi‘ah secara objektif serta 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/08/hitam-di-balik-putih-hal-2712.jpg
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menyingkap penyimpangan yang dilakukan para pencela dan pendusta atas mazhab Syi‘ah 

[yang biasanya mereka bungkus dengan syubhat ilmiah]. Oleh karena itu kritik dan saran 

sangat kami harapkan baik itu datangnya dari saudara kami yang bermazhab Syi‘ah ataupun 

dari saudara kami yang bermazhab Ahlus Sunnah. 

Talbis Syaikh Khalid Al Wushabiy : Riwayat Menyusui 

Orang Dewasa Dalam Mazhab Syi’ah 

Posted on Juli 16, 2015 by secondprince  

Talbis Syaikh Khalid Al Wushabiy : Riwayat Menyusui Orang Dewasa Dalam Mazhab 

Syi’ah 

Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya. Setelah membawakan riwayat Abu 

Thalib menyusui Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang telah kami buktikan 

kedhaifannya maka kali ini Syaikh Khalid membawakan syubhat baru yaitu riwayat 

menyusui orang dewasa dalam kitab Syi‘ah. Silakan perhatikan video berikut [sumber disini] 

. 

Dalam video di atas, Syaikh membawakan riwayat dalam kitab Wasa‘il Syi‘ah yang menurut 

Syaikh, menunjukkan dibolehkan menyusui orang dewasa dalam mazhab Syi‘ah. Mari dilihat 

dulu riwayat yang dimaksud 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/07/16/talbis-syaikh-khalid-al-wushabiy-riwayat-menyusui-orang-dewasa-dalam-mazhab-syiah/
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https://secondprince.wordpress.com/2015/07/13/meluruskan-syaikh-khalid-al-wushabiy-riwayat-syiah-tentang-abu-thalib-menyusui-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2015/07/13/meluruskan-syaikh-khalid-al-wushabiy-riwayat-syiah-tentang-abu-thalib-menyusui-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://www.youtube.com/watch?v=R-Wde2Fy-n8
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٘خىٙ ، ػٖ ٓ ب ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ِ  ٓلٔي ر ٖ ػ ٖٔ ر ل ٖ حُ لخٍ ، ػٖ أكٔي ر ٜ ٖٔ حُ ل ٖ حُ ٓلٔي ر

 ) ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زيهللا ) ػ ٢ ػ ٖ ىٍحؽ ، ػٖ أر ٤َ ر ٤َ ، ػٖ ؿٔ ٢ ػٔ ٖ أر ٠خٍ ، ػٖ حر ٖ ك ر

َؿَ  ٤َ حُ خٕ ٖٓ ؿ ٛخ ، ٝإ ً ي ٢ٗء ٖٓ ُٝ  َ ً ٤ٚ ِ َٓأس كَّ ػ زٖ ح َؿَ ٖٓ ُ ٟغ حُ خٍ : اًح ٍ ه

زٖ ٍؿَ كَّ ع ٟغ ٖٓ ُ ٘ٚ ، ٝاًح ٍ ز ِ ٚظ ر ؼ ٟ ض أٍ خٗ ً ١ٌ خٕ حُ يٙ ، ٝإ ً ٢ٗء ٖٓ ُٝ  َ ً ٤ٚ ُ

ٚظ ؼ ٟ ظ٢ أٍ َٔأس حُ ٤َ حُ  ٖٓ ؿ

Muhammad bin Hasan dengan sanadnya dari Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar dari 

Ahmad bin Hasan bin „Aliy bin Fadhl dari Ibnu Abi „Umair dari Jamiil bin Daraaj dari Abi 

Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata “Jika seorang laki-laki menyusu dengan susu 

wanita maka haram atasnya semua anak dari wanita tersebut walaupun [anak-anak wanita 

itu] bukan dari suami yang sekarang bersama wanita yang menyusui tersebut. Dan jika ia 

menyusu dengan susu laki-laki [laban rajul] maka haram atasnya semua anak dari laki-laki 

itu walaupun [anak dari laki-laki itu] bukan dari wanita yang menyusuinya [Wasa‟il Syii‟ah 

 20/403-404 no 25941] 

Syaikh Khalid membawakan dua syubhat atas mazhab Syi‘ah mengenai riwayat di atas yaitu 

1. Syaikh Khalid menyatakan bahwa riwayat tersebut menunjukkan kebolehan menyusui orang 
dewasa karena lafaz yang digunakan adalah “idzaa radha’a ar rajul”. Menurut Syaikh lafaz Ar 
Rajul bermakna orang dewasa. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/wasail-syiah.jpg
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2. Syaikh Khalid menegaskan kembali dalam mazhab Syi’ah adanya orang yang menyusu 
kepada laki-laki [seperti riwayat Abu Thalib menyusui Nabi] berdasarkan lafaz “laban rajul” 

Berikut akan dibahas secara singkat talbis [penipuan] Syaikh Khalid dengan riwayat dalam 

kitab Wasa‘il Syi‘ah di atas. 

. 

. 

. 

Pembahasan Syubhat Pertama 

Riwayat yang disebutkan Syaikh Khalid dari kitab Wasa‘il Syi‘ah tersebut sebenarnya 

bersumber dari riwayat Syaikh Ath Thuusiy dalam kitabnya Al Istibshaar 3/280 no 728 dan 

Tahdziib Al Ahkaam 7/331-332 no 33. Al Majlisiy dalam Malaadz Al Ahyaar 12/164-165 

hadis no 33 berkata ―muwatstsaq‖. 

Memang benar bahwa lafaz ―Ar Rajul‖ bisa bermakna orang dewasa tetapi lafaz ―Ar Rajul‖ 

bisa bermakna umum yaitu laki-laki terlepas berapapun umurnya bahkan bisa juga dikatakan 

untuk anak laki-laki yang baru lahir. Hal ini telah dikenal dikalangan ahli lughah [ahli bahasa 

arab]. Diantaranya adalah Ibnu Manzhuur dalam Lisan Al Arab 
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َٗذَّ  ؿ٬ً كٞم حُـ٬ّ ًُٝي اًِح حكظِْ ٝ ٍَ َُ ٖٓ ٗٞع ح٩ِٗٔخٕ ه٬ف حَُٔأَس ٝه٤َ اِٗٔخ ٣ٌٕٞ  ُؿَ ٓؼَٝف حًٌُ ََّ حُ

ٚ ا٠ُِ ٓخ رؼي ًُي ُّٓ ُؿَ ٓخػش طَُِِيٙ أُ ٍَ ه٤َ ٛٞ   ٝ

Ar Rajuul dikenal sebagai laki-laki dari jenis manusia lawan dari wanita, dan dikatakan 

sesungguhnya itu hanyalah laki-laki di atas usia anak-anak jika sudah mengalami ihtilam 

[mimpi basah], dan dikatakan pula itu adalah laki-laki yang baru saja dilahirkan ibunya 

hingga setelahnya [Lisan Al Arab 11/265] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/lisan-al-arab-cover.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/lisan-al-arab.jpg


 116 

Fairuzabaadiy dalam kitabnya Al Qaamuus Al Muhiith berkata tentang makna kata Ar Rajul 

 

 

وووو ووو وو وو و ووو ووووو ووو وو ووووو  وووو 

Dan sesungguhnya ia adalah anak muda yang sudah mengalami ihtilam [mimpi basah] atau 

ia adalah anak laki-laki yang baru saja lahir [Al Qaamuus Al Muhiith hal 1003] 

Untuk mengetahui lebih tepat makna Ar Rajul dalam riwayat yang dikutip Syaikh Khalid di 

atas maka perhatikan dengan baik riwayat Syi‘ah berikut 
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 ،َ٤ ٢ ػٔ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر زي هللا ػ ٢ ػ ز٢، ػٖ أر ِ ل ػٖ كٔخى، ػٖ حُ

 ّح١ف ىعد عحٍٝ حٍ :ٍحم )ّحٍٍّح ١ٍٙع(

‗Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Ibnu Abi „Umair dari Hammaad dari Al Halabiy dari 

Abu „Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata “tidak ada penyusuan setelah masuk masa 

penyapihan” [Al Kaafiy Al Kulainiy 5/267 no 1] 

Riwayat Al Kaafiy diatas sanadnya shahih sesuai dengan standar ilmu hadis dalam mazhab 

Syi‘ah. Berikut keterangan para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu’tamad, shahih mazhabnya *Rijal 
An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah menyatakan 
hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para perawinya disepakati 
tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 1/222] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di kalangan 
khusus *Syi’ah+ maupun kalangan umum *Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218+ 

4. Hammaad bin Utsman seorang yang tsiqat jaliil qadr [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 115] 
5. Ubaidillah bin Aliy Al Halabiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 230-231 no 

612] 

Dengan kata lain dalam mazhab Syi‘ah telah shahih bahwa penyusuan hanya mengakibatkan 

mahram jika dilakukan pada usia dua tahun pertama sebelum penyapihan. Syaikh Ath 

Thuusiy berkata 

ٔيس  ٠غ حُ ِٞ حٍط ٤َح ك ز خٕ ً ٓخ إ ً ؤ ٤َح، ك ـ ٛ ٞى  ُٞٔ خٕ حُ ٓش اًح ً لَ َ٘ حُ ٘ ٔخ ٣ ٟخع اٗ َ حُ

 ٖ زخّ، ٝحر ٖ ػ ٖ ػَٔ، ٝحر وطخد، ٝحر ٖ حُ خٍ ػَٔ ر ٚ ه ٓش. ٝر لَ َ٘ حُ ٘ ٣ ْ ِش ُ ط٣ٞ حُ

ض  خُ ْٛ ٝه َ٤ ي ٝؿ ٓخُ ؼ٢، ٝ ٘خك ٚ، ٝحُ ٛلخر لش ٝأ ٤ ٘ ٞ ك خء أر ٜو ل ٤غ حُ ٍٞ ؿٔ ٛٞ ه ؼٞى، ٝ ٔ ٓ

ٟخع ح ٘ش: ٍ ٘خ: اؿٔخع ػخث ِ ٤ َٛ ىُ ظخ َٛ حُ خٍ أ ٚ ه ٤َ، ٝر ـ ٜ ٟخع حُ لَّ ٍ ٔخ ٣ لَّ ً ٤َ ٣ ز ٌ ُ

ْٛ زخٍ ش ٝأه لَه  حُ

Menyusui hanya menyebabkan keharaman untuk dinikahi jika dilakukan pada bayi yang 

masih kecil, adapun jika sudah besar maka walaupun menyusui dalam waktu yang lama tetap 

tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi. Umar bin Khaththab, Ibnu „Umar, Ibnu 

„Abbaas, Ibnu Mas‟ud juga berpendapat seperti ini. Dan ini juga pendapat banyak fuqaha 

yaitu Abu Hanifah dan sahabatnya, Syaafi‟iy, Malik dan selain mereka. Aisyah mengatakan 

kalau menyusui orang yang sudah besar menyebabkan keharaman sama seperti menyusui 

anak kecil, dan hal ini juga dikatakan oleh ahli dzahir. Dalil kita [mazhab Syi‟ah] dalam 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-kafiy-riwayat-susuan.jpg
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masalah ini adalah ijma‟ firqah [mazhab Syi‟ah] dan riwayat-riwayatnya [Kitab Al Khilaaf 

Syaikh Ath Thuusiy 5/98] 

Maka makna Ar Rajul yang lebih tepat dalam riwayat yang dikutip Syaikh Khalid adalah 

anak laki-laki yang baru lahir bukan orang dewasa. Tentu lain ceritanya jika dalam riwayat 

tersebut terdapat qarinah yang menguatkan lafaz Ar Rajul bermakna orang dewasa seperti 

lafaz kabiir atau yang lainnya. Kenyataannya tidak ada keterangan yang menguatkan klaim 

Syaikh Khalid bahwa Ar Rajul dalam riwayat itu yang menunjukkan makna orang dewasa. 

Hal ini hanyalah talbis Syaikh Khalid terhadap riwayat tersebut. 

. 

. 

. 

Pembahasan Syubhat Kedua 

Dalam riwayat yang dikutip Syaikh Khalid tersebut terdapat lafaz ―idzaa radha‘a min laban 

rajul‖ yang artinya ―jika ia menyusu dari susu laki-laki‖. Dengan lafaz ini Syaikh Khalid 

mengaitkannya dengan riwayat Abu Thalib menyusui Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] seolah ingin menegaskan bahwa laki-laki menyusu dari laki-laki adalah hal yang 

ma‘ruf dalam mazhab Syi‘ah. 

Seandainya yang membaca riwayat ini adalah orang awam yang tidak pernah belajar secara 

mendalam mengenai ilmu fiqih dan istilah-istilah yang berkaitan dengannya maka wajar jika 

mereka keliru memahami lafaz ―laban rajul‖. Tetapi yang aneh disini adalah seorang ulama 

seperti Syaikh Khalid menampakkan diri seperti orang awam. 

Lafaz laban rajul itu bukanlah bermakna zhahir laki-laki menyusu dari laki-laki. Hakikatnya 

ia tetap menyusu dari seorang wanita hanya saja lafaz ini dinisbatkan pada suami wanita 

tersebut sebagai laki-laki yang menyebabkan wanita tersebut hamil dan akhirnya 

menghasilkan air susu. Seolah-olah laki-laki tersebut [suami] menjadi sebab bagi adanya air 

susu wanita [istri]. Istilah laban rajul ini lebih dikenal dengan sebutan laban fahl. Syaikh Ath 

Thuusiy dalam kitabnya Al Istibshaar memasukkan riwayat tersebut dalam bab tentang laban 

fahl [Al Istibshaar Syaikh Ath Thuusiy 3/278 bab no 126]. 

Dan sebenarnya dalam riwayat tersebut terdapat qarinah yang menguatkan makna laban rajul 

itu adalah laban fahl 

 َ٤ خٕ ٖٓ ؿ يٙ ، ٝإ ً ٢ٗء ٖٓ ُٝ  َ ً ٤ٚ ِ زٖ ٍؿَ كَّ ػ ٟغ ٖٓ ُ ٝاًح ٍ ٚظ ؼ ٟ ظ٢ أٍ َٔأس حُ  حُ

Dan jika ia menyusu dengan susu laki-laki [laban rajul] maka haram atasnya semua anak-

anak dari laki-laki itu walaupun [anak dari laki-laki itu] bukan dari wanita yang 

menyusuinya 

Perhatikan lafaz terakhir ―almar‘atillati ardha‘athu‖ yang artinya wanita yang menyusuinya. 

Lafaz ini menunjukkan bahwa maksud menyusu dari laban rajul itu hakikatnya tetap disusui 

oleh seorang wanita. Bagaimana mungkin Syaikh Khalid bisa luput dari apa yang tertulis 

dalam kitab Wasa‘il Syi‘ah dimana riwayat tersebut terdapat dalam bab 
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للَ ٫ٝ أ٫ٝى  لخى حُ ٟخػخ ٓغ حط زخ ٫ٝ ٍ ٔ ؼش ٗ ٟ َٔ ٠غ ح٫ٝى حُ َط ِٔ لَ ُ ٫ ٣ ٚ خد حٗ ر

وخ ِ للَ ٓط  حُ

Bab bahwasanya tidak halal bagi orang yang disusui anak keturunan yang lahir dari wanita 

yang menyusuinya, tidak pula anak susuannya dan fahl [suami wanita menyusui] dan tidak 

pula anak keturunan dari fahl [suami wanita menyusui] secara mutlak [Wasa‟il Syii‟ah 

20/403 bab 15] 

Jadi tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dalam riwayat Wasa‘il Syii‘ah yang dikutip 

Syaikh Khalid adalah laban rajul tersebut atau laban fahl hakikatnya tetap menyusu kepada 

wanita bukan kepada laki-laki. 

Perkara ini tidak hanya ada dalam kitab mazhab Syi‘ah bahkan hal ini dikenal dalam kitab-

kitab mazhab Ahlus Sunnah. Ibnu Qudamah pernah menyebutkan dalam kitabnya Al 

Mughniy mengenai wanita yang diharamkan untuk dinikahi, ia berkata 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/wasail-syiah2.jpg
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ًَ حَٓأس أٍٟؼظي أٜٓخ أٝ أٍٟؼظٜخ أٓي أٝ أٍٟؼظي ٝا٣خٛخ حَٓأس ٝحكيس أٝ حٍط٠ؼض أٗض ٢ٛٝ ٖٓ ُزٖ 

َٟ  , ٍؿَ ٝحكي خ ح٧ه ٜظ ؼ ٟ ٛٔخ ٝأٍ ظي اكيح ؼ ٟ زٖ أٍ ٜٔخ ُ خٕ ُ َٓأط ٚ ح َؿَ ُ ً 

Semua wanita dimana ibunya menyusuimu atau ibumu menyusuinya atau wanita itu 

menyusuimu atau engkau dan dia menyusu dari susu laki-laki [laban rajul] yang sama, 

misalnya seorang laki-laki mempunyai dua istri yang sedang menyusui, salah satu 

menyusuimu sedangkan yang lain menyusuinya [Al Mughniy Ibnu Qudamah 9/515] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-mughniy-cover.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-mughniy.jpg
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Silakan perhatikan, Ibnu Qudamah menjelaskan dengan contoh bahwa yang dimaksud laban 

rajul tetaplah hakikatnya menyusu pada wanita tetapi laban [susu] tersebut dinisbatkan 

kepada sang suami. Contoh lebih jelas ada dalam riwayat Shahih Bukhariy berikut 

 

ْٖ َػخِة َِ َػ ر٤َْ ُِّ ِٖ حُ سَ ْر َٝ َْ ْٖ ُػ خٍُِي َػ َٓ  ِٖ حِى ْر ََ ْٖ ِػ ُْ َػ ٌَ َُْل َٗخ ح ََ ْؼزَشُ أَْهزَ ُٗ ػََ٘خ  ُّ َكيَّ ػََ٘خ آَى َٜخ َكيَّ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ شَ  َٗ

َٝ  ٢ِّ٘ ِٓ  َٖ ز٤ِ ـِ ٍَ أَطَْلظَ ْٕ َُُٚ كَوَخ ًَ ْْ آ َٕ َػ٢ََِّ أَْكَُِق كََِ ًَ ظَؤْ ْٓ ٍَهَخَُْض ح َُِي هَخ ًَ ٤َْق  ًَ َٝ ُِْض  ِي كَوُ ُّٔ أَسُ أَِه٢  أََٗخ َػ ََ ْٓ َؼْظِي ح َٟ ٍْ أَ

ِٖ أَِه٢ ٍَ رَِِزَ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َُِي  ًَ  ْٖ ُُْض َػ ؤَ َٓ ٢ِٗ َُُٚ كَوَخَُْض  ٌَ َيَم أَْكَُِق حْث َٛ  

Telah menceritakan kepada kami Adam yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Syu‟bah yang berkata telah mengabarkan kepada kami Al Hakam dari „Iraak bin Maalik dari 

„Urwah bin Zubair dari „Aaisyah [radiallahu „anha] yang berkata “Aflah meminta izin 

kepadaku tetapi aku tidak mengizinkannya, maka ia berkata “apakah engkau menghindariku 

padahal aku adalah pamanmu?”.  Maka aku berkata “bagaimana bisa begitu?”. Ia berkata 

“istri saudaraku telah menyusuimu dengan susu saudaraku”. Maka aku berkata “aku 

menanyakan hal itu kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]”. Beliau berkata 

“Aflah benar maka izinkanlah ia” [Shahih Bukhariy no 2644] 

Lafaz ―istri saudaraku menyusuimu dengan susu saudaraku‖ yang dibenarkan oleh Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah dalil akan adanya laban rajul atau laban fahl dan 

hakikatnya itu tetap menyusu kepada wanita walaupun susu tersebut dinisbatkan pada laki-

laki [suami wanita tersebut]. Biasanya istilah ini dipakai ketika membahas mahram terkait 

dengan keluarga dari pihak suami wanita yang menyusui. 

Kesimpulannya disini adalah ketika Syaikh Khalid mengaitkan ―laban rajul‖ dengan riwayat 

Abu Thalib menyusui Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka ia telah melakukan 

talbis untuk mengelabui orang awam yang tidak paham dengan hakikat riwayat tersebut. 

. 

. 

. 

Catatan Tidak Penting 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/shahih-bukhariy-no-2644.jpg
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Betapa menyedihkan ketika melihat ulama melakukan talbis demi membela mazhabnya dan 

merendahkan mazhab yang dibencinya. Apa yang diharapkan dari pengikutnya jika ulama 

panutannya saja seperti itu?. Maka wajarlah banyak orang awam yang memfitnah mazhab 

Syi‘ah begini dan begitu karena ulama panutan merekapun ternyata melakukan talbis. 

Sudah menjadi sifat dasar sebagian orang-orang awam untuk mempercayai perkataan dan 

hujjah para ulama. Mereka tidak punya banyak waktu dan kesadaran mempertanyakan ulama 

tersebut. Jangankan sekedar ragu, bahkan setelah ditunjukkan talbis ulama tersebut mereka 

malah menuduh itu sebagai fitnah. Seperti biasa orang-orang awam tipe begini paling ahli 

dalam mendustakan kebenaran dan membenarkan kedustaan. Inilah penyakit yang menjadi 

sumber perpecahan diantara kaum muslimin. 

Jangan dikira masalah seperti ini hanya terjadi di kalangan awam ahlus sunnah, cukup sering 

ditemukan hal yang sama di kalangan awam Syi‘ah. Ambil contoh saja terkait dengan tema 

―menyusui orang dewasa‖ di atas. Ada orang-orang awam Syi‘ah yang menjadikan riwayat 

shahih dari Aisyah [radiallahu ‗anha] sebagai bahan celaan karena Beliau meyakini menyusui 

orang dewasa menyebabkan mahram. Kami menangkap adanya unsur fitnah disini ketika ada 

orang awam syi‘ah yang punya lisan buruk merendahkan Aisyah [radiallahu ‗anha] seolah-

olah mengizinkan orang dewasa menyusu langsung kepada wanita. 

Bagaimana mungkin bisa dipahami seperti itu?. Memang dalam riwayat shahih tersebut tidak 

ada keterangan bagaimana cara menyusui orang dewasa, jadi prinsip prasangka baik dan 

syariat umum dipakai dalam masalah ini. Sangat mudah untuk memahami bahwa penyusuan 

itu terjadi secara tidak langsung dimana air susu ditempatkan dalam wadah tertentu kemudian 

diberikan kepada orang yang dimaksud. Dan memang itulah yang dijelaskan oleh sebagian 

ulama ahlus sunnah. Begitulah nasib orang awam ketika ia membahas mazhab lain yang ia 

benci maka nafsunya yang berbicara. Apalagi kalau memang tabiatnya buruk atau mulutnya 

lebih besar dari kepalanya maka dengan mudah unsur fitnah tersebut menyesatkan dirinya. 

Lihatlah wahai orang-orang yang ingin menggunakan akalnya, sumber masalah disini adalah 

penyakit awamisme dengan racikan kebodohan dan ―mudah percaya‖ serta dibumbui dengan 

kebencian yang disajikan atas dasar ―membela agama‖. Sebagian orang awam itu sangat 

bersemangat membela agama tetapi semangat tersebut kalau hanya bercampur dengan 

awamisme akan menimbulkan kerusakan dan perpecahan. Celakanya lagi penyakit ini mudah 

menular apalagi jika orang-orang awam sekarang semakin aktif eksis di dunia maya. 

Kami tidak punya urusan dengan orang-orang yang sudah mengidap penyakit awamisme ini, 

tidak ada yang bisa dilakukan untuk mereka. Kami hanya bisa membantu orang-orang awam 

yang belum terjangkit agar tidak menderita penyakit ini. Siapapun anda dan mazhab anda jika 

anda ingin berbicara mengenai mazhab lain yang tidak anda kenal maka perhatikanlah 

panduan pasal berikut 

1. Kalau anda adalah orang awam maka bersikaplah seperti orang awam yaitu suka “tidak 
tahu” atau “tidak mau tahu”. Nah anda tidak perlu “sok tahu” bicara atas nama agama atau 
membela agama untuk merendahkan mazhab lain. Jaga lisan anda lebih baik diam daripada 
salah bicara. Cukuplah sudah ada orang yang lebih ahli yang berkecimpung ke dunia 
permazhaban ini. Jika orang-orang ahli ini tersesat maka mereka sendiri yang menderita, 
anda tidak perlu ikut-ikutan. Dan tidak perlu percaya siapapun yang mengoceh tentang 
mazhab lain yang tidak anda kenal. Anda cukup tahun “islam saja” dan sibuklah dengan 
keseharian anda. 
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2. Kalau anda orang awam dan berminat untuk tahu maka pertama yang harus anda tekankan 
adalah “tidak mudah percaya” siapapun baik teman baik, orang yang anda anggap berilmu, 
ustadz, atau bahkan ulama panutan anda. Mengapa?. Karena sentimen mazhab itu bisa 
menjangkiti siapa saja bahkan ulama sekalipun. Tulisan diatas dan tulisan-tulisan lain 
sebelumnya adalah contoh nyata ada ulama yang bisa menjadi begitu anehnya ketika 
berbicara tentang mazhab lain. 

3. Selanjutnya buktikan sendiri apa yang anda dapat dari ustadz atau ulama panutan anda 
tentang mazhab lain. Jika mereka berbicara atas dasar “katanya katanya” maka tinggalkan. 
Menghukum mazhab lain atas dasar “katanya katanya” adalah suatu bentuk kezaliman. Jika 
mereka berbicara dengan hujjah maka periksalah hujjah mereka. Dunia maya ini selain 
menyebalkan juga memudahkan bagi para penuntut ilmu. Ada ribuan kitab gratis dari 
berbagai mazhab yang ada di dunia maya ini. Bisa langsung anda download dan anda baca 
kitab mazhab yang anda inginkan. 

4. Jika anda punya masalah dengan “bahasa” sehingga merasa tidak mampu membaca kitab 
untuk memeriksa hujjah ustadz atau ulama panutan anda maka kembalilah ke pasal satu. 
Atau ya hilangkan dulu masalah “bahasa” yang anda derita baru kembali ke pasal tiga. 

5. Setelah anda memiliki kitab mazhab yang ingin anda teliti maka pelajarilah dengan objektif. 
Ingat suatu mazhab itu memiliki dasar-dasar dimana mazhab itu berdiri. Mazhab adalah 
bangunan yang memiliki dasar, dinding, tiang penyangga dan atap tempat bernaung. 
Camkanlah anda tidak bisa begitu saja langsung comot halaman ini halaman itu tanpa 
memiliki dasar ilmu mazhab tersebut. Dengan ilmu ini anda bisa tahu apa yang shahih dan 
yang tidak dari mazhab tersebut serta mencegah dari salah memahami apa yang anda baca. 

6. Secara beriringan selagi anda mempelajari dasar-dasar ilmu mazhab tersebut, anda bisa 
memeriksa hujjah ustadz atau ulama panutan anda yang mencela mazhab tersebut. 

7. Jika mereka berhujjah dengan riwayat maka periksalah apakah riwayat itu shahih atau 
mu’tabar di sisi mazhab tersebut. Jika shahih maka periksalah apakah ada riwayat-riwayat 
shahih lain yang bertentangan dengan riwayat tersebut. Dan jangan lupa periksalah 
bagaimana para ulama mazhab tersebut menafsirkan atau memberikan penjelasan tentang 
riwayat yang sedang anda periksa. Kemudian timbanglah perkataan para ulama atas riwayat 
tersebut dengan akal sehat. 

8. Jika mereka berhujjah dengan qaul ulama mazhab tersebut maka periksalah kebenaran 
penukilan mereka. Jika benar penukilan mereka selanjutnya camkanlah ini, tidak ada ulama 
yang pasti benar maka periksalah qaul ulama tersebut berdiri atas dasar apa. Jika anda 
memiliki dasar-dasar ilmu mazhab tersebut anda bisa menilai sejauh mana kekuatan hujjah 
qaul ulama tersebut. Selain itu periksalah apakah ada ulama lain dalam mazhab tersebut 
yang memiliki pendapat yang berbeda. Ingatlah qaul seorang atau beberapa ulama tidak bisa 
dinisbatkan secara langsung atas mazhab tersebut. 

9. Jika anda telah membuktikan kebenaran riwayat atau qaul ulama yang dijadikan hujjah 
ustadz atau ulama panutan anda dalam mencela mazhab tersebut maka jangan terburu-
buru carilah padanan riwayat dan qaul ulama yang sama atau hampir sama dalam mazhab 
yang anda anut. Sungguh memalukan bukan jika anda mencela apa yang sebenarnya juga 
ada pada mazhab anda. 

10. Masing-masing mazhab itu memiliki perbedaan dan setelah anda melewati pasal sembilan 
ternyata anda menemukan adanya pandangan yang berbeda pada mazhab tersebut [dengan 
apa yang anda anut] maka periksalah perbedaan itu. Apakah perbedaan yang anda temukan 
itu mengeluarkan mazhab tersebut dari islam atau tidak?. Ingatlah menyatakan suatu hal 
yang berbeda sebagai keluar dari islam tidak bisa hanya bersandar pada qaul ulama, anda 
harus bersandar pada dalil yang jelas di sisi mazhab anda. Perkataan ulama mazhab tertentu 
yang mencela bahkan mengkafirkan mazhab lain itu sangat rentan biasnya. 

11. Dalil yang dimaksud di sisi mazhab anda adalah dalil shahih sesuai dengan dasar-dasar ilmu 
dimana mazhab anda berdiri. Jika anda belum mengetahuinya maka pelajarilah. Sungguh 
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aneh sekali jika anda mengetahui dasar-dasar ilmu mazhab lain tetapi tidak paham dasar-
dasar ilmu mazhab yang anda anut. 

12. Jika anda tidak menemukan dalil di sisi mazhab anda yang mengeluarkan perbedaan itu dari 
islam maka terimalah perbedaan itu sebagai hal yang khusus bagi mazhab tersebut. 

13. Jika anda menemukan dalil di sisi mazhab anda yang mengeluarkan perbedaan itu dari islam 
maka simpanlah itu untuk diri anda, yakinkan diri anda bahwa mazhab itu sesat tetapi 
ingatlah jalan-jalan yang anda lalui hingga mencapai kesimpulan tersebut. Anda berdiri pada 
mazhab yang anda anut sama seperti mereka para penganut mazhab tersebut berdiri pada 
mazhab yang mereka anut. Jika anda dilahirkan di mazhab yang anda anut maka ingatlah ada 
pula orang-orang yang dilahirkan di mazhab tersebut. Berikan uzur pada mereka dan 
doakanlah agar mereka diberikan petunjuk kebenaran oleh Allah SWT. 

14. Terakhir, perlukah anda membuat deklarasi mencela dan mengkafirkan mazhab tersebut?. 
Jawabannya tidak perlu karena hal itu hanya akan memancing perpecahan dan kerusakan. 
Jika anda ingin berbagi hasil kesimpulan pembelajaran anda maka itu sangat diperbolehkan 
maka silakan buat tulisan dan kami yakin pada tahap ini tulisan anda akan sangat bernilai 
tidak seperti tulisan para pencela yang hanya bisa asal comot penggal sana sini dan 
mengandung banyak syubhat dan talbis atas mazhab tersebut. 

Kalau ada yang menganggap jalan ini terlalu rumit maka tidak ada yang memaksa siapapun 

untuk melalui jalan ini. Ingatlah selalu pasal pertama, jadilah orang awam yang baik yaitu 

orang awam yang selalu ―tidak tahu‖ atau ―tidak mau tahu‖ dan ―tidak mudah percaya‖, yang 

selalu sibuk dengan hal-hal keseharian, yang beragama cukup untuk dirinya agar bisa 

beribadah dengan baik. Jangan pernah memasuki daerah mazhab lain dimana anda bisa 

tersesat baik karena tersesat dengan mudahnya mengikuti mazhab lain atau tersesat dengan 

mudahnya mencela dan mengkafirkan mazhab lain. 

Satu hal lagi tidak ada masalah berteman dengan penganut mazhab lain bahkan orang kafir 

sekalipun. Selagi anda menjadi ―orang awam baik‖ yang kami katakan maka jangan khawatir 

tersesat. Lha kalau anda selalu ―tidak mau tahu‖ dan ―tidak mudah percaya‖ maka bagaimana 

anda bisa tersesat. Dan jika anda mulai merasa ingin percaya atau ingin tahu maka laluilah 

jalan yang kami jelaskan tadi yaitu pindah dari pasal pertama lanjut ke pasal dua. Kalau 

memang malas ya tidak usah repot-repot silakan bernyaman-nyamanlah di zona pasal 

pertama. 

Orang di zona pasal pertama ini bisa dibilang ―terselamatkan‖. Mereka adalah orang islam 

yang ―tanpa mereka sadari‖ menjaga lisannya dari mencela dan mengkafirkan mazhab lain. 

Yah paling tidak begitulah kesan yang kami tangkap maklumlah kami tidak tinggal lama di 

zona ini karena zona nyaman ini agak terasa kurang nyaman di sisi kami dan gak pas di hati, 

apalagi dengan tingkat keresahan dan kegalauan kami yang begitu tinggi *halah 

sombongnya*. Akhir kata sebelum kami menyombongkan kerendahan hati kami 

[kontradiktif] kami cukupkan saja tulisan ini. Semoga kurang bermanfaat dan bisa dijadikan 

lebih bermanfaat. 

Meluruskan Syaikh Khalid Al Wushabiy : Riwayat Syi’ah 

Tentang Abu Thalib Menyusui Rasulullah [shallallahu 

‘alaihi wasallam] 

Posted on Juli 13, 2015 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2015/07/13/meluruskan-syaikh-khalid-al-wushabiy-riwayat-syiah-tentang-abu-thalib-menyusui-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2015/07/13/meluruskan-syaikh-khalid-al-wushabiy-riwayat-syiah-tentang-abu-thalib-menyusui-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2015/07/13/meluruskan-syaikh-khalid-al-wushabiy-riwayat-syiah-tentang-abu-thalib-menyusui-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/


 125 

Meluruskan Syaikh Khalid Al Wushabiy : Riwayat Syi’ah Tentang Abu Thalib 

Menyusui Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam[ 

Masih bersama Syaikh Khalid Al Wushabiy dan keanehannya. Biasanya memang sebagian 

ulama yang hobi membantah Syi‘ah [sedikit atau banyak] sering terjatuh pada tadlis, talbis, 

khaththa‘ dan mungkar. Diantaranya ada Syaikh Abdurrahman Dimasyiqqiyyah, Syaikh 

Adnan ‗Aruur, Syaikh Utsman Khamiis dan termasuklah Syaikh Khalid Al Wushabiy. Inilah 

contoh keanehan Syaikh Khalid Al Wushabiy [sumber dari sini] 

Mohon maaf jika kami katakan dalam video di atas, Syaikh Khalid Al Wushabiy terlalu 

banyak bicara hal-hal yang tidak perlu. Dan memang hal ini bukan semata-mata kesalahan 

Syaikh Khalid, hal itu dipicu oleh komentar aneh lawan debat Syaikh dari pihak Syi‘ah. 

Penggalan video diatas membicarakan tentang riwayat Syi‘ah dimana Abu Thalib menyusui 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Riwayat yang benar-benar aneh dan menjadi 

santapan lezat bagi para pencela Syi‘ah [baik dari kalangan ulama maupun pengikutnya]. 

Diskusi ilmiah tentang riwayat ini sebenarnya bisa berlangsung singkat saja tidak perlu 

banyak basa basi seperti dalam video di atas. 

. 

. 

. 

Pembahasan 

Bicara soal riwayat maka pertama kali yang harus dibahas adalah validitas riwayat tersebut. 

Anehnya tidak ada satupun dari keduanya yang membahas validitas riwayat Syi‘ah dimana 

Abu Thalib menyusui Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Orang Syi‘ah di atas malah 

sibuk melakukan pembelaan ala mukjizat dan macam-macam lah yang dengan mudah 

digoreng sampai garing oleh Syaikh Khalid. 

Riwayat tersebut kedudukannya dhaif berdasarkan ilmu hadis mazhab Syi‘ah. Tentu lain 

ceritanya jika kedua orang ini beranggapan bahwa riwayat yang ada dalam kitab Al Kafiy 

semuanya shahih. Tidak peduli sebanyak apapun ulama Syi‘ah yang menganggap Al Kafiy 

semuanya shahih tetap saja faktanya banyak riwayat dhaif dalam kitab Al Kafiy. Menyatakan 

sebuah riwayat sebagai valid atau shahih itu ada standarnya, kalau cuma sekedar percaya 

katanya katanya ya apalah guna ada ilmu hadis. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qSDo9N1v4GQ
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-kafiy.jpg
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زيهللا، ػٖ  ٖ ػ ؼي ر ٓ ٠٤، ػٖ  ل ٣ ٖ لٔي ر  ٖٓ ٢ِ ر ل٢، ػٖ ػ و ؼ ٖ ٓلٔي حُ ٤ْ ر َحٛ ار

 ٢ ٢ كِٔس ػٖ أر ٖ أر ٢ِ ر ٍٜٞ، ػٖ ػ ٘ ٓ ٢ ٖ أر ٓض ر ٤ٚ ٓلٔي، ػٖ ىٍ ٠ِ، ػٖ أه ؼ ٔ حُ

ٚ( ٌٓغ  ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢ ) ٘ ي حُ ٔخ ُٝ خٍ: ُ ٬ّٔ( ه ٤ٚ حُ ِ زيهللا )ػ ٢ ػ ٤َ، ػٖ أر ٜ ر

ٟغ ّ َ ٘خ ك ز ُ ٤ٚ ٍِ هللا ك ؤٗ ٔٚ، ك ل ي١ ٗ ٠ِ ػ ذ ػ ١ٞخُ وخٙ أر ؤُ زٖ، ك ُ ٚ ُ ْ٤ ٓخ ُ خ ٚ أ٣ ٗ

خ ٤ٜ ٚؼ اُ يك ش ك ؼي٣ ٔ ٔش حُ ٤ ِ ٠ِ ك ذ ػ ١ٞخُ غ أر ظ٠ ٝه ٓخ ك خ  أ٣

Muhammad bin Yahya dari Sa‟d bin „Abdullah dari Ibrahiim bin Muhammad Ats Tsaqafiy 

dari „Aliy bin Mu‟alla dari saudaranya Muhammad dari Durusta bin Abi Manshuur dari 

„Aliy bin Abi Hamzah dari Abi Bashiir dari Abi „Abdillah [„alaihis salaam] yang berkata 

ketika Nabi [shallallahu „alaihi wa „aalihi] lahir selama beberapa hari tidak ada yang 

menyusuinya maka Abu Thalib meletakkan Nabi pada dadanya dan Allah menjadikan susu 

didalamnya maka Nabi menyusu darinya selama beberapa hari sampai Abu Thalib menemui 

Halimatul Sa‟diyah dan menyerahkan Nabi kepadanya [untuk disusui] [Ushul Al Kafiy Al 

Kulainiy 1/284 no 27] 

 

 

 

Al Majlisiy dalam kitab Mir‘atul ‗Uquul 5/252 no 27 berkata tentang hadis ini ―dhaif‖. Dan 

pernyataan ini benar sesuai dengan kaidah ilmu hadis dalam mazhab Syi‘ah 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-majlisi-mirat-uqul-juz-5-hal-252.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-majlisi-mirat-uqul-juz-5-hal-252.jpg
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Setidaknya ada tiga perawi yang bermasalah dalam riwayat di atas yaitu 

1. ‗Aliy bin Mu‘alla ia adalah perawi majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits 

hal 414] 

2. Muhammad bin Mu‘alla saudaranya juga perawi majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam 

Rijal Al Hadiits hal 579] 

3. ‗Aliy bin Abi Hamzah Al Bathaa‘iniy adalah seorang pendusta [Rijal Al Kasyiy hal 

338 no 235] 

Al Mufiid Min Mu’jam Rijal Al Hadiits hal 414 

 
 

Al Mufiid Min Mu’jam Rijal Al Hadiits hal 579 

 

Rijal Al Kasyiy hal 338 no 235 

 

Riwayat Al Kasyiy di atas shahih, Muhammad bin Mas‘ud termasuk guru Al Kasyiy dan ia 

seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 350 no 944]. Aliy bin Hasan bin Fadhl 

gurunya juga seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 156]. 

. 

. 

Jadi apa perlunya sibuk berkomentar begini begitu, kedudukan riwayat tersebut dhaif. Tidak 

ada gunanya menjadikan riwayat ini sebagai bahan celaan atas mazhab Syi‘ah. Karena jika 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-mufid-muhammad-bin-mualla.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-mufid-muhammad-bin-mualla.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-mufid-aliy-bin-mualla.jpg
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hal yang sama dilakukan terhadap mazhab ahlus sunnah [yaitu menjadikan riwayat dhaif 

sebagai celaan atas ahlus sunnah] maka ulama-ulama ahlus sunnah tersebut akan meradang 

dan menuduh orang syi‘ah melakukan talbis dan dusta. 

Sekali lagi inilah Syaikh Khalid Al Wushabiy kebanggaan si pencela Syi‘ah Muhammad 

Abdurrahman Al ‗Amiriy. Masih banyak keanehan-keanehan dari Syaikh ini yang insya 

Allah jika kami diberikan kemudahan akan dibahas di lain kesempatan. 

Seperti biasa jika ada diantara pembaca yang biasanya malas berpikir tetapi mudah naik 

emosinya maka kami katakan tidak ada disini kami membela orang Syi‘ah yang berdebat 

dengan Syaikh Khalid di atas. Menurut kami orang Syi‘ah tersebut juga sama anehnya tetapi 

sayangnya tidak ada bahasan ilmiah yang bisa dibahas dari keanehannya. Bahkan ia sendiri 

bukan ulama Syi‘ah yang dikenal keilmuannya. Berbeda dengan Syaikh Khalid Al Wushabiy 

yang bergaya ilmiah membawa kitab-kitab berbicara atas mazhab Syi‘ah begini begitu maka 

banyak pembahasan yang bisa ditampilkan dari keanehannya. 

. 

. 

. 

Catatan Tidak Penting 

Yah kita dapat memaklumi mengapa di dunia maya banyak bermunculan orang-orang 

bermental pembuat talbis dan dusta [atas mazhab Syi‘ah] seperti Al Amiriy, Jaser Leonheart 

dan Abul Jauzaa‘. Lha ulama-ulamanya saja menampakkan banyak keanehan dalam 

membahas mazhab Syi‘ah apalagi para cecunguk dan recehannya. Prinsipnya adalah jangan 

mudah percaya kepada ulama atau pengikut suatu mazhab yang merendahkan mazhab lain. 

Buktikan sendiri dengan dalil dan hujjah maka akan nampak mana kebenaran dan mana 

kedustaan. 

Sebagian orang awam ahlus sunnah di dunia maya ini kalau berbicara tentang Syi‘ah cuma 

sekedar lata ikut-ikutan, ilmu tidak seberapa tetapi emosi setinggi langit. Sedikit-sedikit 

bilang ―kafir‖ atau ―halal darahnya‖ dan tidak jarang mulut mereka seperti kebun binatang. 

Begitu pula sebagian orang awam syi‘ah di dunia maya kalau berbicara tentang ahlus sunnah 

juga sekedar lata kopipaste berbagai referensi yang tidak pernah ia baca sendiri sehingga 

tidak jarang jatuh dalam kedustaan karena kejahilannya. Dan ada juga diantara orang awam 

Syi‘ah tersebut yang suka mengeluarkan berbagai nama binatang dari lisannya. 

Orang-orang seperti mereka justru suka dengan tulisan-tulisan kotor yang berisi fitnah dan 

takfir seperti lalat yang berkerumun ditempat-tempat kotor. Sebaliknya mereka malah benci 

dengan tulisan yang mengajak kepada hujjah dan kebenaran bahkan mereka menuduhnya 

fitnah dan dusta. Lihatlah fitnah dan dusta mereka anggap kebenaran sedangkan kebenaran 

malah mereka anggap fitnah dan dusta. Penyakit mereka ini susah disembuhkan hanya 

petunjuk Allah SWT yang bisa menghilangkannya. 

Awal mula penyakit orang-orang seperti mereka ini adalah kebodohan dan mudah percaya. 

Sungguh menyedihkan, mau jadi apa mereka, memalukan sekali mereka mengaku-ngaku 

islam tetapi hakikatnya jiwa mereka jauh dari islam. Islam itu menjunjung tinggi kebenaran 
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dan berakhlak mulia bukan seperti troll yang berakal kerdil dan berlisan kotor. Mereka ini 

tidak sadar bahwa orang-orang seperti mereka inilah yang menjadi pemicu konflik dan 

perpecahan yang bisa berakibat fatal. 

Kami paling anti dengan orang-orang seperti ini dan berbagai tulisan kami disini adalah 

sedikit usaha untuk mengajak siapapun agar tidak menjadi seperti mereka dan kalau ingin 

berbicara tentang mazhab lain mari berbicara dengan dasar ilmu dan menjunjung tinggi 

kebenaran. Jadilah orang awam yang berpegang pada islam yaitu dengan berpegang pada 

kebenaran dan berakhlak mulia. Jangan jadikan ini sekedar slogan, ingat peganglah 

kebenaran dengan membuktikannya sendiri dan tunjukkanlah akhlak mulia secara nyata 

bukan sekedar membicarakannya sebagai wacana. 

Syaikh Khalid Al Wushabiy Membela Mu’awiyah Dan 

Mencela Syaikh Hasan Al Malikiy 

Posted on Juli 11, 2015 by secondprince  

Syaikh Khalid Al Wushabiy Membela Mu’awiyah Dan Mencela Syaikh Hasan Al 

Malikiy 

Demi membela Mu‘awiyah bin Abu Sufyaan sebagian ulama telah menunjukkan keanehan 

yang nyata. Mereka mendadak ngawur, nyeleneh dan berhujjah dengan perkataan orang yang 

tidak berilmu. Sebelumnya kami sudah pernah memberikan contohnya yaitu Syaikh 

Abdurrahaman Dimasyiqqiyyah. Kali ini kami persilakan para pembaca melihat video berikut 

[dalam bahasa arab dan sumbernya dari sini] 

. 

. 

Dalam video singkat di atas Syaikh Khalid Al Wushabiy membahas tentang hadis Muawiyah 

yang mati tidak dalam agama Islam dimana hadis ini telah dishahihkan oleh Syaikh Hasan 

bin Farhan Al Malikiy. Syaikh Khalid Al Wushabiy menyatakan hadis tersebut dhaif dan 

menuduh Syaikh Hasan bin Farhan Al Malikiy melakukan talbis. 

. 

. 

. 

Kami sudah pernah membahas secara khusus tentang hadis Muawiyah mati tidak dalam 

agama islam. Hadis tersebut shahih dan telah kami bahas secara detail syubhat-syubhat yang 

melemahkan hadis tersebut. Silakan bagi yang berminat dapat membaca tulisan kami 

1. Shahih : Hadis Muawiyah Mati Tidak Dalam Agama Islam 

2. Hadis Muawiyah Mati Tidak Dalam Agama Islam : Bantahan Syubhat Salafiy 

https://secondprince.wordpress.com/2015/07/11/syaikh-khalid-al-wushabiy-membela-muawiyah-dan-mencela-syaikh-hasan-al-malikiy/
https://secondprince.wordpress.com/2015/07/11/syaikh-khalid-al-wushabiy-membela-muawiyah-dan-mencela-syaikh-hasan-al-malikiy/
https://secondprince.wordpress.com/2015/04/25/keanehan-syaikh-abdurrahman-dimasyiqiyyah-ketika-membela-muawiyah-bin-abu-sufyaan/
https://secondprince.wordpress.com/2015/04/25/keanehan-syaikh-abdurrahman-dimasyiqiyyah-ketika-membela-muawiyah-bin-abu-sufyaan/
https://secondprince.wordpress.com/2015/04/25/keanehan-syaikh-abdurrahman-dimasyiqiyyah-ketika-membela-muawiyah-bin-abu-sufyaan/
https://www.youtube.com/watch?v=m5vYkjpD8vA
https://secondprince.wordpress.com/2010/02/08/hadis-muawiyah-mati-tidak-dalam-agama-islam/
https://secondprince.wordpress.com/2010/07/12/hadis-muawiyah-mati-tidak-dalam-agama-islam-bantahan-terhadap-salafy/
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Kali ini kami akan menunjukkan bahwa sebenarnya Syaikh Khalid Al Wushabiy yang 

melakukan talbis dan Syaikh Hasan bin Farhan Al Malikiy telah benar dalam pernyataan 

shahih-nya terhadap hadis ini. Hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh Al Baladzuriy dalam 

kitabnya Ansab Al Asyraaf 

 

 

 

 ٖ َ ػٖ حر ٔؼ خ ٓ زؤٗ ٛٔخّ حٗ  ٖ َُحم ر زي حُ ٘خ ػ خ٫ كيػ ؼْ ه ٤ ٜ ٖ حُ ٌَ ر ٓلخم ٝر ٢٘ ا ٝكيػ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘ي حُ ٘ض ػ خٍ: ً ؼخٙ ه ٖ حُ ٖ ػَٔٝ ر زي هللا ر ٤ٚ ػٖ ػ ١خّٝ ػٖ أر

 ٢ ض أر ًَ ٘ض ط خٍ ًٝ ظ٢، ه ِ ٓ َ٤ ٠ِ ؿ ٔٞص ػ لؾ ٍؿَ ٣ ٌٛح حُ  ٖٓ ٌْ ٤ ِ ِغ ػ ط وخٍ ٣ ِْ ك ٓ ٝ

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-baladzuri1.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-baladzuri1.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/ansab-al-asyraf.jpg
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ذ ْ حُ لخر ٘ض ً ٌ ٟٞء، ك ٝ ٚ ٟغ ُ ي ٝ وخٍ ه ش ك ؼخ٣ٝ ِغ ٓ ط خٍ: ك ـ٢ء، ه ش إٔ ٣ ٍٝ ٓوخك

ٌٛح  ٞٛ  ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘  حُ

Dan telah menceritakan kepadaku Ishaaq dan Bakr bin Al Haitsam keduanya berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdurrazaaq bin Hammaam yang berkata telah memberitakan 

kepada kami Ma‟mar dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari „Abdullah bin „Amru bin „Ash 

yang berkata “aku berada di sisi Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan Beliau berkata 

“akan datang kepada kalian dari jalan ini seorang laki-laki yang mati tidak diatas 

agamaku”. [„Abdullah bin „Amru] berkata “dan ketika itu aku meninggalkan ayahku yang 

sedang disiapkan untuknya air wudhu‟ maka aku seperti orang yang sedang menahan buang 

air kecil karena khawatir ia yang akan datang. [„Abdullah bin „Amru] berkata “maka 

Mu‟awiyah datang”. Kemudian Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “dialah 

orangnya” [Ansaab Al Asyraaf Al Balaadzuriy 5/134] 

. 

. 

Syaikh Hasan bin Farhan Al Malikiy menyatakan hadis riwayat Al Balaadzuriy di atas 

shahih sebagaimana dapat dilihat berikut 
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١ًٍ٬ ز خ  ٍٝحٙ حُ ٓخ أر وش أ ٌٛح ػ ٝ( َ٤ َٓحث ٢ ا ٖ أر ٓلخم ر ؼْ ٝا ٤ ٜ ٖ حُ ٌَ ر ٤ٚ ر ٤و ٗ ػٖ 

 ٢ ؼخٗ ٘ ٜ َُحم حُ زي حُ خٙ ػٖ ػ ٛٔخ ٣ٍٝ ٬ ٓلخم( ً غ ٖٓ ا ٞر ٘ٚ ط ٌ ٔش ُ َؿ ٚ ط ِْ أؿي ُ ٌَ ك ر

 ٕع )ّحّا سمع ٝٙٝ( ّٝٝح١ ٕد ٍٍٙح ىدع ٕع )ّحّا سمع ٝٙٝ( ىٕحٍ ٕد ٍّعّ ٕع )ّحّا سمع ٝٙٝ(

وش  ٛٞ ػ يٙ )ٝ ٔخٕ ٝحُ ٤ ً ٖ ٢ ١خّٝٝ ر ٛلخر  ٞٛ ؼخٙ ٝ ٖ حُ ٖ ػَٔٝ ر زي هللا ر ٓخّ( ػٖ ػ –ا

ٖ٤ ٔليػ ق حُ ؼ٣َ ٠ِ ط  ػ

Al Balaadzuriy meriwayatkan dari gurunya Bakr bin Al Haitsam dan Ishaaq bin Abi Isra‟iil 

[dan dia ini tsiqat adapun Bakr maka tidak ditemukan biografinya tetapi ia memiliki 

mutaba‟ah dari Ishaaq], keduanya meriwayatkan dari „Abdurrazzaaq Ash Shan‟aaniy [dan 

ia tsiqat imam] dari Ma‟mar bin Raasyid [ dan ia tsiqat imam] dari „Abdullah bin Thaawus 

[dan ia tsiqat imam] dari Thaawus bin Kaisaan ayahnya [dan ia tsiqat imam] dari „Abdullah 

bin „Amru bin „Aash dan ia sahabat Nabi sebagaimana dikenal para ahli hadis [Ma‟a Syaikh 

Abdullah As Sa‟d hal 166] 

. 

. 

. 

Syaikh Khaalid Al Wushaabiy dalam video diatas menuduh Syaikh Hasan bin Farhan 

melakukan talbis. Lafaz ―bin abi Isra‘iil‖ dikatakan Syaikh Khaalid berasal dari kantong 

Syaikh Hasan bin Farhan saja karena sebenarnya Ishaaq disana adalah Ishaaq bin Ibrahiim 

Ad Dabariy yang dikenal meriwayatkan hadis mungkar dari Abdurrazzaaq. Maka hadis ini 

termasuk riwayat mungkar tersebut dan dhaif. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/hasan-bin-farhan.jpg
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Anehnya Syaikh Khaalid tidak membawakan hujjah atas perkataannya, ia hanya mengklaim 

Ishaaq tersebut adalah Ishaaq bin Ibrahiim Ad Dabariy karena ia termasuk murid 

‗Abdurrazzaaq. Ketika ditanyakan kepada Syaikh Khaalid darimana Syaikh Hasan bin Farhan 

mengatakan perawi itu Ishaaq bin Abi Israa‘iil maka jawaban Syaikh Khalid adalah ―Ishaaq 

bin Abi Israa‘il termasuk diantara guru Al Balaadzuriy tetapi Ishaaq bin Abi Isra‘iil tidak 

meriwayatkan dari ‗Abdurrazzaaq Ash Shan‘aniy‖. 

Sungguh menggelikan, Syaikh Khaalid menuduh Syaikh Hasan bin Farhan Al Malikiy 

melakukan talbis padahal hakikatnya ia sendiri yang melakukan talbis. Kami heran apakah 

Syaikh Khalid sudah membuka kitab-kitab Rijal dan kitab-kitab Hadis. Ishaaq bin Abi Isra‘iil 

itu sudah dikenal termasuk murid Abdurrazzaaq Ash Shan‘aniy jadi dari mana Syaikh Khalid 

mengatakan Ishaaq bin Abi Isra‘iil tidak meriwayatkan dari ‗Abdurrazzaaq. 

Silakan lihat kitab Tahdzib Al Kamal biografi Abdurrazzaq Ash Shan‘aniy [Tahdziib Al 

Kamal 18/54 no 3415] akan ditemukan bahwa salah satu muridnya adalah Ishaaq bin Abi 

Isra‘iil. 

 

Kemudian lihat kitab Tahdzib Al Kamal biografi Ishaaq bin Abi Isra‘iil [Tahdziib Al Kamal 

2/399 no 338] maka akan ditemukan bahwa salah satu gurunya adalah Abdurrazzaaq Ash 

Shan‘aniy 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/tahdzib-al-kamal-abdurrazzaq.jpg
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Dan cukup banyak para ulama yang meriwayatkan bahwa Ishaaq bin Abi Isra‘iil mendengar 

langsung hadis dari ‗Abdurrazzaaq Ash Shan‘aniy seperti Al Bukhariy, Ibnu Sa‘ad, Abu 

Ya‘la, Ath Thahawiy, dan Al Balaadzuriy. Berikut bukti-buktinya 

. 

. 

Al Bukhariy Dalam Tarikh Al Kabir 2/75 

 

Ishaaq bin Abi Isra‘iil adalah salah satu guru Al Bukhariy dimana Al Bukhariy meriwayatkan 

darinya dalam kitab Adab Al Mufrad. Al Mizziy juga menyebutkan Al Bukhariy termasuk 

murid Ishaaq bin Abi Isra‘iil [Tahdziib Al Kamal 2/400 no 338] 

. 

Ibnu Sa’d Dalam Thabaqat Ibnu Sa’d 7/178 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/tarikh-al-kabir-bukhariy.jpg
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. 

Abu Ya’la Dalam Musnad Abu Ya’la 3/113 no 1544 

 

. 

Ath Thahaawiy Dalam Musykil Al Atsar 7/7 no 2583 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/thabaqat-ibnu-sad.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/musnad-abu-yala.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/musykil-al-atsar.jpg
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Muhammad bin Ja‘far bin A‘yan yaitu guru Ath Thahawiy di atas adalah seorang yang tsiqat 

sebagaimana dikatakan Ibnu Yuunus [Tarikh Baghdad Al Khatib 2/496-497 no 471]. 

. 

Al Balaadzuriy Dalam Ansaab Al Asyraaf 2/353 

 

. 

. 

Jadi siapakah yang melakukan talbis disini wahai Syaikh Khaalid. Apa yang dikatakan 

Syaikh Hasan bin Farhan Al Malikiy itu sudah benar. Ishaaq dalam riwayat Al Balaadzuriy 

adalah Ishaaq bin Abi Isra‘iil karena ia termasuk gurunya Al Balaadzuriy dan Ishaaq bin Abi 

Isra‘iil sudah dikenal sebagai salah satu murid Abdurrazzaaq Ash Shan‘aniy. Adapun Ishaaq 

bin Ibrahiim Ad Dabariy walaupun ia termasuk murid Abdurrazzaaq tetapi ia tidak dikenal 

sebagai guru Al Balaadzuriy. Jadi Syaikh Khalid ini menyalahkan perkataan Syaikh Hasan 

bin Farhan yang sudah benar sesuai dengan kaidah ilmu hadis dengan hujjah perkataan yang 

berasal dari kantong Syaikh Khalid sendiri. 

. 

. 

. 

Seharusnya sebelum berbicara di depan umum ada baiknya Syaikh Khaalid meneliti dengan 

benar membuka kitab Rijal dan kitab Hadis. Kesalahan seperti ini sebenarnya termasuk 

kesalahan yang tidak perlu terjadi bagi mereka yang sudah akrab dengan berbagai kitab Rijal 

dan kitab Hadis. Bagaimana bisa Syaikh Khalid mencela Syaikh Hasan bin Farhan 

melakukan talbis padahal Syaikh Khaalid belum meneliti dengan benar perkara ini. 

Menggebu-gebu membela Muawiyah bin Abu Sufyaan terkadang membuat sebagian ulama 

terlihat konyol. 

Oh iya inilah Syaikh Khalid Al Wushabiy yang sering dibangga-banggakan oleh Muhammad 

‗Abdurrahman Al ‗Amiry. Jika yang melakukan kesalahan seperti ini adalah ulama Syi‘ah 

maka Al ‗Amiry akan bersemangat mengatakan ulama Syi‘ah tersebut bodoh hina gila dan 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-baladzuri2.jpg
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umpatan yang lainnya. Tetapi bagaimana kalau yang melakukan kesalahan tersebut adalah 

Syaikh Khalid Al Wushaabiy ulama pujaannya. 

Kami tidak punya masalah dengan Syaikh Khaalid Al Wushaabiy sebagaimana kami juga 

tidak menganggap Syaikh Hasan bin Farhan Al Malikiy sebagai ulama pujaan. Bagi kami 

semua ulama itu kedudukannya sama yaitu setiap pendapatnya harus ditimbang dengan dalil 

Al Qur‘an dan As Sunnah. Mana diantara perkataan mereka yang sesuai dengan dalil  maka 

itu yang diambil dan mana diantara perkataan mereka yang tidak sesuai dengan dalil maka itu 

ditinggalkan. 

Meluruskan Al Amiry : Benarkah Minum Tidak 

Membatalkan Puasa Dalam Mazhab Syi’ah? 

Posted on Juli 9, 2015 by secondprince  

Meluruskan Al Amiry : Benarkah Minum Tidak Membatalkan Puasa Dalam Mazhab 

Syi’ah? 

Salah satu kelicikan pembenci Syi‘ah seperti Al Amiry adalah ia berusaha merendahkan 

Syi‘ah dengan mencatut fatwa salah seorang ulama Syi‘ah dan menjadikan fatwa itu sebagai 

hal yang bisa dinisbatkan kepada Mazhab Syi‘ah. Padahal sebenarnya ada banyak ulama 

Syi‘ah lain yang memiliki fatwa yang bertentangan dengan ulama Syi‘ah tersebut. 

Sudah maklum diketahui di sisi para penuntut ilmu bahwa dalam suatu mazhab terkadang 

para ulama berselisih pendapat sehingga tidak serta merta satu pendapat ulama tertentu 

menjadi hal yang layak untuk dinisbatkan kepada mazhab tersebut. Ambil contoh misalnya 

Imam Malik bin Anas yang dalam mazhab Ahlus Sunnah membolehkan berhubungan dengan 

istri melalui dubur. Apakah lantas bisa dikatakan bahwa Mazhab Ahlus Sunnah 

membolehkan jima‘ melalui dubur?. Jawabannya tidak karena ada banyak ulama lain yang 

memiliki pendapat yang bertentangan dengan pendapat Imam Malik tersebut. 

Fatwa-fatwa ulama tertentu yang aneh dan menyimpang itu dapat ditemukan baik dalam 

mazhab Syi‘ah maupun mazhab Ahlus Sunnah. Orang yang jujur dalam mencari kebenaran 

tidak akan menjadikan fatwa-fatwa tersebut sebagai hujjah untuk merendahkan suatu 

mazhab. Tetapi orang-orang jahil, licik dan pendusta akan dengan senang hati menjadikan 

fatwa tersebut sebagai dasar untuk merendahkan mazhab yang ia benci. 

. 

. 

. 

Al Amiry dalam tulisannya mengutip fatwa salah seorang ulama Syi‘ah yaitu Ayatullah 

Bayaat Zanjaaniy tentang kebolehan minum sedikit air untuk menghilangkan rasa haus bagi 

orang yang berpuasa tetapi tidak bisa menahan rasa haus dan puasanya tidak batal karenanya. 

Berikut nukilan dari Al Amiry 

https://secondprince.wordpress.com/2015/07/09/meluruskan-al-amiry-benarkah-minum-tidak-membatalkan-puasa-dalam-mazhab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/07/09/meluruskan-al-amiry-benarkah-minum-tidak-membatalkan-puasa-dalam-mazhab-syiah/
http://www.alamiry.net/2015/06/bodohnya-syiah-minum-tidak-akan-membatalkan-puasa.html
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Kami pribadi tidak memiliki data yang cukup untuk memastikan validitas fatwa yang dinukil 

Al Amiry tersebut oleh karena itu kami tidak bisa berbicara banyak soal fatwa ulama Syi‘ah 

tersebut. Fatwa ini memang aneh dan kontroversial bahkan dikalangan pengikut Syi‘ah. 

Sedikit catatan mengenai penukilan Al Amiry di atas, ia menyebutkan lafaz ―diriwayatkan 

dengan sanad yang tsiqat‖ padahal maksud sebenarnya adalah ―diriwayatkan dengan sanad 

muwatstsaq‖. Muwatstsaq adalah terminologi khusus kedudukan suatu hadis yang ada dalam 

mazhab Syi‘ah selain ―shahih‖ dan ―hasan‖. Muwatstsaq menunjukkan bahwa diantara para 

perawi sanad tersebut terdapat perawi yang bukan bermazhab Syi‘ah atau bermazhab 

menyimpang [di sisi Syi‘ah] walaupun orang tersebut terpercaya. Hal ini menunjukkan kalau 

Al Amiry ini asing dengan istilah ilmu hadis dalam mazhab Syi‘ah. 

Riwayat dalam kitab Wasail Syi‘ah yang dijadikan hujjah dalam fatwa tersebut adalah 

riwayat yang bersumber dari kitab Al Kafiy yaitu riwayat Mufadhdhal dan riwayat ‗Ammaar 

ِض  خٍ: ه ٖ ػَٔ ه ٠َ حر ل ٔ ْ، ػٖ حُ ٗٞ حٍ، ػٖ ٣ َٓ ٖ ٤َ ر ٓٔخػ ٤ْ، ػٖ ا َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

ٓخ  ٗيس  ٤خّ ٖٓ  ٜ ٠ِ حُ ويٍٕٝ ػ خ ٫ ٣ زخٗ ٗ ٤خص ٝ ظ ٘خ ك ٬ّٔ: إ ُ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٧ر

ّ ْ ٜز ٤ ٜ ل٣ٌٍٕٝ ٓخ ٣ ٝ ْٜٓ لٞ ٗ ٚ َٟٝ ر ٓخ ط ويٍ  ٞح ر َ٘ر ٤ ِ خٍ: ك ؼطٖ، ه  ٕ حُ

„Aliy bin Ibrahiim dari Ismail bin Maraar dari Yunus dari Mufadhdhal bin „Umar yang 

berkata aku berkata kepada Abi „Abdullah [„alaihis sallam] “sesungguhnya di sisi kami ada 

wanita muda dan pemuda yang tidak sanggup berpuasa karena mereka mengalami kehausan 

yang sangat berat”. Maka Beliau berkata “minumlah mereka sejumlah yang mencukupkan 

jiwa mereka dan apa yang dapat menjaga diri mereka” [Al Kafiy Al Kulainiy 4/117 hadis no 

7] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-amiriy-syiah-puasa-minum-tidak-batal.jpg
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Al Majlisiy dalam Mir‘aatul ‗Uquul 16/305 hadis no 7 menyatakan riwayat Mufadhdhal di 

atas dhaif. Maka riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah dalam perkara ini. Adapun riwayat 

‗Ammar adalah sebagai berikut 

٤ٖ، ػٖ ػَٔٝ د ٔ ل ٖ حُ ٖ أكٔي، ػٖ ٓلٔي ر ٤َٙ، ػٖ ٓلٔي ر ْ، ٝؿ ٖ اى٣ٍ ٤ي، أكٔي ر ؼ ٓ  ٕ

ٚز  ٤ ٜ َؿَ ٣ ٢ حُ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ش، ػٖ ػٔخٍ، ػٖ أر ٛيه  ٖ ٜيم ر ػٖ ٓ

ظ٠  َ٘د ك ٚو ٫ٝ ٣ ٍٓ ٚ ٔي ر ٔ ٓخ ٣ ويٍ  َ٘د ر خٍ: ٣ ٔٚ، ه ل ٗ ٠ِ وخف ػ ظ٠ ٣ ؼطخٕ ك حُ

َٟٝ ٣ 

Ahmad bin Idriis dan selainnya dari Muhammad bin Ahmad dari Muhammad bin Husain 

dari „Amru bin Sa‟iid dari Mushadiq bin Shadaqah dari „Ammaar dari Abi „Abdullah 

[„alaihis salaam] tentang laki-laki yang mengalami kehausan sehingga ia khawatir atas 

dirinya. Beliau berkata “maka ia boleh minum sekedarnya apa yang dapat meredakan 

hausnya dan ia tidak boleh minum sampai kenyang”. [Al Kafiy Al Kulainiy 4/117 hadis no 6] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-majlisiy-puasa-haus.jpg
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Al Majlisiy dalam Mir‘atul ‗Uquul 16/304 hadis no 6 menyatakan riwayat di atas 

muwatstsaq. Dalam riwayat tersebut memang disebutkan kebolehan meminum sedikit air 

ketika berpuasa jika rasa haus itu dikhawatirkan membahayakan tetapi tidak ada disebutkan 

dalam riwayat tersebut apakah hal itu membatalkan puasanya atau tidak. Para ulama Syi‘ah 

yang lain menyatakan bahwa puasanya batal 

. 

. 

Syaikh Muhammad Amiin Zainuddiin dalam kitab Kalimatul Taqwaa 2/41 no 105 telah 

berkata 

حًح ؿِذ حُؼطٖ ػ٠ِ حُٜخثْ كظ٠ ه٢٘ ٓ٘ٚ ح٠ٍَُ ، أٝ ُِّ ٖٓ حُٜزَّ ػ٤ِٚ حُلَؽ حُ٘ي٣ي ، ؿخُ ُٚ إٔ 

لَؽ  ٚ حُ لغ ر َط ٠ٍَ ٣ٝ ٚ حُ غ ر ٘يك ٓخ ٣ ويحٍ  ٔخء ٓ َ٘د ٖٓ حُ ْػا ٫ٝ ،٣ ِػ  ٤ ٢كٚ  يًُ   ، 

٠خٕ ٝؿذ  ٍٓ َٜٗ  ٢ خٕ ك ٤ّٞ ، ٝحًح ً ي حُ ًُ ّٞٛ ٠خء  ٤ٚ ه ِ ٤ـذ ػ ٓٚ ، ك ٞٛ  ٚ زطَ ر ٣ٝ

ٜخٍٙ ٤ش ٗ و ٢ ر لطَحص ك ٔ ٔي ػٖ حُ ٔ ٤ٚ إٔ ٣ ِ  ػ

Jika ketika puasa mengalami rasa haus yang berat sehingga khawatir akan kecelakaan [atas 

dirinya] atau menyebabkan bagi yang bersabar atasnya akan mengalami kesulitan yang 

parah, maka dibolehkan baginya minum sedikit air sejumlah yang diperlukan untuk 

mencegah kecelakaan [atas dirinya] atau menghilangkan kesulitan tersebut, tidak ada dosa 

atasnya karena hal itu. Dan hal itu akan membatalkan puasanya maka wajib baginya 

mengganti [qadha‟] puasanya pada hari itu. Dan jika itu terjadi di bulan Ramadhan maka 

wajib atasnya untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada sisa harinya. 

. 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/746_%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=41#top
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Sayyid Muhammad Kaazim Yazdiy dalam kitabnya Al ‗Urwatul Wutsqaa 2/434-435 berkata 

ٔخء  َ٘د حُ ٚ إٔ ٣ ـُٞ ُ ٬ٜى ٣ ٤غ هخف ٖٓ حُ ل ؼطٖ ر ٠ِ حُ ْ ػ ٜخث ٠ِ حُ ِذ ػ اًح ؿ

٤ش  و ٔخى ر ٤ٚ ح٫ٓ ِ ـذ ػ ي ٣ٝ ٌُ ٓٚ ر ٞٛ ٔي  ل ٣ ٌٖ ٠ٍَٝس ُٝ ويحٍ حُ ٓ ٠ِ َٜح ػ ظ و ٓ

٠خٕ ٍٓ َٜٗ  ٢ خٕ ك ٜ٘خٍ اًح ً  حُ

Jika ketika puasa mengalami rasa haus yang berat sehingga khawatir akan menjadi celaka 

[atas dirinya] maka dibolehkan baginya meminum sedikit air sejumlah yang diperlukan 

tetapi hal itu membatalkan puasanya dan wajib atasnya menahan diri pada sisa harinya jika 

itu di bulan Ramadhan 

. 

. 
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Hal yang sama juga dinyatakan oleh Sayyid Aliy Al Sistaaniy dalam kitab Minhaaj Ash 

Shaalihiin 1/326 no 1006 

اًح ؿِذ ػ٠ِ حُٜخثْ حُؼطٖ ٝ هخف ح٠ٍَُ ٖٓ حُٜزَ ػ٤ِٚ ، أٝ ًخٕ كَؿخً ؿخُ إٔ ٣َ٘د رٔويحٍ 

٢ِ ـذ ػ ٣ ٝ ، ٚٓ ٞٛ ي  ٌُ ٔي ر ل ١ٞ ، ٝ ٣ ٠ِ ح٧ك ٤ٚ ػ ِ ي ػ ٣ِ ٠ٍَٝس ٝ ٫ ٣ ٢ حُ ٔخى ك ٙ ح٩ٓ

١ٞ ٠ِ ح٧ك ٠خٕ ػ ٍٓ َٜٗ  ٢ خٕ ك ٜ٘خٍ اًح ً ٤ش حُ و  ر

Jika ketika puasa mengalami rasa haus yang berat dan ia khawatir akan membahayakan diri 

jika bersabar atasnya atau terasa sangat menyulitkannya maka dibolehkan baginya 

meminum sedikit air sejumlah yang diperlukan dan tidak boleh melebihinya atas dasar 

kehati-hatian. Dan hal itu akan membatalkan puasanya serta wajib atasnya menahan diri 

pada sisa harinya jika itu di bulan Ramadhan atas dasar kehati-hatian. 

Pendapat inilah yang kami dapati dalam kitab-kitab Syi‘ah dan dan masyhur diantara para 

ulama mereka. Pendapat ini nampaknya lebih rajih karena banyak hadis shahih [dalam 

mazhab Syi‘ah] yang menunjukkan batalnya puasa dengan makan dan minum. Jadi 

bagaimana mungkin hanya karena pendapat satu ulama seperti yang dinukil Al Amiry 

tersebut bisa seenaknya dinisbatkan atas mazhab Syi‘ah. 

. 

. 

. 

Dan jangan dikira perkara yang mirip seperti ini tidak ada dalam mazhab Ahlus Sunnah. Ada 

baiknya orang yang menyebut dirinya Al Amiry itu banyak-banyak membaca kitab hadis agar 

luas wawasannya dan bisa bersikap bijak. Pendapat yang aneh dan menyimpang pernah 

dikemukakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang sudah jelas kedudukannya jauh lebih 

mulia dibanding para ulama yaitu Abu Thalhah Al Anshariy [radiallahu ‗anhu] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/minhaj-shalihin-ali-sistani.jpg
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٤ي  ظخىس ٝكٔ زش ػٖ ه ؼ ٗ ٘خ  ٢ ػ ٘خ أر ٖ ٓؼخً كيػ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ خ كيػ خٍ ٓطَٗ ْ ه ػٖ أٗ

ًَش ٌٛح ر ٔخ  وخٍ اٗ ْ ك ٛخث ض  َ ٝأٗ ؤً ٚ أط ُ َ٤ ٘ٚ ه ٓ َ ؤً ؼَ ٣ ـ ْ ك ٛخث ِلش  ١ ٞ َىح ٝأر  ر

Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Mu‟aadz yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Syu‟bah dari Qatadah dan Humaid dari Anas yang berkata turun kepada kami 

hujan salju dan Abu Thalhah berpuasa, maka ia memakan butiran salju tersebut, dikatakan 

kepadanya “engkau makan padahal engkau berpuasa” maka ia berkata “sesungguhnya ini 

hanyalah berkah” [Musnad Ahmad 3/279 no 13971, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata 

“sanadnya shahih para perawinya tsiqat perawi Bukhariy dan Muslim”] 

Syaikh Al Albaniy dalam kitabnya Silsilah Al Ahaadits Adh Dhaaifah hadis no 63 pernah 

membawakan hadis mauquf di atas dan ia berkata 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/musnad-ahmad-no-13971.jpg
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٘ـّٞ  خُ ً ٢ ٛلخر ويّ ” أ ظ ٔ غ حُ لي٣ ط٬ٕ حُ ٠ِ ر ش ػ ٞف ٖٓ ح٧ىُ ٔٞه غ حُ لي٣ ٌٛح حُ ِض ٝ ه

لطَ  ٠خٕ ٫ ٣ ٍٓ ٢ زَى ك َ حُ ؤً ١ٌ ٣ ٌخٕ حُ ٌٛح ُ ٛق  ٞ ظْ ” اً ُ ظي٣ ظْ حٛ ظي٣ ْٜ حه ؤ٣ ر

وي ظ خ أػ ٤ٔ ٤ّٞ ك ِْ حُ ٔ ٓ ٚ وُٞ ٓٔخ ٫ ٣ ٌٛح  ٝ ،ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ِلش ٍ ٢ ١ ؤر ظيحء ر  حه

Aku [syaikh Al Albaniy] berkata “hadis mauquf ini menjadi dalil akan bathilnya hadis 

sebelumnya yaitu sahabatku seperti bintang-bintang, siapapun yang kalian ikuti pasti akan 

mendapat petunjuk” karena jika ini shahih maka barang siapa yang memakan butiran salju 

di bulan Ramadhan tidak batal puasanya dengan berpegang pada pendapat Abu Thalhah 

[radiallahu „anhu] dan hal ini saya yakin tidak pernah dikatakan seorang muslim pun saat 

ini” 

Apakah dengan adanya pendapat Abu Thalhah [radiallahu ‗anhu] di atas maka bisa dikatakan 

mazhab Ahlus Sunnah menyatakan tidak batal puasa jika memakan butiran salju?. Tentu saja 

tidak. Orang yang mengatakan demikian hanyalah orang jahil atau pendusta. Maka silakan 

para pembaca pikirkan orang seperti apa Al Amiry ini. Ia berbicara begini begitu hanya 

bermodal secuil fatwa kemudian berlagak alim merendahkan mazhab lain. 

Tulisan-tulisan seperti ini kami buat sebagai bingkisan kepada para pembaca agar bisa 

diambil manfaatnya. Juga sebagai pembelaan kepada mazhab Syi‘ah atas kedustaan dan 

kejahilan para pencela. Kami walaupun bukan penganut Syi‘ah tetapi tetap bisa mempelajari 

mazhab Syi‘ah dengan objektif tidak seperti para pencela yang berlagak alim padahal 

hakikatnya jahil. Tidak ada sedikitpun harapan kami untuk para pencela seperti Al Amiry. 

Biarlah ia dan orang-orang sepertinya hidup dalam waham grandiosa yang mereka derita. 

Kedustaan Al Amiry : Jima’ Melalui Dubur Tidak 

Membatalkan Puasa Dalam Mazhab Syi’ah 

Posted on Juli 4, 2015 by secondprince  

Kedustaan Al Amiry : Jima’ Melalui Dubur Tidak Membatalkan Puasa Dalam Mazhab 

Syi’ah 

Untuk kesekian kali-nya orang yang menyebut dirinya Al Amiry ini membuat kedustaan atas 

mazhab Syi‘ah. Kali ini ia menyatakan kalau dalam mazhab Syi‘ah jima‘ melalui dubur itu 

tidak membatalkan puasa. Kami akan menunjukkan kepada para pembaca bahwa Al Amiry 

ini telah berdusta atas mazhab Syi‘ah. 

Tetapi sebelum masuk ke pembahasan ada baiknya kami menyatakan dengan tegas mengenai 

i‘tiqad [keyakinan] kami mengenai hukum ―mendatangi istri pada duburnya‖. Di sisi kami 

berdasarkan pendapat yang rajih hukumnya haram. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam 

hadis dengan sanad yang shahih dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Kami 

https://secondprince.wordpress.com/2015/07/04/kedustaan-al-amiry-jima-melalui-dubur-tidak-membatalkan-puasa-dalam-mazhab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/07/04/kedustaan-al-amiry-jima-melalui-dubur-tidak-membatalkan-puasa-dalam-mazhab-syiah/
http://www.alamiry.net/2015/06/syiah-jima-bersama-istri-melalui-dubur-tidak-membatalkan-puasa.html
http://www.alamiry.net/2015/06/syiah-jima-bersama-istri-melalui-dubur-tidak-membatalkan-puasa.html
http://www.alamiry.net/2015/06/syiah-jima-bersama-istri-melalui-dubur-tidak-membatalkan-puasa.html
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/adh-dhaifah-albaniy-no-63.jpg
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menekankan hal ini agar para pembaca tidak salah paham setelah membaca tulisan ini. Kami 

membela mazhab Syi‘ah atas kedustaan dari orang-orang seperti Al Amiry maka bukan 

berarti kami menyepakati pendapat mazhab Syi‘ah dalam hal ini. 

. 

. 

. 

Pembahasan 

Al Amiry membawakan dua riwayat dalam kitab Tahdzib Al Ahkam Syaikh Ath Thuusiy. Al 

Amiry berkata 

 

Kedua riwayat ini sanadnya dhaif, cukup banyak para ulama Syi‘ah yang mendhaifkannya 

dan mereka tidak berhujjah dengannya. Dan memang berdasarkan kaidah ilmu hadis dalam 

mazhab Syi‘ah riwayat tersebut memang dhaif. 

Al Amiry tidak menukil sanad lengkap kedua riwayat tersebut karena jika ia menukil sanad 

riwayat tersebut maka sangat jelas kedhaifannya bahkan di mata orang awam Syi‘ah 

sekalipun. Berikut sanad lengkap kedua riwayat tersebut 

. 

. 

Riwayat Pertama 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/dusta-amiry1.jpg
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زي ح ٢ ػ ٠ أر ٚؼ اُ َك ٤ٖ ٣ ٤ ٌٞك ؼٞ حُ ٘ٚ ػٖ ر ٢ ػ ؤط َؿَ ٣ ٢ حُ خٍ: ك ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ هلل ػ

َٔ خ ؿ ٤ٜ ِ ٤ْ ػ ٜٓخ ُٝ ٞٛ وٞ  ٘ خٍ: ٫ ٣ ٔش ه ٛخث ٛخ ٢ٛٝ  َ ٢ ىر َٔأس ك  حُ

Darinya dari sebagian orang-orang Kufah yang merafa‟kannya kepada Abu Abdillah 

[„alaihis salaam] yang berkata “tentang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya pada 

duburnya ketika berpuasa”. Ia berkata “tidak membatalkan puasanya dan tidak wajib 

mandi” [Tahdzib Al Ahkam 4/319 no 43] 

Riwayat di atas sanadnya dhaif karena perawi yang mubham tidak diketahui siapa orang-

orang kufah tersebut dan riwayat tersebut mursal karena lafaz ―merafa‘kan‖ itu bermakna 

menyambungkan kepada Abu Abdullah dan secara zhahir lafaz ini digunakan pada riwayat 

yang terputus sanadnya. Al Majlisiy dalam Malaadz Al Akhyaar 7/151 no 43 menyatakan 

riwayat tersebut mursal 

 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-majlisi1.jpg
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Allamah Al Hilliy berkata tentang riwayat ini ―riwayat ini mursal, tidak dapat diandalkan 

dengannya‖ [Mukhtalaf Asy Syi‘ah Fii Ahkaam Asy Syarii‘ah 3/390-391] 

. 

. 

Riwayat Kedua 

 

 ٠ خٍ: اًح حط ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٌْ ػٖ ٍؿَ ػٖ أر ل ٖ حُ ٢ِ ر ٖ ٓلٔي ػٖ ػ أكٔي ر

َٔأس  َؿَ حُ َٔحُ خ ؿ ٤ٜ ِ ٤ْ ػ ٜٓخ ُٝ ٞٛ وٞ  ٘ ٣ ْ ٔش ُ ٛخث  ٢ٛٝ َ ير ٢ حُ  ك

Ahmad bin Muhammad dari Aliy bin Al Hakam dari seorang laki-laki dari Abi „Abdillah 

[„alaihis salaam] yang berkata “jika seorang laki-laki mendatangi istrinya pada duburnya 

ketika ia berpuasa maka itu tidak membatalkan puasanya dan tidak wajib mandi” [Tahdzib 

Al Ahkam 4/319-320 no 45] 

Riwayat kedua sanadnya juga dhaif karena perawi mubham tidak diketahui siapa orang yang 

meriwayatkan dari Abu Abdullah tersebut. Syaikh Ath Thuusiy sendiri melemahkan riwayat 

di atas. Setelah membawakan riwayat di atas, ia berkata 

٤ٚ ِ ؼٍٞ ػ ٘خى ٫ ٣ ٓ وطٞع ح٫ ٓ ٞٛ ٝ ٤ٚ ِ ٍٞ ػ ٔؼ ٓ َ٤ زَ ؿ و ٌٛح ُ  

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/al-majlisi2.jpg
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Kabar ini tidak diamalkan dengannya, sanadnya terputus, tidak dapat diandalkan dengannya 

[Tahdzib Al Ahkam 4/320] 

Dan sebagaimana dapat dilihat di atas dalam Malaadz Al Akhyaar 7/152 no 45 Al Majlisiy 

juga menyatakan riwayat kedua tersebut mursal. 

 

 

Ibnu Fahd Al Hilliy dalam kitabnya juga menyatakan riwayat diatas mursal [Al Muhadzdzab 

Al Bari‘ Fii Syarh Mukhtashar An Naafi‘ 2/26] 

. 

. 

. 

Dalam mazhab Syi‘ah justru jima‘ melalui dubur termasuk hal yang membatalkan puasa. Hal 

ini telah dinyatakan oleh sebagian ulama Syi‘ah diantaranya 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/muhadzdzab-bariy-ibnu-fahd-al-hilliy1.jpg
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ٔي  ل ٓ ٚ ٢ أٗ ش ك خك خء ً ِٔ ؼ ٤ٖ حُ ٬ف ر ٬ ه ِحٍ ك خٕ ٓغ ح٩ٗ بٕ ً َ، ك ير ٢ حُ ١ٞء ك ٓخ حُ ٝأ

ؼَٝف ّ ٔ خُ ِحٍ ك يٕٝ ح٩ٗ خٕ ر ّٜٞ، ٝإ ً ِ يُ ٌُ ً ٚ ٛلخد أٗ ٛذ ح٧ ٌٓ  ٕ 

Adapun berhubungan melalui dubur, maka jika disertai dengan keluarnya air mani maka 

tidak ada perselisihan diantara para ulama seluruhnya bahwasanya hal itu membatalkan 

puasa dan jika tanpa mengeluarkan air mani maka yang dikenal dalam mazhab al ashab 

[ulama-ulama terdahulu] bahwasanya ia juga demikian [membatalkan puasa] [Madaarik Al 

Ahkam Sayyid Muhammad Al „Amiliy 6/44] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/madarik-ahkam-cover.jpg
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َٔأس،  زَ حُ ٢ ه َٔ ك ـ ِ ٔٞؿذ ُ ـٔخع حُ خُ ّٜٞ ر ٔخى حُ ٠ِ اك ش ػ خك خء ً ِٔ ؼ ي أؿٔغ حُ ٝه

 ٢ ٞ ١ٝؤ ك ُٝ ٍِ٘ ٣ ْ ٍِ أٝ ُ ٓٞحء أٗ ش  ٣٦ ُ ،ٍِ٘ ٣ ْ ُ ٞ ٓٚ اؿٔخػخ، ُٝ ٞٛ ٔي  ٍِ، ك ؤٗ َ ك ير حُ

ٔخى ٤ٚ ح٩ك ِ ي ػ ٔظ ؼ ٔ خُ  ك

Dan sungguh telah bersepakat para ulama seluruhnya bahwa batal puasa dan wajib mandi 

dengan adanya jima‟ [bersetubuh] pada kemaluan istri berdasarkan ayat Al Qur‟an [Al 

Baqarah 187] baik itu mengeluarkan air mani atau tidak, dan seandainya ia berhubungan 

melalui dubur dan mengeluarkan air mani maka batal puasanya menurut ijma‟, dan jika 

tidak mengeluarkan air mani maka pendapat yang dijadikan pegangan puasanya batal 

[Tadzkirah Al Fuqahaa‟ Allamah Al Hilliy 6/23-24] 

. 

. 

. 

Kemudian Al Amiry menukil fatwa ulama Syi‘ah Muhsin Alu Ushfur yang ia sebut sebagai 

―fatwa gila‖ dan fatwa ulama Syi‘ah As Sistaniy mengenai bolehnya berhubungan dengan 

istri melalui dubur jika istrinya ridha terhadapnya. 

 

Dalam fatwa kedua ulama Syi‘ah diatas tidak ada keterangan bahwa berhubungan dengan 

istri melalui dubur tidak membatalkan puasa. Fatwa keduanya itu berkenaan dengan hukum 

―berhubungan dengan istri melalui dubur‖ apakah boleh atau tidak?. 

Dalam mazhab Syi‘ah ada dua pendapat berkenaan dengan hal ini. Pertama : pendapat yang 

mengatakan hukum ―berhubungan dengan istri melalui dubur‖ adalah haram. Diantara yang 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/dusta-amiry2.jpg
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berpendapat demikian adalah sebagaimana dinukil Sayyid Muhammad Shaadiq Ar Ruuhaniy 

dalam kitab Fiqih Ash Shaadiq 

 

 

ٌخٍّ  ٔ ٢ حُ ٤ي أر ٔ زخد ٝحُ ِ ٢ حُ ي١ ك َحٝٗ َح١ُ ٝحُ ٤ن حُ ٘ ٖ كِٔس ٝحُ ٤ٖ ٝحر ٤ ٔو ٝػٖ حُ

ٓش لَ خُ وٍٞ ر َ حُ ٬ه و َ حُ ٬ر ٛخكذ ر  

Dan dari para ulama qum, Ibnu Hamzah, Syaikh Ar Raziy, Ar Rawandiy dalam Al Lubab, 

Sayyid Abi Makarim penulis kitab Balaabil Al Qalaaqil, mengatakan haram. [Fiqih Ash 

Shadiq Sayyid Ar Ruuhaniy 31/118] 

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah juga berpendapat tidak boleh berhubungan dengan 

istri melalui duburnya [Fiqh Asy Syarii‘ah Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah 3/517 no 

749]. Syaikh Muhammad Ishaaq Al Fayaadh juga mengharamkan mendatangi istri pada 

duburnya baik saat suci maupun haidh [Minhaaj Ash Shaalihiin Syaikh Muhammad Ishaaq 

Al Fayaadh 1/107 no 228]. 

Diantara dalil yang menguatkan pendapat ini dan dengan lafaz sharih [jelas] menyatakan 

haram adalah riwayat yang dibawakan Syaikh Ath Thuusiy dalam Tahdzib Al Ahkam 

 ْٗ ٛخ ٤َٙ ػٖ  ْ أٝ ؿ ٗٞ ٠ٓ ػٖ ٣ ٞٓ  ٖ زخّ ر ؼ ٠ٔ ػٖ حُ ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٓخ ٍٝحٙ أكٔي ر ٓخ  خ ك

 ٠ ِ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ وٍٞ: ه ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ خ ؿ ؼض أر ٔٓ خٍ:  َ ه ٓي٣ ٠٘ ػٖ  ؼ ٔ ٖ حُ ر

٢ِ ظ٢ كَحّهللا ػ ٠ِ أٓ ٔخء ػ ٘ ٚ: ٓلخٕ حُ  ٙ ٝآُ

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/07/fiqh-shadiq.jpg
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Diriwayatkan Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari „Abbaas bin Muusa dari Yuunus atau 

selainnya dari Haasyim bin Al Mutsanna dari Sadiir yang berkata aku mendengar Abu Ja‟far 

[„alaihis salaam] mengatakan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “dubur 

wanita atas umatku haram” [Tahdzib Al Ahkam 7/416 no 36]. 

 

Al Majlisiy dalam Malaadz Al Akhyaar 12/360 no 36 menyatakan riwayat di atas mursal 

begitu pula Allamah Al Hilliy dalam Tadzkirah Al Fuqahaa‘ 2/577 menyatakan riwayat 

tersebut mursal. Sebenarnya kami belum menemukan dimana letak kelemahan mursal yang 

dimaksudkan keduanya tetapi riwayat tersebut para perawinya tsiqat kecuali Sadiir Ash 

Shairafiy. Ia tidak dikenal tautsiq-nya dari kalangan ulama mutaqaddimin Syi‘ah tetapi 

sebagian ulama muta‘akhirin menguatkannya. 

Allamah Al Hilliy telah menyebutkan Sadiir dalam bagian pertama kitabnya yang memuat 

perawi yang terpuji dan diterima di sisi-nya. Dalam kitabnya tersebut Al Hilliy juga menukil 

Sayyid Aliy bin Ahmad Al Aqiiqiy yang berkata tentang Sadiir bahwa ia seorang yang 

mukhalith [kacau atau tercampur] [Khulashah Al Aqwaal hal 165 no 3]. Pentahqiq kitab 

Khulashah Al Aqwal berkata bahwa lafaz mukhalith tersebut bermakna riwayatnya ma‘ruf 

dan mungkar. Maka berdasarkan pendapat yang rajih Sadiir tidak bisa dijadikan hujjah jika 

tafarrud [menyendiri dalam periwayatan] dan tidak diterima hadisnya jika bertentangan 

dengan riwayat perawi tsiqat. Dalam perkara ini ternukil riwayat shahih yang bertentangan 

dengan riwayat Sadiir. 
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Sebagian ulama yang menerima riwayat Sadiir diatas memalingkan makna haram tersebut 

kepada makna makruh dengan dasar adanya riwayat-riwayat shahih yang menetapkan 

kebolehan mendatangi istri pada duburnya. Maka dari sinilah muncul pendapat yang kedua 

Kedua : pendapat yang mengatakan hukum ―berhubungan dengan istri melalui dubur‖ boleh 

jika disertai ridhanya istri dan hal ini makruh. Pendapat kedua inilah yang masyhur dan rajih 

dalam mazhab Syi‘ah karena memiliki hujjah dari riwayat Ahlul Bait yang shahih dalam 

mazhab Syi‘ah. Diantaranya sebagai berikut 

 ٖٓ ٬ ٬ّٔ حٕ ٍؿ ٤ٚ حُ ِ ٟخ ػ َِ ِض ُ وٍٞ ه لٞحٕ ٣ ٛ ؼض  ٔٓ خٍ  ٌْ ه ل ٖ حُ ٢ِ ر ٘ٚ ػٖ ػ ٝػ

ِض  خٍ ه ٓخ ٢ٛ ه خٍ  ي ه ٔؤُ ٘ي إٔ ٣ ظل٠ ٓ ٓ ي ٝح ٜخر ٚ ك ٔؤُ ي ػٖ ٓ ٓؤُ ٢ حٕ أ َٗٓ ٤ي أ ٓٞحُ

ؼَ  ل ض ط ؤٗ ِض ك ٚ ه ي ُ ؼْ ًُ خٍ ٗ ٛخ؟ ه َ ٢ ىر ٚ ك َٓأط ٢ ح ؤط َؿَ ٣ ؼَ حُ ل خ ٫ ٗ خٍ ٫ حٗ ي؟ ه ًُ

ي ًُ 

Dan darinya dari „Aliy bin Al Hakam ia berkata aku mendengar Shafwaan berkata aku 

pernah bertanya kepada Ar Ridlaa [„alaihis-salaam] “Sesungguhnya ada laki-laki dari 

mawaali-mu telah memintaku untuk menanyakan kepadamu satu permasalahan, tetapi aku 

malu kepadamu untuk menanyakannya”. Ia berkata “hal apakah itu?”. Aku berkata “ada 

seorang laki-laki yang mendatangi istrinya pada duburnya”. Ia menjawab “Ya, hal itu 

diperbolehkan baginya”. Aku berkata “apakah engkau melakukannya?”. Ia menjawab 

“Tidak, kami tidak melakukannya” [Tahdzib Al Ahkam 7/415-416 no 35]. 
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Al Majlisiy dalam Malaadz Al Akhyaar 12/360 no 35 menyatakan riwayat tersebut shahih. 

Jadi duduk persoalan disini adalah para ulama Syi‘ah berpegang pada dalil shahih yang ada 

dalam mazhab mereka. Kalau ada diantara pengikut Ahlus Sunnah yang menjadikan hal ini 

sebagai bahan celaan ya dipersilakan toh celaan itu tidak ada nilainya disisi mazhab Syi‘ah. 

Hal ini sama seperti jika ada pengikut Syi‘ah mencela Ahlus Sunnah yang berpegang pada 

dalil shahih di sisi mazhab mereka. Celaan itu jelas tidak ada nilainya di sisi mazhab Ahlus 

Sunnah. 

. 

. 

. 

Anehnya Al Amiry sok ingin merendahkan mazhab Syi‘ah dengan menyebut ulama mereka 

bodoh dan gila ketika membolehkan ―mendatangi istri pada dubur‖ padahal sebagian ulama 

mazhab Ahlus Sunnah membolehkan bahkan ada yang mengamalkannya. Ibnu Arabiy pernah 

berkata 
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ي  ي ؿٔغ ًُ ٤َس ، ٝه ؼ لش ً ـُٞٙ ١خث ٛخ ; ك َ ٢ ىر َٔأس ك ٌخف حُ ٢ ؿٞحُ ٗ خء ك ِٔ ؼ ِق حُ ظ حه

٘ي ٓ وَإٓ ” ٝأ ٌخّ حُ ٔٞحٕ ٝأك ٘ ظخد ؿٔخع حُ ً ٢ زخٕ ك ؼ ٗ  ٖ ٔش ٖٓ  حر ٣َ َٓس ً ُ ٠ ؿٞحُٙ اُ

٤َس ؼ خص ً ي ٖٓ ٍٝح٣ ٓخُ  ٠ ٤ٖ ٝاُ ؼ ظخر ش ٝحُ ٜلخر  حُ

Telah berselisih para ulama mengenai kebolehan berhubungan dengan istri melalui 

duburnya. Telah membolehkannya sekelompok orang yang banyak. Dan sungguh Ibnu 

Sya‟baan telah mengumpulkan hal itu dalam kitab Jimaa‟ An Niswaan Wa Ahkamul Qur‟aan 

dan menisbatkan kebolehannya kepada sekelompok orang mulia dari sahabat dan tabiin dan 

kepada Malik dari riwayat yang banyak [Ahkamul Qur‟aan Ibnu Arabiy 1/238] 

Siapakah dari kalangan ahlus sunnah yang membolehkan ―mendatangi istri pada duburnya‖?. 

Diantaranya ada Ibnu Umar [radiallahu ‗anhu], Ibnu Abi Mulaikah, Muhammad bin Ajlan, 

Malik bin Anas, dan Abdullah bin Ibrahim Al Ashiiliy. 

. 

. 

Abdullah bin Umar [radiallahu ‘anhu[ 

 

سَ ََّ ػََ٘خ أَرُٞ هُ ِؽ َكيَّ ََ ُْلَ ُٖ ح زَُؾ ْر ْٛ ٍَ ػ٘خ أَ َػ٢ِ٘٤ُّْ هَخ َُّ ٍّ حُ خ َ٘ ِٛ  ِٖ ٤ِْي ْر َٔ ُٖ ُك ُي ْر َّٔ َل ُٓ َٖ أَر٢ِ    ِٖ حْر َٔ ْك ََّ ٣ٍْي َػْزُي حُ َُ أَرُٞ  َٝ
َِ هَخ٫َ ْٔ ـَ ُْ ََّ  ح ُٖ أَر٢ِ َػْزِي حُ ر٤َِؼشُ ْر ٍَ ػ٢َِ٘  ٍَ َكيَّ ٍْ هَخ ُٖ أََٗ خُُِي ْر َٓ ػ٢َِ٘  َكيَّ َٝ  ِْ ِٓ ُْوَخ َٖ ح ٍَ حْر ُُْلزَخِد هَخ ْٖ أَر٢ِ ح ِٖ َػ َٔ ْك

 َّ ٍَ ٫َ رَؤْ َّٖ كَوَخ ِٛ ٍِ َٔخِء ك٢ِ أَْىرَخ ١ِْء حُِّ٘ َٝ  ْٖ ُْ٘ٚ ٣َْؼ٢ِ٘ َػ ََ َػ َٔ َٖ ُػ ٍَ حْر ؤَ َٓ  ُ ٍٍ أََّٗٚ خ َٔ َ٣ ُٖ ِؼ٤ُي ْر َٓ ِٚ  رِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Qurrah Muhammad bin Humaid bin Hisyaam Ar 

Ru‟ainiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Ashbagh bin Faraj dan Abu Zaid 

„Abdurrahman Ibnu Abi Ghamr, keduanya berkata Ibnu Qaasim berkata telah menceritakan 

kepadaku Maalik bin Anas yang berkata telah menceritakan kepadaku Rabi‟ah bin Abi 

„Abdurrahman dari Abil Hubaab Sa‟iid bin Yasaar bahwa ia bertanya kepada Ibnu „Umar 

tentang mendatangi istri pada dubur mereka, [Ibnu „Umar] berkata “tidak ada masalah 

padanya” [Syarh Ma‟aaniy Al Atsaar Ath Thahawiy 3/41 no 4394] 
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Riwayat yang dikeluarkan Ath Thahawiy di atas memiliki sanad yang shahih. Para perawinya 

tsiqat, berikut keterangannya 

1. Abu Qurrah Muhammad bin Humaid bin Hisyaam Ar Ru‘ainiy, dikatakan Ibnu Yunus 

bahwa ia seorang yang tsiqat [Ats Tsiqat Ibnu Quthlubugha 8/261 no 9679] 

2. Ashbagh bin Faraj Al Mishriy seorang yang tsiqat, termasuk perawi thabaqat 

kesepuluh [Taqriib At Tahdziib 1/107] 

3. Abu Za‘id ‗Abdurrahman Ibnu Abi Ghamr, dikatakan Ibnu Yunus bahwa ia seorang 

yang faqih dari sahabat Ibnu Qaasim dan ia seorang yang tsiqat shaduq [Ats Tsiqat 

Ibnu Quthlubugha 6/287-288 no 6693] 

4. ‗Abdurrahman bin Qaasim seorang yang faqih sahabat Malik, tsiqat termasuk perawi 

thabaqat kesepuluh [Taqriib At Tahdziib 1/586] 

5. Malik bin Anas seorang yang faqiih imam, pemimpin dari ulama-ulama besar, mutqin 

dan tsabit, termasuk perawi thabaqat ketujuh [Taqriib At Tahdziib 2/151] 

6. Rabii‘ah bin Abi ‗Abdurrahman At Taimiy seorang yang tsiqat faqiih masyhur, 

termasuk perawi thabaqat kelima [Taqriib At Tahdziib 1/297] 

7. Sa‘iid bin Yasaar Abul Hubaab seorang yang tsiqat mutqin, termasuk perawi thabaqat 

ketiga [Taqriib At Tahdziib 1/368] 

Riwayat perkataan Ibnu Umar [radiallahu ‗anhu] tidak hanya ini, ada lagi beberapa riwayat 

lainnya bahkan ada pula riwayat yang kesannya seolah bertentangan tetapi Insya Allah 

dengan pembahasan yang ilmiah akan nampak bahwa yang rajih adalah Ibnu Umar 

membolehkannya. Pembahasan detail tentang hal ini memerlukan tempat yang tersendiri. 

. 

. 

Ibnu Abi Mulaikah 

 

ٍَ ٣ٍْغ هَخ ٍَ ُُ  ُٖ ٣ُِِي ْر ٍَ ػََ٘خ ٣َ َُ هَخ ٣ َِ ََ ح٠َُّ َٔ ٍَ ػََ٘خ أَرُٞ ُػ ٍْ هَخ ِِ ْٔ ُٓ ػ٢َِ٘ أَرُٞ  ََ  َكيَّ جِ ُٓ  ٍَ ْٖ هَظَخَىسَ هَخ ِْ َػ ِٓ ُْوَخ ُٖ ح ُف ْر ْٝ ٍَ ػََ٘خ 

ٌَ خكِ ًَ َُِي ا٫ِ  ًَ  َُ َْ ٣َْلَؼ َٛ  ٍَ َّٖ كَوَخ ِٛ ٍِ َٔخِء ك٢ِ أَْىرَخ ِٕ حُِّ٘ ْٖ اِْط٤َخ َىحِء َػ ٍْ ٌف  أَرُٞ حُيَّ ْٝ ٍَ  ٍَ شَ   هَخ ٌَ ٤َِْ ُٓ َٖ أَر٢ِ  ِْٜيُص حْر َ٘ كَ

ْىطُُٚ ٍَ ٍَ هَْي أَ َُِي كَوَخ ًَ  ْٖ ٍُ َػ ؤَ ْٔ َٙ َػ٢ََِّ ٣َ ٍَِكشَ كَخْػظَخ ُْزَخ ٣ٍٍَِش ٢ُِ ح ْٖ َؿخ ِٓ ُِْض َُُٚ    ٍَ كَوُ ٍْ هَخ ْل َ٘ ْٝ رِ ٍٖ أَ ْٛ ُْ٘ض رُِي ظََؼ ْٓ كَخ

ِ َٕ هللاَّ ْزَلخ ُٓ    َٖ ََُؼ َٝ  ُ ٍَ ََُؼََ٘ي هللاَّ ٌَ ، كَوَخ خكِ ًَ َُِي ا٫ِ  ًَ  َُ َْ ٣َْلَؼ َٛ  ٍَ َىحِء ، هَخ ٍْ َّٕ أَرَخ حُيَّ َٗخ هَظَخَىسُ أَ ََ ُِْض ٫ مَأَْهزَ طَخَىسَ ، كَوُ

َُِي ًَ ُض رَْؼَي  ْٓ َّْ َِٗي ٤ْجًخ أَرًَيح ػُ َٗ َْ٘ي  ُع َػ  أَُكيَّ
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Telah menceritakan kepadaku Abu Muslim yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu „Umar Adh Dhariir yang berkata telah menceritakan kepada kami Yaziid bin Zurai‟ 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Rauh bin Qaasim dari Qatadah yang berkata 

Abu Dardaa‟ pernah ditanya tentang “mendatangi istri pada dubur mereka”. Maka ia 

berkata “tidaklah melakukan itu kecuali kafir”. Rauh berkata maka aku menyaksikan Ibnu 

Abi Mulaikah ketika ditanya tentang hal itu, ia berkata “Sungguh aku ingin melakukannya 

dengan budakku tadi malam, kemudian aku mengalami kesulitan maka aku menggunakan 

minyak atau lemak”. Maka aku [Rauh] berkata kepadanya “Maha suci Allah, telah 

mengabarkan kepada kami Qatadah bahwa Abu Dardaa‟ mengatakan “tidaklah melakukan 

hal itu kecuali kafir”. Maka ia berkata “semoga Allah melaknatmu dan melaknat Qatadah”. 

Aku [Rauh] berkata “aku tidak akan meriwayatkan sedikitpun darimu selamanya” kemudian 

setelah itu aku menyesalinya [Tafsir Ath Thabariy 3/753 tahqiq „Abdullah bin „Abdul Muhsin 

At Turkiy] 

Riwayat perkataan Ibnu Abi Mulaikah di atas sanadnya jayyid. Berikut keterangan mengenai 

para perawinya 

1. Abu Muslim yaitu Ibrahim bin ‗Abdullah bin Muslim Al Bashriy seorang yang 

shaduq tsiqat [Mausu‘ah Aqwaal Daruquthniy no 80] 

2. Abu ‗Umar Adh Dhariir yaitu Hafsh bin Umar Al Bashriy seorang yang shaduq alim 

[Taqriib At Tahdziib 1/228] 

3. Yazid bin Zurai‘ Al Bashriy seorang yang tsiqat tsabit [Taqriib At Tahdziib 2/324] 

4. Rauh bin Qaasim Al Anbariy Al Bashriy seorang yang tsiqat hafizh [Taqriib At 

Tahdziib 1/305] 

Ibnu Abi Mulaikah sendiri termasuk perawi Bukhariy dan Muslim, ia seorang yang tsiqat 

faqiih [Taqriib At Tahdziib 1/511]. 

. 

. 

Muhammad bin Ajlaan 

Muhammad bin ‗Ajlaan Al Qurasyiy Al Madaniy termasuk perawi Muslim yang dikenal 

tsiqat. Ia telah ditsiqatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma‘in, Yaqub bin Syaibah, 

Abu Hatim dan Nasa‘iy [Tahdzib Al Kamal 26/101-108 no 5462] 

 

ِؼ٤ي ْرٖ ٣ْٞٗ َٓ هَخٍ أَرُٞ  َٝ هيّ َٜٓ ٝٛخٍ ا٠ُ ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش كظِٝؽ رٜخ حَٓأس ٖٓ أِٜٛخ كؤطخٛخ ك٢ ىرَٛخ  :

ِٚ ٜ٘خ كٌ٘ظٚ ا٠ُ أِٜٛخ ك٘خع ًُي، كٜخف رِ وَؽ ٓ ش، ك ٘ي٣ٍ ٌ ٓ َٛ ح٩  أ
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Dan berkata Abu Sa‟iid bin Yuunus “ia datang ke Mesir dan datang ke Iskandariyah 

kemudian menikah dengan istrinya, maka ia mendatangi istrinya pada duburnya. Istrinya 

mengeluhkan hal itu kepada keluarganya dan tersebarlah kabar tentang hal itu. Maka 

penduduk Iskandariyah meneriakinya sehingga ia pergi dari sana [Tahdzib Al Kamal 

26/107] 

. 

. 

Malik bin Anas 
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ي  ٌُ ٘خ ر ِٜخ كيػ ز ٢ ه خ ك ٤ٜ ؤط ٔخ ٣ ٛخ ً َ ٢ ىر ٚ ك َٓأط َؿَ ح ٢ حُ ؤط ؤٕ ٣ ؤّ ر ي ٫ ر ٓخُ وخٍ  ك

ٚ٘ ٛذ ػ ٝ ٖ ْ ػٖ حر ٗٞ ٣ 

Maka berkata Malik “tidak ada masalah seorang laki-laki mendatangi istrinya pada 

duburnya sebagaimana ia mendatanginya pada kemaluannya”. Telah menceritakan kepada 

kami hal itu Yunus dari Ibnu Wahb darinya [Malik] [Ikhtilaaf Al Fuqahaa‟ Ibnu Jarir Ath 

Thabariy hal 304] 

Riwayat di atas sanadnya shahih sampai Malik bin Anas. Yunus gurunya Ath Thabariy 

adalah Yunus bin ‗Abdul A‘laa Ash Shadafiy seorang yang tsiqat [Taqriib At Tahdziib 

2/349]. Abdullah bin Wahb bin Muslim Al Qurasyiy seorang yang faqiih tsiqat hafizh ahli 

ibadah [Taqriib At Tahdziib 1/545] 

. 

. 

Abdullah bin Ibrahim Al Ashiiliy  

Abdullah bin Ibrahim Al Ashiiliy adalah seorang imam alim syaikh mazhab Malikiy. 

Daruquthniy berkata ―aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya‖ 

 

 ٢٘ ط يحٍه خٍ حُ ٤خٝ ه ٢ٟ ػ وخ خٍ حُ ِٚه ؼ ْ أٍ ٓ ُٝ ، ٢ِ ٤ ٛ ٞ ٓلٔي ح٧ ٢٘ أر  كيػ

 ٚ ِٚ ٍٝؿخُ ِ غ ٝػ لي٣ خُ ٤ٖ ر ِ ؼخٓ ي ٖٝٓ حُ ٓخُ ٛذ  ٌٓ لخظ  خٕ ٖٓ ك ٤خٝ ً خٍ ػ ٢ٜ٘  ه َٟ إٔ حُ ٣

ٛش ٌَح ٠ حُ ِ ٔخء ػ ٘ خٍ حُ ٤خٕ أىر  ػٖ اط

Qaadhiy „Iyaadh berkata Daruquthniy berkata telah menceritakan kepadaku Abu 

Muhammad Al Ashiiliy, aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. Iyaadh berkata “ia 

termasuk hafizh mazhab Malik dan termasuk orang yang alim dalam ilmu hadis, ilmu ilal-

nya dan Rijal-nya. Ia berpandangan bahwa larangan mendatangi istri pada dubur adalah 

makruh [Siyaar A‟laam An Nubalaa‟ 16/560 no 412] 

Ibnu Hajar juga menukil perkataan Qadhi Iyadh tentang Al Ashiiliy yang membolehkan 

―mendatangi istri pada duburnya‖. 
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 ِٙ٤ ـ ٢ِ ٣ ٤ ٛ ٤ْ ح٧ َحٛ ٖ ار زي هللا ر ٞ ٓلٔي ػ ٢ٟ أر وخ خٕ حُ ٤خٝ ً ٢ٟ ػ وخ خٍ حُ ه

٤َ ٓق ٚ ؿ ٠ أٗ ٤ٚ اُ ٛذ ك ٌ ٣ٍّٝ 

Qaadhiy „Iyaadh berkata “Qadhiy Abu Muhammad „Abdullah bin Ibrahim Al Ashiiliy 

membolehkannya dan menganggap bahwasanya itu tidak haram” [Talkhiis Al Habiir Ibnu 

Hajar 3/379] 

Apakah sebagian salaf termasuk sahabat Ibnu Umar [radiallahu ‗anhu] itu akan dikatakan 

oleh Al Amiry sebagai bodoh dan gila?. Tentu ia tidak akan berani mengatakannya. Paling-

paling ia akan mengatakan pendapat mereka ditinggalkan karena telah shahih dalil dari 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] akan keharamannya. 

Kami menukil sebagian salaf yang membolehkan ―mendatangi istri pada duburnya‖ hanya 

sebagai bukti bahwa perkara ini yang diyakini dalam mazhab Syi‘ah juga diyakini oleh 

sebagian salaf mazhab Ahlus Sunnah [walaupun memang berdasarkan dalil yang shahih 

sebagian salaf ini terbukti keliru dalam perkara ini]. Kalau sebagian salaf tersebut tidak 

pantas dicela dan dikafirkan karena membolehkannya maka mengapa hal itu menjadi celaan 

ketika ada dalam mazhab Syi‘ah. 

. 

. 

. 

Kesimpulan 

Ada dua hal yang bisa disimpulkan dari pembahasan diatas yang menunjukkan kejahilan 

pencela seperti Al Amiriy 

1. Al Amiry berdusta ketika mengatakan dalam mazhab Syi‘ah jima‘ melalui dubur 

tidak membatalkan puasa. Faktanya riwayat yang dituduhkan adalah dhaif dan para 

ulama Syi‘ah justru menyatakan batal puasanya karena jima‘ melalui dubur 

2. Al Amiry mencela dan merendahkan mazhab Syi‘ah yang membolehkan jima‘ 

melalui dubur dengan keridhaan istri dan hukumnya makruh padahal sebagian salaf 

mazhab Ahlus Sunnah ada juga yang membolehkannya. 

Akhir kata tidak henti-hentinya kami mengingatkan pembaca agar berhati-hati dalam 

membaca tulisan para pencela tentang mazhab Syi‘ah. Mereka sudah terbiasa berdusta demi 
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mencela mazhab yang mereka benci. Tentu kami tidak melarang siapapun untuk membaca 

tulisan mereka tetapi hendaknya diiringi dengan sikap ―tidak mudah percaya‖ sebelum 

membuktikan sendiri. Sangat menyedihkan jika orang-orang awam ikut-ikutan mencela 

bahkan terlihat lebih bersemangat merendahkan Syi‘ah padahal hakikatnya mereka tertipu 

oleh para pendusta. 

Orang awam bersikaplah secara awam tidak perlu berlagak ahli padahal hanya sekedar taklid 

kepada para pendusta. Silakan saja bagi orang awam untuk menjauhkan diri dari mazhab 

Syi‘ah atau beranggapan mazhab Syi‘ah sesat. Tetapi simpanlah hal itu di dalam nurani 

masing-masing tidak perlu berlagak sok tahu bicara begini begitu padahal hanya membaca 

tulisan-tulisan singkat dusta Al Amiry dan yang lainnya. Ingat dan camkan hal ini baik-baik 

bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya masing-

masing. Salam Damai 

Doktrin Raj’ah Itu Tidak Benar? 

Posted on April 17, 2015 by secondprince  

Doktrin Raj’ah Itu Tidak Benar? 

Raj‘ah adalah perkara masyhur dalam mazhab Syi‘ah dan tidak dikenal di sisi mazhab Ahlus 

Sunnah [walaupun hakikatnya memang ada]. Seperti perkara-perkara lain yang sering 

dituduhkan kepada mazhab Syi‘ah maka konsep Raj‘ah ini juga telah disalahartikan dan 

dijadikan bahan celaan atas mazhab Syi‘ah. 

Mazhab Syi‘ah bukan mazhab yang muncul kemarin sore. Mazhab Syi‘ah sudah berkembang 

begitu lama bahkan hampir sama tuanya dengan mazhab Ahlus Sunnah. Jadi lucu sekali kalau 

ada sekelompok pencela mengesankan seolah mazhab Syi‘ah tidak memiliki dalil shahih 

tentang Raj‘ah di sisi mereka. Tulisan ini berusaha meluruskan ulah salah satu pencela Syi‘ah 

yang cukup dikenal di kalangan pengikutnya yaitu Abul-Jauzaa‘. Tulisan Abul Jauzaa‘ 

tersebut dapat para pembaca lihat disitusnya dengan judul Doktrin Raj‘ah Itu Tidak benar. 

Inti dari tulisan Abul-Jauzaa‘ adalah menunjukkan bahwa doktrin Raj‘ah itu tidak benar. Ia 

berhujjah dengan dua poin berikut 

1. Riwayat Syi‘ah yang menurut Abul Jauzaa‘ menafikan keyakinan Raj‘ah 

2. Al Qur‘anul Kariim yang menurut Abul Jauzaa‘ bertentangan dengan Raj‘ah 

Insya Allah kami akan membuktikan betapa lemahnya hujjah Abul Jauzaa‘ tersebut 

dalam membantah doktrin Raj‘ah dalam mazhab Syi‘ah. Sebelumnya kami katakan bahwa 

kami meluruskan syubhat Abul Jauzaa‘ bukan berarti kami membenarkan paham Raj‘ah 

dalam mazhab Syi‘ah tetapi kami tidak suka kepada orang yang membuat kedustaan atas 

mazhab Syi‘ah. 

. 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/04/17/doktrin-rajah-itu-tidak-benar/
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2015/03/doktrin-rajah-itu-tidak-benar.html
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Dalil Shahih Tentang Raj’ah Dalam Mazhab Syi’ah 

Raj‘ah secara lughah bermakna kembali ke kehidupan dunia setelah kematian. Hal ini 

diantaranya disebutkan oleh Muhammad bin Abu Bakar Ar Raaziy 

ٔٞص ؼي حُ ٤خ ر يٗ ٠ حُ َؿٞع اُ خُ ؼش ( أ١ ر َؿ خُ ئٖٓ ) ر ٬ٕ ٣  ٝك

Dan Fulaan percaya Raj‟ah yaitu kembali ke kehidupan dunia setelah kematian [Mukhtaar 

Ash Shihaah Ar Raaziy hal 99] 

Dan di sisi Syi‘ah makna Raj‘ah seperti halnya makna lughah di atas hanya saja itu berlaku 

khusus untuk orang-orang tertentu. Raj‘ah sudah menjadi kesepakatan diantara sebagian 

besar ulama Syi‘ah walaupun memang ada juga ulama Syi‘ah yang menolak keyakinan 

Raj‘ah. Diantara para ulama yang meyakini Raj‘ah sebagian besar memahami maknanya 

secara zhahir sebagai kebangkitan fisik setelah kematian sedangkan sebagian kecil 

menakwilkannya sebagai kembalinya daulah atau kekuasaan Imam Ahlul Bait dengan 

kemunculan Imam Mahdiy. 

Kami tidak akan menjelaskan secara rinci perbedaan-perbedaan tersebut. Kami lebih 

memfokuskan pada pendapat manakah yang benar dan sesuai dengan dalil shahih di sisi 

mazhab Syi‘ah. Raj‘ah dalam mazhab Syi‘ah termasuk keyakinan yang ditetapkan melalui 

riwayat-riwayat Ahlul Bait. Cukup banyak riwayat Imam Ahlul Bait yang menyebutkan 

tentang Raj‘ah dan sebagian besar riwayat tersebut dhaif sedangkan salah satu riwayat yang 

shahih adalah sebagai berikut 
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 ٖٔ ل ٖ حُ وطخد ٝحكٔي ر ٢ حُ ٖ حر ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ َُحُ، ػٖ ٓلٔي ر لَ حُ ؼ ٖ ؿ ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

خٍ:  ٢ِ، ه ؼـ ش حُ ؼخ٣ٝ ٓ ٖ ي ر ٣َ ِْ، ػٖ ر ٔ ٓ ٖ ٝحٕ ر ، ػٖ َٓ ٤ٚ ٠خٍ، ػٖ حر ٖ ك ٢ِ ر ٖ ػ ر

 َٙ ًً ١ٌ ٤َ حُ ٓٔخػ ٢ ػٖ ح زَٗ ٍٓٞ هللا أه ٍ ٖ خر ٬ّٔ(: ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ ٢ ػ ِض ٫ر ه

َ ف وٍٞ: )ٝحًً ٤غ ٣ ٚ ك ظخر ً ٢ خٕ هللا ك ٞػي ًٝ ٛخىم حُ خٕ  ً ٚ ٤َ حٗ ٓٔخػ ظخد ح ٌ ١ حُ

 ٚ ِػٕٔٞ حٗ ٘خّ ٣ خٕ حُ ٬ّٔ(، ك ٤ٚ حُ ِ ٤ْ )ػ َحٛ ٖ حر ٤َ ر ٓٔخػ خٕ ح ٤خ(، أً ز ٗ ٫ٞٓ ٍ

 ْ٤ َحٛ ٤ْ، ٝحٕ حر َحٛ زَ حر ٓخص ه  َ٤ ٓٔخػ ٬ّٔ(: حٕ ح ٤ٚ حُ ِ وخٍ )ػ ٤ْ، ك َحٛ ٖ حر ٤َ ر ٓٔخػ ح

٤َ حًٕ، ف ٓٔخػ َٓ ح ٢ ٖٓ حٍ خُ ؼش، ك ٣َٗ ٛخكذ  ٔخ  خث ِٜخ ه ـش هلل ً خٕ ك ِض ً ؼ ِض: ؿ ه

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/kamil-ziyaraat-hal-138.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/kamil-ziyaraat-hal-139.jpg
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 ،)ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ز٢ )ػ ٘ ٤َ حُ ٖ كِه ٤َ ر ٓٔخػ ٬ّٔ(: ًحى ح ٤ٚ حُ ِ خٍ )ػ خٕ. ه ً ٖٔ يحى ك ك

 ٤ٚ ٞؿٚ اُ ْ ك ٤ٜ ِ ٚ ػ ٠ذ هللا ُ ـ ٜٚ، ك ِوٞح ٝؿ ٓ ٝ ِٙٞ ظ و ٞٙ ك ٌٌر ٓٚ ك ٞ ٠ ه ٚؼ هللا حُ ؼ ر

٤ي  ٢٘ حُ ؼٌحد ٝؿٜ ِي حُ ٓ َ٤ ٓطخ١خث خ ح ٤َ حٗ ٓٔخػ خ ح ٣ :ٚ وخٍ ُ ؼٌحد، ك ِي حُ ٓ َ٤ ٓطخ١خث ح

ّٞ ٌد ه ؼِس ٫ػ ي. ٍد حُ ًُ ٢ ٢ ك ٤َ: ٫ كخؿش ُ ٓٔخػ ٚ ح وخٍ ُ جض، ك ٗ ؼٌحد حٕ  ٞحع حُ خٗ ى ر

ٔي  ل ٘ ؼخم ُ ٤ ٔ ي أهٌص حُ خ ٍد حٗ وخٍ: ٣ ٤َ، ك ٓٔخػ خ ح ظي ٣ ٔخ كخؿ ٤ٚ ك ٠ هللا اُ ؤٝك ك

ٚظ  ؼَ حٓ ل ٔخ ط وي ر ِ ٤َ ه زَص ه ش ٝأه ٣٫ٞ خُ ٚ ر ٤خث ٛ زٞس ٫ٝٝ ٘ خُ ٔلٔي ر ٤ش ُٝ ٞر َر خُ ر

ي خ، ٝحٗ ٤ٜ ز ؼي ٗ ٬ّٔ( ٖٓ ر ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٢ِ )ػ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل خُ ٬ّٔ(  ر ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ )ػ ٔ ل ٝػيص حُ

خ ٍد حٕ  ٤ي ٣ ظ٢ حُ لخؿ ٚ، ك ي ر ؼَ ًُ ٖٓٔ ك  ٚٔ ل ٘ وْ ر ظ ٘ ظ٠ ٣ ٤خ ك يٗ ٠ حُ ٌَ حُ حٕ ط

 ،)ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ )ػ ٔ ل ٌَ حُ ٔخ ط ً ٢ ي ر ؼَ ًُ ٖٓٔ ك وْ  ظ ظ٠ حٗ ٤خ ك يٗ ٠ حُ ٢ حُ ٌَٗ ط

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ )ػ ٔ ل ٌَ ٓغ حُ ٣ ٜٞ ي، ك ًُ َ٤ ٖ كِه ٤َ ر ٓٔخػ ٞػي هللا ح  ك

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja‟far Ar Razzaaz dari Muhammad bin 

Husain Abil Khaththaab dan Ahmad bin Hasan bin „Aliy bin Fadhl dari Ayahnya dari 

Marwaan bin Muslim dari Buraid bin Mu‟awiyah Al Ijliy yang berkata aku berkata kepada 

Abu „Abdullah [„alaihis salaam] “wahai putra Rasulullah kabarkan kepadaku tentang 

Isma‟iil yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya dimana Dia berfirman “ceritakanlah kisah 

Isma‟iil di dalam Al Qur‟an, sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia 

adalah seorang Rasul dan Nabi”. Apakah ia adalah Isma‟iil bin Ibrahiim [„alaihis salaam]? 

orang-orang menganggap bahwa ia adalah Isma‟iil bin Ibrahim. Beliau [„alaihis salaam] 

berkata “Isma‟iil wafat sebelum Ibrahiim dan sesungguhnya Ibrahim adalah hujjah Allah 

yang berdiri membawa syari‟at maka kepada siapa Isma‟iil diutus. Aku berkata “aku 

menjadi tebusanmu maka siapakah ia?”. Beliau berkata “ Isma‟iil bin Hizqiil seorang Nabi 

[„alaihis salaam] yang diutus Allah kepada kaumnya maka mereka mendustakannya dan 

membunuhnya dan mereka menguliti wajahnya maka Allah murka dan mengirimkan malaikat 

adzab bernama Isthathail. [Malaikat] itu berkata kepadanya “wahai Isma‟il aku adalah 

malaikat adzab, Allah mengutusku kepadamu agar mengadzab kaummu dengan berbagai 

adzab jika engaku mau”. Isma‟iil berkata kepadanya “aku tidak menginginkan hal itu” maka 

Allah mengirimkan wahyu kepadanya “apa yang engkau inginkan wahai Isma‟iil”. Ia 

berkata “wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah berjanji dengan Dirimu dengan 

Rububiyah-Mu dan Kenabian Muhammad dan Wilayah para washiy. Dan Engkau telah 

mengabarkan kepada makhluk terbaik-Mu apa yang akan dilakukan umatnya kepada Husain 

bin „Aliy sepeninggal Nabi mereka. Dan sesungguhnya Engkau berjanji bahwa Husain akan 

kembali ke dunia hingga membalas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Maka aku 

menginginkannya wahai Tuhanku agar mengembalikanku ke dunia untuk membalas apa yang 

mereka lakukan terhadapku sebagaimana Engkau mengembalikan Husain [„alaihis salaam]. 

Maka Allah menjanjikan kepada Isma‟iil bin Hizqiil bahwa ia akan kembali bersama Husain 

[„alaihis salaam] [Kaamil Az Ziyaaraat Ibnu Quuluwaih hal 138-139 hadis no 163] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu hadis dalam mazhab Syi‘ah, 

berikut keterangan para perawinya 

1. Muhammad bin Ja‘far Ar Razzaaz ia adalah syaikh [guru] Ja‘far bin Muhammad bin 

Quuluwaih dalam Kaamil Az Ziyaaraat maka ia seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min 

Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 509] 

2. Muhammad bin Husain bin Abil Khaththaab seorang tsiqat yang tinggi 

kedudukannya, banyak memiliki riwayat [Rijal An Najasyiy hal 334 no 897]. Ahmad 

bin Hasan bin ‗Aliy bin Fadhl adalah seorang yang tsiqat dalam hadis hanya saja ia 

Fathahiy [Rijal An Najasyiy hal 80 no 194] 
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3. Hasan bin ‗Aliy bin Fadhl seorang yang tinggi kedudukannya, zuhud, wara‘ dan tsiqat 

dalam hadis, awalnya ia seorang Fathahiy kemudian ruju‘ [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 47-48] 

4. Marwan bin Muslim adalah seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal An Najasyiy 

hal 419 no 1120] 

5. Buraid bin Mu‘awiyah termasuk sahabat Imam Baqir dan Imam Shadiq, seorang yang 

tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 82] 

Riwayat tersebut menyatakan dengan jelas kembalinya Husain bin ‗Aliy [‗alaihis salaam] ke 

kehidupan dunia. Maka sesuai dengan dalil shahih pendapat yang benar tentang Raj‘ah di sisi 

mazhab Syi‘ah adalah pendapat sebagian besar ulama Syi‘ah mengenai kebangkitan fisik 

orang-orang tertentu ke kehidupan dunia sedangkan pendapat yang menakwilkan Raj‘ah dan 

pendapat yang menolak adanya Raj‘ah terbukti keliru. 

Adapun mengenai siapa orang-orang yang akan mengalami Raj‘ah tersebut maka hal itu 

tergantung dengan apakah ada riwayat shahih yang menyebutkannya. Seperti riwayat shahih 

di atas yang menyebutkan bahwa Husain bin ‗Aliy dan mereka yang menzhaliminya akan 

mengalami Raj‘ah. Jika tidak ada riwayat shahih yang menyebutkannya maka tidak bisa 

ditetapkan apalagi jika riwayat tersebut dhaif di sisi mazhab Syi‘ah seperti riwayat-riwayat 

yang menyebutkan Abu Bakar [radiallahu ‗anhu], Umar [radiallahu ‗anhu] dan Aisyah 

[radiallahu ‗anha] akan mengalami Raj‘ah dan menerima hukuman dari Imam Mahdiy. 

Anehnya justru riwayat-riwayat dhaif ini yang dijadikan hujjah oleh para pencela untuk 

merendahkan mazhab Syi‘ah. Kami juga tidak menutup mata terhadap sebagian pengikut 

Syi‘ah yang seenaknya berhujjah dengan riwayat dhaif tetapi kesalahan sebagian orang ini 

tidaklah pantas dijadikan tolak ukur untuk menghukum mazhab Syi‘ah. 

. 

. 

. 

Syubhat Abul Jauzaa’ 

Syubhat pertama Abul Jauzaa‘ adalah menggunakan riwayat hadis Syi‘ah yang menurutnya 

menafikan keyakinan Raj‘ah di sisi mazhab Syi‘ah. 

ٖ ٓلٔي،  ٘خ أكٔي ر خٍ: كيػ لخٍ. ه ٜ ٖٔ حُ ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٖٔ ه ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 َ٤ ؼض أٓ ٔٓ خٍ:  ٓي١، ه ش ح٧ زخ٣ ؼْ، ػٖ ػ ٤ ٓ ٖ ق ر ٛخُ ٠ٔ ػٖ  ٤ ٖ ػ خٕ ر ٔؼ ػٖ ػ

 ٞٛ ٝ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٠ٖ حُ و ٤َح ٧ٝٗ ز ٓ َٜ ٔ ٤ٖ ر : ٥ط ٤ٚ ِ ْ ػ خث خ ه ٔـَ ٝأٗ ٓ

ؼَد  ٖ حُ ٓٞه ؼَد، ٧ٝ ٍٞ حُ ً [َ ٜخٍٟ ٖٓ ]ً ٘ ٞى ٝحُ ٤ٜ َؿٖ حُ ٘ن كـَح كـَح، ٧ٝه ىٓ

ٔٞص!  ٓخ ط ؼي  ٢٤ ر ل ي ط خ أٗ زَٗ و ي ط ؤٗ ً ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خ أٓ ٣ :ٚ ِض ُ خٍ: ه ٌٛٙ ه ٜخ١  ؼ ر

٢٘ ِٚ ٍؿَ ٓ و ؼ ٛذ ٣ ٌٓ  َ٤ ٢ ؿ زض ك ش ًٛ زخ٣ خ ػ خص ٣ ٤ٜ وخٍ: ٛ  ك

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ahmad bin Muhammad dari „Utsman bin „Iisa dari Shaalih bin Maitsam dari „Abaayah 

Al Asadiy yang berkata aku mendengar Amirul Mukminin [„alaihis salaam] yang waktu itu ia 

sedang duduk bersandar dan aku berdiri [Beliau berkata] “Aku akan membuat sebuah 
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mimbar di Mesir, dan aku akan merobohkan Damaskus, batu demi batu. Aku juga akan 

mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nashrani dari seluruh wilayah „Arab. Aku akan 

memimpin „Arab dengan tongkatku ini”. Aku berkata kepadanya “Wahai Amiirul Mukminiin, 

seolah-olah engkau mengabarkan kepada kami bahwa engkau akan hidup kembali setelah 

wafat?”. [Beliau] berkata “Jauh sekali wahai „Abaayah. Hal itu akan dilakukan oleh 

seseorang dariku” [Ma‟aaniy Al Akhbaar Syaikh Ash Shaduuq hal 406-407] 

Setelah membawakan riwayat Syaikh Ash Shaaduq ini, Abul Jauzaa‘ berkata 

Mari kita cermati bersama riwayat di atas. Ketika ditanya apakah ia akan hidup kembali 

setelah kematiannya, maka ‗Aliy bin Abi Thaalib membantahnya. Artinya, tidak ada raj‘ah 

baginya (‗Aliy). Jika ia tidak akan hidup kembali – padahal ia adalah penghulunya imam 

Ahlul-Bait – tentu orang-orang selainnya terlebih lagi 

Perkataan Abul Jauzaa‘ tersebut bisa dikatakan sia-sia karena riwayat yang ia jadikan hujjah 

tidak shahih sanadnya sesuai dengan standar ilmu hadis mazhab Syi‘ah. Berikut pembahasan 

kedudukan riwayat tersebut sesuai standar ilmu Rijal Syi‘ah. 

Dalam sanad riwayat Syaikh Ash Shaaduq terdapat perawi yang tidak dikenal dan tidak tsabit 

tautsiq terhadapnya salah satunya yaitu ‗Abaayah Al Asadiy. Berikut pembahasan 

tentangnya. 

Sayyid Al Khu‘iy dalam kitabnya Mu‘jam Rijal Al Hadiits menyebutkan biografi ‗Abaayah 

bin Rib‘iy Al Asadiy dan tidak menyebutkan adanya jarh dan ta‘dil terhadapnya, hanya saja 

terdapat nukilan bahwa Al Barqiy memasukkannya dalam golongan sahabat khusus Imam 

Aliy [Mu‘jam Rijal Al Hadiits 10/274-275 no 6228] 

Sumber penukilan Sayyid Al Khu‘iy adalah kitab Rijal Al Barqiy dimana penulisnya 

menyebutkan golongan sahabat khusus Imam Aliy dan salah satunya terdapat nama ‗Abaayah 

bin Rib‘iy Al Asadiy [Rijal Al Barqiy hal 4-5] 

Lafaz ―sahabat khusus Imam Aliy‖ sebenarnya bernilai mamduh [pujian] tetapi yang menjadi 

masalah disini adalah kitab Rijal Al Barqiy tidak jelas siapa penulisnya. Sebagian ulama 

Syi‘ah mengira ia adalah Ahmad bin Abu ‗Abdullah Al Barqiy tetapi berdasarkan pendapat 

yang rajih hal ini keliru dengan qarinah berikut 

1. Penulis kitab Rijal Al Barqiy malah memasukkan nama Ahmad bin Abu ‗Abdullah Al 

Barqiy dalam golongan sahabat Imam Abu Ja‘far Ats Tsaniy [Rijal Al Barqiy hal 56-

57]. Termasuk hal yang aneh jika penulis kitab Rijal menyebut nama sendiri dalam 

kitabnya. 

2. Penulis kitab Rijal Al Barqiy juga memasukkan nama murid Ahmad bin Abu 

‗Abdullah Al Barqiy yaitu ‗Abdullah bin Ja‘far Al Himyaariy dimana penulis kitab 

tersebut berkata ―Abdullah bin Ja‘far Al Himyaariy dimana aku telah mendengar 

darinya‖ [Rijal Al Barqiy hal 60-61]. Maka jelas disini bahwa penulis kitab Rijal Al 

Barqiy adalah murid dari ‗Abdullah bin Ja‘far Al Himyariy. 

3. Penulis kitab Rijal Al Barqiy juga memasukkan nama Muhammad bin Khalid Al 

Barqiy dalam kitabnya ke dalam golongan sahabat Imam Abu Hasan Al Awwaal dan 

Imam Abu Hasan Ar Ridhaa [Rijal Al Barqiy hal 55]. Abu ‗Abdullah Muhammad bin 

Khalid Al Barqiy adalah ayah dari Ahmad bin Abu ‗Abdullah Al Barqiy tetapi penulis 

kitab tersebut tidak menyebutkan bahwa Muhammad bin Khalid adalah ayahnya. 
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Kalau untuk perawi seperti ‗Abdullah bin Ja‘far Al Himyaariy ia menyebutkan 

dengan jelas telah mendengar darinya maka mengapa Ayahnya sendiri yang jauh 

lebih dekat dengannya tidak disebutkan dengan jelas bahwa itu ayahnya dan ia telah 

mendengar darinya. 

Maka berdasarkan pendapat yang rajih dapat disimpulkan bahwa penulis kitab Rijal Al 

Barqiy bukanlah Ahmad bin Abu ‗Abdullah Al Barqiy seorang perawi yang tsiqat dan 

masyhur dalam mazhab Syi‘ah. 

Ulama Syi‘ah Syaikh Ja‘far As Subhaaniy menyebutkan bahwa kemungkinan penulis kitab 

Rijal tersebut adalah ‗Abdullah bin Ahmad Al Barqiy gurunya Al Kulainiy atau Ahmad bin 

‗Abdullah bin Ahmad Al Barqiy gurunya Syaikh Ash Shaduuq, dimana Syaikh merajihkan 

Ahmad bin ‗Abdullah bin Ahmad Al Barqiy [Kulliyyaat Fii Ilm Ar Rijal Syaikh Ja‘far As 

Subhaaniy hal 72]. 

Jika memang penulis kitab Rijal Al Barqiy adalah Ahmad bin ‗Abdullah bin Ahmad Al 

Barqiy yaitu cucu dari Ahmad bin Abu ‗Abdullah Al Barqiy maka ia seorang yang majhul 

[Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 31]. 

Penjelasan terperinci tentang siapa penulis kitab Rijal Al Barqiy ini sebenarnya 

membutuhkan pembahasan tersendiri jadi kami tinggalkan isu ini agar bisa didiskusikan 

disini oleh para penuntut ilmu dari kalangan orang-orang Syi‘ah. Sejauh ini kesimpulan yang 

kami dapatkan kitab tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. 

Maka lafaz ―sahabat khusus Imam Aliy‖ untuk ‗Abaayah Al Asadiy tersebut tidak tsabit 

sebagai predikat mamduh [pujian] untuknya. Oleh karena tidak ada tautsiq serta mamduh 

[pujian] lain untuknya maka kedudukannya adalah majhul. Syaikh Muhammad Haadiy Al 

Maazandaraaniy pernah berkata 

لخٍ ـٍٜٞ حُ ٓ ٞٛ ٓي١، ٝ ؼ٠ ح٧ ٖ ٍر ش ر زخ٣ ٛٞ ػ ٓي١، ٝ ش ح٧ زخ٣ ٔن ػ ٘ ؼٞ حُ ٢ ر ك  ٝ

Dan dalam sebagian naskah tertulis „Abaayah Al Asadiy dan ia adalah „Abaayah bin Rib‟iy 

Al Asadiy seorang yang majhul hal [Kitab Syarh Furuu‟ Al Kaafiy Syaikh Muhammad 

Haadiy Al Maazandaraaniy 2/322] 

. 

. 

Syaikh Ash Shaaduq setelah membawakan riwayat di atas, ia mengatakan bahwa Imam Aliy 

sedang taqiyah terhadap ‗Abaayah dalam hadis ini 

ظخد  ٌ ٌٛح حُ ٘ق  ٜ خٍ ٓ ٘ٚ  –ه ٢ٟ هللا ػ  س١حدع ٟمصح ّحٍٍّح ١ٍٙع ١ّٕٕإٍّح ١ٍّأ ٕا :-ٍ

 َ٤ خ ؿ خٗ ٜٔخ ً ن ٧ٗ ٔخر غ حُ لي٣ ٢ حُ ٌٞحء ك ٖ حُ و٢ حر غ ٝأط لي٣ ٌٛح حُ  ٢ ٓي١ ك ح٧

ّ٬ٔ ْ حُ ٤ٜ ِ َٓحٍ آٍ ٓلٔي ػ ٤ٖ ٧ ِ ٔظ  ٓل

Berkata penulis kitab ini [radiallahu „anhu] “Sesungguhnya Amiirul Mukminiin [„alaihis 

salaam] taqiyyah terhadap „Abaayah Al Asadiy dalam hadis ini dan taqiyyah terhadap Ibnu 
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Kawaa‟ dalam hadis sebelumnya karena keduanya bukan pembawa rahasia keluarga 

Muhammad [„alaihimus salaam]. [Ma‟aaniy Al Akhbaar Syaikh Ash Shaduuq hal 407]. 

Pernyataan ini walaupun menurut kami bukan hujjah yang kuat tetapi bisa dimaklumi karena 

mungkin di sisi Syaikh Ash Shaduuq telah shahih berbagai riwayat tentang Raj‘ah. Biasanya 

para pencela suka merendahkan argumen salah seorang ulama Syi‘ah yang menyatakan suatu 

hadis sebagai taqiyyah. Para pencela mengatakan kalau dengan mudah dikatakan taqiyyah 

seenaknya maka bagaimana membedakan riwayat yang bukan taqiyyah dengan riwayat 

taqiyyah. 

Orang jahil yang penuh kesombongan maka ia akan selamanya jahil, jika mereka para 

pencela itu mau meneliti dengan objektif maka sangat mudah untuk memahami kapan para 

ulama Syi‘ah menyatakan suatu hadis sebagai taqiyyah. Prinsipnya adalah jika suatu hadis 

secara zhahir bertentangan dengan ushul mazhab Syi‘ah dimana ushul mazhab tersebut 

berdiri atas riwayat shahih yang lebih kuat dan lebih banyak maka saat itulah hadis yang 

bertentangan tersebut dikatakan taqiyyah. Ini adalah ciri khas metode self defense suatu 

mazhab yang menopang dirinya sendiri. 

Metode seperti ini yang bercorak self defense juga dikenal di dalam ilmu hadis mazhab Ahlus 

Sunnah. Para pembaca mungkin pernah mendengar kaidah perawi tsiqat dengan mazhab 

menyimpang atau penganut bid‘ah di sisi Ahlus Sunnah seperti Syi‘ah, Khawarij, Nashibiy, 

Qadariy, Jahmiy dan yang lainnya jika hadisnya menguatkan mazhab atau bid‘ah yang 

mereka anut maka hadisnya tertolak. Metode ini jelas menopang diri mazhab itu sendiri 

karena walaupun perawi tersebut tsiqat dan hadisnya shahih tetapi jika hadisnya menguatkan 

bid‘ahnya maka hadisnya tidak diterima. Dengan kata lain mazhab yang dikatakan bid‘ah 

atau menyimpang oleh Ahlus Sunnah itu akan tetap dianggap sesat walaupun para perawi 

tersebut tsiqat dan memiliki bukti hadis shahih yang mereka punya atas keyakinan mereka. 

. 

. 

Syubhat berikutnya yang dijadikan hujjah oleh Abul Jauzaa‘ adalah menggunakan ayat Al 

Qur‘an yang dalam pikiran waham khayal-nya menafikan Raj‘ah. Abul Jauzaa‘ berkata 

Perkataan yang disandarkan kepada ‗Aliy dalam riwayat di atas sesuai dengan firman Allah 

ta‘ala – sedangkan firman Allah sebenarnya tidak butuh pada riwayat Syi‘ah tersebut – : 

 ِٕ ِؿُؼٞ ٍْ ّد ح ٍَ  ٍَ ُص هَخ ْٞ َٔ ُْ ُْ ح ُٛ ح َؿآَء أََكَي ًَ ِّ *َكظ٠َّ اِ َٝ َٜخ  َٞ هَآثُِِ ُٛ شٌ  َٔ ِِ ًَ َٜخ  ٬ّ اِّٗ ًَ ُض  ًْ ََ خ طَ َٔ خُِلخً ك٤ِ َٛ  َُ َٔ ََؼ٢َِّ أَْػ  ُٕ

َٕ ِّ ٣ُْزَؼؼُٞ ْٞ ٌم ا٠ََُِ ٣َ َُ َْ ْْ رَ ِٜ آثِ ٍَ َٝ  

―(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada 

seseorang dari mereka, dia berkata: ―Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia) agar aku 

berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya 

itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding (barzakh) 

sampal hari mereka dibangkitkan‖ [QS. Al-Mukminuun : 99-100]. 

ٍَ  َٕ خ َٔ ح٣٩ِ َٝ  َْ ِْ ِؼ ُْ َٖ أُٝطُْٞح ح ٣ ٌِ ٍَ حُّ هَخ َٝ َٕ ٞ ُٔ ْْ ٫َ طَْؼَِ ٘ظ ًُ  ْْ ٌُ ٌِّ٘ َ َُـ َٝ ُْزَْؼِغ  ُّ ح ْٞ ح ٣َ ٌَ ـَ َٜ ُْزَْؼِغ كَ ِّ ح ْٞ ًِظَخِد هللّاِ ا٠ََُِ ٣َ ْْ ك٢ِ   هَْي َُزِْؼظُ
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―Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang 

yang kafir): ‗Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah, 

sampai hari berbangkit; maka inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak 

meyakini(nya)‖ [QS. Ar-Ruum : 56]. 

Dua ayat ini menjadi dalil yang jelas bahwa seseorang yang telah meninggal berada di alam 

kuburnya (barzakh) tidaklah dibangkitkan kecuali nanti di hari dibangkitkan setelah ditiup 

sangkakala. 

Sesungguhnya Al Qur‘an tidaklah butuh dengan perkataan Abul Jauzaa di atas. Kedua ayat 

tersebut memang menyatakan orang-orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan nanti 

pada hari kiamat akan tetapi jika hal ini dijadikan alasan bertentangan dengan konsep Raj‘ah 

maka itu keliru. Karena Al Qur‘an sendiri telah menjelaskan bahwa atas izin Allah orang-

orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali, contohnya sebagai berikut 

َٕ ُع ٝ َُ ْ٘ظُ ْْ طَ ْٗظُ أَ َٝ خِػوَشُ  َّٜ ُْ حُ ٌُ ْط ٌَ سً كَؤََه ََ ْٜ ٟ هللاَ َؿ ََ َٖ ََُي َكظ٠َّ َٗ ِٓ ْٖ ُْٗئ َُ ٠َٓ ٞ ُٓ ْْ ٣َخ ِْظُ ًْ هُ اِ ْٖ رَْؼِي َٝ ِٓ  ْْ ًُ َّّ رََؼْؼَ٘خ
َٕ ٝ َُ ٌُ ْ٘ ْْ طَ ٌُ ْْ ََُؼَِّ ٌُ طِ ْٞ َٓ  

Dan [ingatlah], ketika kamu berkata: “Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu 

sebelum kami melihat Allah dengan terang”, karena itu kamu disambar halilintar, sedang 

kamu menyaksikannya. Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu 

bersyukur [QS Al Baqarah : 55-56] 

ْْ ِْظُ ًْ هَظَ اِ َٝ  ُ َُِي ٣ُْل٢ِ هللاَّ ٌَ ًَ َٜخ  َِرُُٞٙ رِزَْؼ٠ِ ْٟ َِْ٘خ ح َٕ كَوُ ٞ ُٔ ظُ ٌْ ْْ طَ ْ٘ظُ ًُ خ  َٓ ٌَِؽ  ْو ُٓ  ُ هللاَّ َٝ َٜخ  ْْ ك٤ِ ْأطُ ٍَ ح خ كَخىَّ ًٔ َْل ط٠َٗ  ْٞ َٔ ُْ  ح

َٕ ْْ طَْؼوُِِٞ ٌُ ِٚ ََُؼَِّ ْْ آ٣َخطِ ٌُ ٣ َِ ُ٣ َٝ  

Dan [Ingatlah], ketika kalian membunuh seorang manusia lalu kalian saling tuduh menuduh 

tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Lalu 

Kami berfirman: “Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu” 

Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan 

kepada kalian tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kalian berpikir.” [QS Al Baqarah: 72-73] 

َّْ أَ ُٓٞطُٞح ػُ  ُ ُْ هللاَّ ُٜ َُ ٍَ ِص كَوَخ ْٞ َٔ ُْ ٍَ ح ٌَ ْْ أٌُُُٞف َك ُٛ َٝ  ْْ ِٛ ٍِ ْٖ ِى٣َخ ِٓ ُؿٞح  ََ َٖ َه ٣ ٌِ ََ ا٠َُِ حَُّ ْْ طَ ٍَأََُ  َ َّٕ هللاَّ ْْ اِ ُٛ ٍَ ْك٤َخ ًُٝ ك٠َْ

َٕ ٝ َُ ٌُ ْ٘ َ٫َ ٣ ِّ ََ حَُّ٘خ ؼَ ًْ َّٖ أَ ٌِ َُ َٝ  ِّ  َػ٠َِ حَُّ٘خ

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka 

sebanyak ribuan orang karena takut mati, lalu Allah berfirman kepada mereka “Matilah 

kalian” kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Sesungguhnya Allah mempunyai 

karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur [QS Al Baqarah : 

243] 

ُ ِٙ هللاَّ ٌِ َٛ ٍَ أ٠ََّٗ ٣ُْل٢ِ٤  َٜخ هَخ ِٗ ٝ َُ ٣َِٝشٌ َػ٠َِ ُػ ٢َِٛ َهخ َٝ ٣ٍَش  َْ ََّ َػ٠َِ هَ َٓ  ١ٌِ خَُّ ًَ  ْٝ َّْ أَ ٍّ ػُ خثَشَ َػخ ِٓ  ُ خطَُٚ هللاَّ َٓ َ َٜخ كَؤ طِ ْٞ َٓ  رَْؼَي 

َْ ا٠َُِ ١ََغ ْٗظُ ٍّ كَخ خثَشَ َػخ ِٓ َْ َُزِْؼَض  ٍَ رَ ٍّ هَخ ْٞ َ٣ َٞ ْٝ رَْؼ خ أَ ًٓ ْٞ ٍَ َُزِْؼُض ٣َ ْْ َُزِْؼَض هَخ ًَ  ٍَ ْٚ رََؼؼَُٚ هَخ َّ٘ َٔ ْْ ٣َظَ حرَِي َُ ََ َٗ َٝ َي  ِٓ ح

َغ ـْ َُِ٘ َٝ ٍَِى  خ َٔ َْ ا٠َُِ ِك ْٗظُ ح َٝ  ٍَ َٖ َُُٚ هَخ خ طَز٤ََّ َّٔ خ كََِ ًٔ َٛخ َُْل ُٞٔ ٌْ َٗ َّْ َٛخ ػُ ُِ ِ٘ ْ٘ ٤َْق ُٗ ًَ  ِّ ُِْؼظَخ َْ ا٠َُِ ح ْٗظُ ح َٝ  ِّ ََُي آ٣َشً َُِِّ٘خ

ٌَ ٢ٍْء هَِي٣ َٗ  َِّ ًُ َ َػ٠َِ  َّٕ هللاَّ ُْ أَ  أَْػَِ

Atau apakah [kamu tidak memperhatikan] orang yang melalui suatu negeri yang 

[temboknya] telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata “Bagaimana Allah menghidupkan 

kembali negeri ini setelah ia hancur?” Maka Allah mematikan orang itu selama seratus 
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tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya “Berapakah lamanya kamu 

tinggal di sini?” Dia menjawab “Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari.” Allah 

berfirman “Sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama seratus tahun lamanya. Lihatlah 

kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledaimu 

[yang telah menjadi tulang belulang] Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami 

bagi manusia dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya 

kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.” Maka tatkala telah nyata kepadanya 

[bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati] diapun berkata “Saya yakin bahwa Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu” [QS Al Baqarah : 259] 

. 

. 

Contoh lain adalah diriwayatkan dari Imam ‗Aliy bin Abi Thalib dengan sanad yang jayyid 

bahwa Beliau pernah berkata tentang Dzulqarnain 

ٛق هللا  خ لخ ٗ ٛخُ  ٬ خٕ ٍؿ خٍ ً ٢ِ ه ٤َ ػٖ ػ ل ط ٢ حُ ٔخّ ػٖ أر ٤غ ػٖ ر ٘خ ًٝ كيػ

ٜلٚ ٘ َٔ   ك ٚ ح٣٧ َٗ ٠ِ ه َٟد ػ  ْ ٤خٙ هللا ػ ؤك ٔخص ك ٖٔ ك ٚ ح٣٧ َٗ ٠ِ ه ٠َد ػ ك

ِٚ ؼ ٓ ٌْ ٤ ٤خٙ هللا ٝك ؤك ٔخص ك  ك

Telah menceritakan kepada kami Wakii‟ dari Bassaam dari Abi Thufail dari „Aliy yang 

berkata “Ia adalah hamba yang shalih, memberikan petunjuk [orang-orang] kepada Allah 

maka Allah memberikan petunjuk kepadanya. Maka [kaumnya] memukul kepalanya sebelah 

kanan maka ia mati. Allah menghidupkannya kembali kemudian [kaumnya] memukul 

kepalanya sebelah kiri maka ia mati kemudian Allah menghidupkannya kembali. Dan 

diantara kalian ada orang yang sepertinya [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 10/443-444 no 

32511] 

Sanad Atsar di atas jayyid para perawinya tsiqat dan shaduq. Wakii‘ bin Jarraah seorang 

tsiqat hafizh ahli ibadah [Taqriib At Tahdziib 2/283-284]. Bassaam bin ‗Abdullah Ash 

Shairafiy seorang yang shaduq [Taqriib At Tahdziib 1/124]. Abu Thufail yaitu ‗Aamir bin 

Watsilah seorang sahabat Nabi yang paling akhir wafat [Taqriib At Tahdziib 1/464] 

Atsar di atas juga disebutkan Ibnu Abi Aashim dalam As Sunnah no 1353 dan Al Ahaadu 

Wal Matsaaniy 1/141 no 168, Ath Thahawiy dalam Syarh Musykil Al Atsar 5/121 dengan 

jalan sanad Bassaam Ash Shairafiy dari Abu Thufail dari ‗Aliy. Bassaam dalam periwayatan 

dari Abu Thufail memiliki mutaba‘ah dari 

1. Habiib bin Abi Tsabit sebagaimana disebutkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al 

Mushannaf 10/444 no 32512 dan Ath Thabariy dalam Tafsir Ath Thabariy 17/370, 

tanpa tambahan lafaz ―dan diantara kalian ada orang sepertinya‖ 

2. Qaasim bin Abi Bazzah sebagaimana disebutkan Ath Thabariy dalam Tafsir Ath 

Thabariy 17/370 dengan tambahan lafaz ―dan diantara kalian pada hari ini ada orang 

yang sepertinya‖ 

3. ‗Abdullah bin ‗Abdurrahman bin Abi Husain sebagaimana diriwayatkan Adh Dhiyaa‘ 

Al Maqdisiy dalam Al Ahaadiits Al Mukhtaarah no 555 tanpa tambahan lafaz ―dan 

diantara kalian ada orang sepertinya‖. 
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Maka tidak diragukan lagi bahwa perkataan tersebut shahih dari Aliy bin Abi Thalib [‗alaihis 

salaam]. Sedikit catatan tentang lafaz ―dan diantara kalian ada orang sepertinya‖. Sebagian 

ulama mengisyaratkan bahwa lafaz ini merujuk pada diri ‗Aliy bin Abi Thalib sendiri. Atsar 

ini sering dijadikan hujjah oleh pengikut Syi‘ah sebagai bukti bahwa Imam Aliy sendiri akan 

mengalami raj‘ah sebagaimana Dzulqarnain di atas yang mati kemudian dibangkitkan 

kembali. 

Sayangnya hujjah Syi‘ah tersebut tidaklah kuat karena lafaz tersebut tidaklah sharih [tegas] 

dalam hal apa penyerupaan yang dimaksud tersebut. Apakah dalam keseluruhan sifat yang 

disebutkan atau hanya mencakup sebagian sifat saja?. Sebagian ulama seperti Ath Thahawiy 

menafsirkan makna lafaz tersebut serupa dalam hal kedudukan ‗Aliy bagi umat ini seperti 

kedudukan Dzulqarnain bagi umatnya bukan dalam hal dibangkitkan setelah mati [Syarh 

Musykil Al Atsar Ath Thahawiy 5/123]. Tidak ada qarinah yang menguatkan mana 

penafsiran yang paling benar oleh karena itu kami tidak berhujjah dengan lafaz tersebut. 

Hujjah kami disini adalah pada fakta riwayat Dzulqarnain itu dihidupkan kembali setelah 

mati dan itu terjadi bukan pada hari kiamat. Apakah Abul Jauzaa‘ tersebut akan mendustakan 

hal ini dengan ayat Al Qur‘an sebelumnya yang ia kutip bahwa seseorang yang sudah mati 

tidak akan dibangkitkan kecuali pada hari kebangkitan. Hal ini membuktikan kesalahan Abul 

Jauzaa‘ dalam berhujjah dengan ayat Al Qur‘an tersebut. Ayat Al Qur‘an yang ia jadikan 

hujjah tidaklah menafikan adanya kebangkitan hidup setelah mati bagi sebagian orang yang 

terjadi atas kehendak Allah SWT sebelum hari kiamat. 

. 

. 

. 

Pandangan Kami Tentang Raj’ah 

Jika Raj‘ah yang dimaksud bermakna adanya orang-orang yang hidup kembali setelah 

kematiannya maka ayat Al Qur‘an dan atsar Imam Aliy bin Abi Thalib telah menetapkannya 

sebagaimana kami kutip di atas maka tidak diragukan lagi kami meyakini kebenarannya. 

Tetapi jika Raj‘ah yang dimaksud bersifat khusus yaitu sebagaimana yang dikatakan mazhab 

Syi‘ah yaitu kebangkitan imam Ahlul Bait dan sebagian musuh-musuhnya yang zalim 

sebelum hari kiamat nanti maka kami tidak menemukan adanya riwayat-riwayat shahih di sisi 

kami yang dapat dijadikan hujjah maka kami tidak meyakini kebenarannya. 

Yang ingin kami tekankan dalam tulisan ini adalah hujjah sebagian orang jahil bahwa Al 

Qur‘an menentang konsep Raj‘ah yaitu ―adanya orang yang hidup kembali setelah mati‖ 

padahal justru Al Qur‘an sendiri menetapkannya. Memang Al Qur‘an tidak pernah 

menetapkan kalau imam ahlul bait dan musuh-musuhnya akan mengalami Raj‘ah dan orang-

orang Syi‘ah sendiri berhujjah dalam masalah ini dengan riwayat-riwayat Ahlul Bait di sisi 

mereka. 

Perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Syi‘ah dalam hal Raj‘ah ini bukan terletak pada 

perbedaan hakikat Raj‘ah yang bermakna hidup atau bangkit kembali setelah mati tetapi 

terletak pada individu-individu yang mengalami Raj‘ah dan tujuan dari Raj‘ah tersebut. 
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Ahlus Sunnah menetapkan siapa saja yang pernah mengalami hidup kembali setelah mati itu 

berdasarkan dalil yang shahih di sisi mereka sebagaimana Syi‘ah menetapkan siapa yang 

akan hidup kembali setelah mati berdasarkan dalil shahih di sisi mereka. Adapun orang-orang 

jahil sok mengatakan itu bertentangan dengan Al Qur‘an padahal hakikatnya merekalah yang 

jahil dan dusta. 

Barakah Kubur Husain bin ‘Aliy dan ‘Aliy bin Muusa 

Ar Ridhaa 

Posted on April 14, 2015 by secondprince  

Barakah Kubur Husain bin ‘Aliy dan ‘Aliy bin Muusa Ar Ridhaa 

Biasanya para pencela Syi‘ah suka mencela orang-orang Syi‘ah yang bertabarruk dengan 

kubur Imam Husain bin ‗Aliy [‗alaihis salaam]. Maka apa jadinya jika ada ulama tsiqat di 

kalangan Ahlus Sunnah yang mengakui barakah kubur Ahlul Bait yaitu Imam Husain bin 

‗Aliy [‗alaihis salaam] dan ‗Aliy bin Muusa Ar Ridhaa. Apakah mereka akan mencela dan 

merendahkan ulama tsiqat tersebut?. 

. 

Barakah Kubur Husain bin ‘Aliy 

 

 

Abu Thaahir As Salafiy dalam kitabnya Ath Thuyuuriyyaat dimana ia menukil kitab tersebut 

dari ushul kitab Syaikh-nya [gurunya] yaitu Ibnu Thuyuuriy yang berkata 

 ْ٤ ٢ ؿَد ػظ خٕ ك وٍٞ : ً ِي١ ٣ و ؼض حُ ٔٓ وٍٞ :  ٣ ٌَ خ ر ؼض أر ٔٓ وٍٞ :  ؼض أكٔي ٣ ٔٓ

زَ ظَحد ه ٔلض ر ٔظ خٍ: ك ٤َ ، ه ؼ ً  ٢ِ ٤ْ ػ ض ، ُٝ ٜز ظ خٗ لٞص ك ـ خٍ : ك ٤ٖ ، ه ٔ ل حُ

٢ٗء  ٚ٘ ٓ 

Aku mendengar Ahmad mengatakan aku mendengar Abu Bakar mengatakan aku mendengar 

Al Khuldiy mengatakan “aku menderita penyakit kulit yang parah” kemudian ia berkata 

“maka aku mengusapnya dengan tanah dari kubur Husain” ia berkata “Aku tertidur 

kemudian terbangun maka sudah tidak ada lagi sedikitpun penyakit itu padaku” [Ath 

Thuyuuriyyat Abu Thahir As Salaafiy hal 912 no 847] 

Atsar di atas sanadnya shahih sampai Al Khuldiy. Abu Thahir As Salaafiy adalah imam 

allamah muhaddis hafizh muftiy syaikh islam [Siyaar A‘laam An Nubaala‘ 21/5 no 1]. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/04/14/barakah-kubur-husain-bin-aliy-dan-aliy-bin-muusa-ar-ridhaa/
https://secondprince.wordpress.com/2015/04/14/barakah-kubur-husain-bin-aliy-dan-aliy-bin-muusa-ar-ridhaa/
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Gurunya yaitu Abul Husain Mubaarak bin ‗Abdul Jabbaar Ath Thuyuuriy atau dikenal 

dengan Ibnu Thuyuuriy adalah sorang syaikh Imam muhaddis ‗alim dimana Ibnu Naashir 

telah berkata tentangnya ―tsiqat tsabit shaduq‖ [Siyaar A‘laam An Nubalaa‘ 19/213-215 no 

132]. Kemudian para perawi atsar di atas adalah sebagai berikut 

1. Ahmad dalam sanad di atas adalah Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad 

bin Manshuur Al Baghdadiy Al ‗Atiiqiy seorang imam muhaddis tsiqat [Siyaar 

A‘laam An Nubalaa‘ 17/602 no 403] 

2. Abu Bakar dalam sanad di atas adalah Muhammad bin Hasan bin ‗Abdaan Abu Bakar 

Ash Shairafiy. Al Khatib menukil dari Ubaidillah bin Ahmad Ash Shairafiy bahwa ia 

lebih dari tsiqat [Tarikh Baghdad Al Khatib 2/619-620 no 598] 

3. Al Khuldiy adalah Abu Muhammad Ja‘far bin Muhammad Al Khuldiy seorang syaikh 

imam qudwah muhaddis dan Al Khatib berkata tentangnya ―tsiqat‖ [Siyaar A‘laam 

An Nubalaa‘ 15/558-559 no 333] 

Al Khuldiy juga disebutkan oleh Ibnu Jauziy bahwa ia seorang yang banyak mendengar hadis 

dan meriwayatkan dari banyak ulama, telah meriwayatkan darinya Daruquthniy dan Ibnu 

Syaahiin, ia seorang tsiqat shaduq taat beragama [Al Muntazham Fii Tarikh Ibnu Jauziy 

14/119 no 2588]. 

Para pencela biasanya suka merendahkan orang-orang Syi‘ah ketika mengetahui bahwa 

sebagian pengikut Syi‘ah mencari kesembuhan melalui tabarruk dengan tanah kubur Husain. 

Anehnya ternyata ulama tsiqat ahlus sunnah di atas justru melakukannya dan bersaksi akan 

kesembuhan penyakitnya setelah tabarruk dengan tanah kubur Husain. 

. 

. 

. 

Barakah Kubur ‘Aliy bin Muusa Ar Ridhaa 

Adapun mengenai barakah kubur ‗Aliy bin Muusa Ar Ridhaa maka telah bersaksi atasnya 

ulama hadis dan rijal yang masyhur yaitu Ibnu Hibbaan. Sebagaimana ia menyebutkan 

biografi ‗Aliy bin Muusa Ar Ridhaa dalam kitabnya Ats Tsiqaat 
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٤ْٖ رٖ َػ٢ِّ رٖ أر٢ ١َخُذ  َٔ ُُْل ي رٖ َػ٢ِّ رٖ ح َّٔ َل ُٓ ٠َٓ رٖ َؿْؼلََ رٖ  ُٞٓ َٞ َػ٢ِّ رٖ  ُٛ َٝ خ  َٟ َِّ ٠َٓ حُ ٞ ُٓ َػ٢ِّ رٖ 

ؿِش حُٜخ٤٤ٖٔٗ ٕٝ َٝ ُْز٤َْض ٝػو٬ثْٜ  خَىحص أَٛ ح َٓ ُْلٖٔ ٖٓ  ر٬ثْٜ ٣ـذ إَٔ ٣ْؼظَزَ َكِي٣ؼٚ اًِح ٍٟٝ َػُ٘ٚ أَرُٞ ح

َٜخ ٧د ٌَّٗذ ك٤ِ خ حُ َٔ َُ اَِّٗ ح٤١ِ َٞ طز٤ٖ رَ َٝ ش كَبِٕ ح٧َْْهزَخٍ حَُّظ٢ِ ٣ٍٝض َػُ٘ٚ  َّٛ ِْض َهخ َّٜ ٫َىٙ ٤ٗٝؼظٚ ٝأر٠ حُ ْٝ ٟ ؿ٤َ أَ

خص َػ٢ِّ رٖ َٓ َٝ َٕ أؿَ ٖٓ إَٔ ٣ٌٌد  خ ًَ ُ ك٢ِ َٗلٔٚ  ِْض ٫ٝ٧ٝىٙ ٤ٗٝؼظٚ ٧ََِّٗٚ َّٜ خ رطّٞ ٖٓ  حُ َٟ َِّ ٠َٓ حُ ٞ ُٓ
ِٖ ٝهزَٙ رٔ٘خ د خثَظ٤َْ ِٓ َٝ ّ ٓ٘ش ػ٬ََع  ْٞ ّ حُٔزض آهَ ٣َ ْٞ َُِي ك٢ِ ٣َ ًَ َٝ خَػظٚ  َٓ خَص ٖٓ  َٔ ُٕٓٞ كَ ؤْ َٔ ُْ َٛخ ح َرش ٓوَخُٙ ا٣َِّخ حًٗ 

هض ٓوَخّ َٝ خ كِض ر٢ِ ٗيَّس ك٢ِ  َٓ َٝ س  ََ ؼ٤ِ ًَ ح  ًٍ ح ََ ٍُٜٞ ٣ِحٍ رِـ٘ذ هزَ ح٤َُٗي هي ٍُطٚ ٓ ْ٘ َٓ ١ َهخٍؽ حُ٘ٞهخٕ 

َٜخ َػ٠٘ ا٫َِّ أٓظـ٤ذ  حَُظ َُ ِٚ ٝىػٞص هللا اِ َػ٤ِِ َٝ حص هللا ػ٠ِ ؿيٙ  َٞ خ ِٛ َٟ َِّ ٠َٓ حُ ٞ ُٓ رطّٞ كٍِص هزَ َػ٢ِّ رٖ 

أَٛ ر٤َظٚ  َٝ ُِي أٓخط٘خ هللا ػ٠ِ ٓلزَّش حُٜٔطل٢  ٌَ ًَ َؿيطٚ  َٞ ح كَ ًٍ ح ََ ٢َْٗء ؿَرظٚ ٓ ح  ٌَ َٛ َٝ س  َِْي حُ٘يَّ ٢ُ ُٝحُض َػ٠٘ طِ

َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َٖ ِؼ٤ َٔ ِْٜ أَْؿ َػ٤َِْ َٝ  ِٚ َْ هللا َػ٤َِْ َِّ َٓ  

„Aliy bin Muusa Ar Ridhaa adalah „Aliy bin Muusa bin Ja‟far bin Muhammad bin „Aliy bin 

Husain bin „Aliy bin Abi Thaliib Abul Hasan termasuk penghulu ahlul bait yang paling 

bijaksana diantara mereka, Hasyimiyyin yang tinggi kedudukannya dan paling mulia 

diantara mereka. Wajib dijadikan i‟tibar hadisnya jika telah meriwayatkan darinya selain 

dari anak-anaknya, Syi‟ahnya dan Abu Shult karena telah datang kabar-kabar darinya yang 

mengandung perkara-perkara bathil. Sesungguhnya ini hanyalah kesalahan dari Abu Shulth, 

anak-anaknya dan Syi‟ahnya karena ia sendiri seorang yang jauh dari berdusta. Dan telah 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/ats-tsiqat-ibnu-hibbaan-juz-8-ali-ridha.jpg
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wafat „Aliy bin Muusa Ar Ridhaa di Thuus karena racun yang dicampurkan dalam 

minumannya oleh Al Ma‟muun maka ia langsung wafat saat itu, yaitu pada hari Sabtu di 

akhir hari tahun 203 H. Dan kuburnya yang berada di Sanaa Badz di luar Nuuqaan sangat 

masyhur diziarahi di samping kubur Ar Rasyiid. Sungguh aku telah berziarah ke kuburnya 

berulang kali, dan tidaklah aku mengalami kesulitan selama aku tinggal di Thuus maka aku 

berziarah ke kubur „Aliy bin Muusa Ar Ridhaa shalawat Allah atas kakeknya dan dirinya 

kemudian aku berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya [kesulitan] kecuali dikabulkan 

doaku dan hilanglah kesulitan yang kualami. Perkara ini sudah kulakukan berulang kali dan 

aku selalu mengalami hal yang sama. Semoga Allah mewafatkan kami di atas kecintaan 

kepada Al Musthafa dan Ahlul Baitnya, shalawat dan salam Allah atasnya dan atas mereka 

seluruhnya [Ats Tsiqaat Ibnu Hibbaan 8/456-457 no 14411] 

Ibnu Hibbaan adalah penulis kitab hadis Shahih Ibnu Hibbaan dan kitab Rijal Ats Tsiqaat. 

Apabila para pencela menuduh keyakinan akan barakah kubur Ahlul Bait sebagai perkara 

yang bid‘ah atau syirik maka secara tidak langsung mereka sedang mencela Ibnu Hibban 

yaitu ulama yang sering mereka jadikan rujukan dalam ilmu Rijal dan Hadis. 

. 

. 

Penutup 

Jika para pencela berkata ―itu hanya perkataan ulama tidak menjadi hujjah karena tidak ada 

dalil shahih dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]‖ maka cukup kami katakan ―ya 

tidak nyambung‖. Kami tidak pernah menganjurkan tabarruk atau tawasul dalam tulisan di 

atas. Yang menjadi inti dari tulisan di atas adalah ketika para pencela menyatakan Syi‘ah 

sesat atau bahkan kafir musyrik karena pengikut Syi‘ah yang bertabarruk dan bertawasul 

dengan kubur Imam mereka maka harusnya mereka juga menyatakan hal yang sama kepada 

sebagian ulama ahlus sunnah yang juga melakukannya. 

Dendam Syi’ah Kepada Ummul Mukminin ‘Aaisyah 

Radiallahu ‘anha? Dan Catatan Tidak Penting 

Posted on April 12, 2015 by secondprince  

Dendam Syi’ah Kepada Ummul Mukminin ‘Aaisyah Radiallahu ‘anha? 

Ada salah satu riwayat Syi‘ah yang dijadikan hujjah oleh beberapa orang untuk mencela 

mazhab Syi‘ah yaitu riwayat dimana Imam Mahdi pada saat muncul nanti akan menghukum 

Ummul Mukminin ‗Aaisyah [radiallahu ‗anha]. Para pembaca dapat melihat nya disini 

1. Jaser Leonheart dalam tulisannya Imam Mahdiy Versi Syi‘ah dan Ummul Mukminin 

‗Aaisyah Radiallahu ‗anha 

2. Abul Jauzaa‘dalam tulisannya Dendam Syi‘ah kepada ‗Aaisyah Radiallahu ‗anha 

Riwayat tersebut sesuai dengan standar ilmu hadis dalam mazhab Syi‘ah kedudukannya 

dhaif. Silakan perhatikan terlebih dahulu riwayat tersebut 

https://secondprince.wordpress.com/2015/04/12/dendam-syiah-kepada-ummul-mukminin-aaisyah-radiallahu-anha-dan-catatan-tidak-penting/
https://secondprince.wordpress.com/2015/04/12/dendam-syiah-kepada-ummul-mukminin-aaisyah-radiallahu-anha-dan-catatan-tidak-penting/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/07/imam-mahdi-syiah-ummul-muminin-aisyah.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/07/imam-mahdi-syiah-ummul-muminin-aisyah.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2015/04/dendam-syiah-kepada-aaisyah.html
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زي هللا  ٢ ػ ٖ أر ْٓ ػٖ أكٔي ر وخ ٢ حُ ٖ أر ٔٚ ٓلٔي ر ٚ ػٖ ػ ٣ِٞ ٤ ٓخؿ  ٢ِ ٖ ػ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 ٢ خٍ ُ خٍ: ه ٤َ ه ٜ و ٤ْ حُ َك زي حُ خٕ ػٖ ػ ٔؼ ٘ ٖ حُ خٕ ػٖ ىحٝى ر ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ٤ٚ ػٖ ٓلٔي ر ػٖ أر

لي  ٛخ حُ ِي ـ ظ٠ ٣ ٤َحء ك لٔ ٤ٚ حُ وي ٍىص اُ ٘خ ُ ٔ خث خّ ه ٞ ه ٓخ ُ ٬ّٔ: أ ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٞ ؿ أر

لي؟  ٛخ حُ ِي ـ ٣ ْ يحى ُٝ ِض ك ؼ ِض: ؿ ٜ٘خ، ه ٓ ّ٬ٔ خ حُ ٤ٜ ِ ٔش ػ خ١ ٘ش ٓلٔي ك وْ ٫ر ظ ٘ ظ٠ ٣ ٝك

زخٍى  وخٍ: ٫ٕ هللا ط ْ؟ ك وخث ِ ٤ق حهَٙ هللا ُ ٌ ِض: ك ٤ْ، ه َحٛ ٠ حّ حر ِ خ ػ ٜظ ل٣َ خٍ: ُ ه

 ٠ِ ٛ ؼغ ٓلٔيح  ٠ ر ؼخُ ٔشٝط و ٗ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ْ ػ وخث ؼغ حُ ٔش ٝر ٚ ٍك ٤ٚ ٝآُ ِ  هللا ػ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Aliy Majiilwaih dari pamannya 

Muhammad bin Abil Qaasim dari Ahmad bin Abi „Abdullah dari Ayahnya dari Muhammad 

bin Sulaiman dari Daawud bin Nu‟maan dari „Abdurrahiim Al Qashiir yang berkata Abu 

Ja‟far [„alaihis salaam] berkata kepadaku Seandainya Al Qaim muncul sungguh akan 

dihadapkan kepadanya Al Humairaa‟ [Ummul Mukminin „Aaisyah radiallahu „anha] sampai 

akhirnya ia memberikan hukuman cambuk kepadanya dan membalaskan dendam putrinya 

Muhammad [shallallahu „alahi wasallam] yaitu Fathimah [„alaihis salaam]. Aku berkata 

“diriku sebagai tebusanmu, mengapa ia mencambuknya?”. [Abu Ja‟far] berkata “karena 

tuduhannya terhadap Ummu Ibrahim”. Aku berkata “maka mengapa Allah megakhirkannya 

[hukuman tersebut] bagi Al Qaaim”. [Abu Ja‟far] berkata “karena Allah tabaaraka 

wata‟aala mengutus Muhammad [shallallahu „alaihi wa aalihi] sebagai rahmat dan 

mengutus Al Qaa‟im [„alaihis salaam] untuk membalas dendam [„Ilal Asy Syaraai‟ Syaikh 

Ash Shaaduuq 2/565-566 hadis no 10] 

Riwayat di atas juga disebutkan oleh Ibnu Jariir bin Rustam Ath Thabariy dalam kitabnya 

Dalail Al Imaamah hal 256 dengan jalan sanad yang sama dengan riwayat Syaikh Ash 

Shaduuq di atas. 

Sanad riwayat tersebut dhaif, salah satu penyebab kedhaifannya adalah Muhammad bin 

Sulaiman. Ahmad bin ‗Abu ‗Abdullah dalam sanad di atas adalah Ahmad bin Muhammad bin 

Khaalid Al Barqiy maka Ayahnya yang meriwayatkan dari Muhammad bin Sulaiman adalah 

Muhammad bin Khaalid Al Barqiy. 

Muhammad bin Sulaiman yang telah meriwayatkan darinya Muhammad bin Khaalid adalah 

Muhammad bin Sulaiman Ad Dailamiy dan ia seorang yang dhaif jiddan pendusta. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/ilal-asy-syaraai-juz-2-hal-566.jpg
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An Najasiy dalam kitab Rijal-nya menyebutkan bahwa Muhammad bin Sulaiman Ad 

Dailamiy seorang yang dhaif jiddan [Rijal An Najasyiy hal 365 no 987]. 

 

Kemudian dalam biografi Ayahnya Muhammad bin Sulaiman yaitu Sulaiman bin ‗Abdullah 

Ad Dailamiy disebutkan 

ش َٝح٣ ٚ ٖٓ حُ لَىح ر ٔخ حٗ َ ر ٔؼ ٘ٚ ٓلٔي ٫ ٣ ي حر ٌُ خ. ًٝ ٌحر ٤خ ً خٕ ؿخُ ً :َ٤  ٝه

Dikatakan ia seorang yang ghuluw pendusta, dan demikian juga anaknya yaitu Muhammad, 

tidak beramal dengan apa yang ia menyendiri dalam riwayat [Rijal An Najasiy hal 182 no 

482] 

. 

. 

. 

Mungkin saja ada di antara orang-orang Syi‘ah atau mungkin ulama Syi‘ah yang berhujjah 

dengan riwayat di atas tetapi hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mencela mazhab Syi‘ah. 

Kebenarannya adalah dalam mazhab Syi‘ah maupun Ahlus sunnah berhujjah dengan riwayat 

dhaif adalah hal yang keliru dan kekeliruan sebagian ulama Syi‘ah dan pengikutnya tidaklah 

menjadi dasar untuk merendahkan mazhab Syi‘ah. 

Secara objektif perkara seperti ini juga terjadi dalam mazhab Ahlus Sunnah. Bukankah ada 

saja sebagian ulama Ahlus Sunnah dan pengikutnya yang berhujjah dengan riwayat dhaif. 

Tidak diragukan bahwa mereka telah melakukan kekeliruan tetapi menjadikan kekeliruan 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/rijal-an-najasyiy-no-482.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/rijal-an-najasyiy-no-482.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/rijal-an-najasyiy-no-482.jpg
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tersebut sebagai pencelaan terhadap mazhab Ahlus Sunnah adalah hal yang benar-benar 

keliru. 

Hendaknya mazhab Syi‘ah dan Ahlus Sunnah ditimbang dengan adil sesuai dengan kaidah 

ilmiah yang berlaku di dalam mazhab tersebut. Jangan jadikan orang-orang seperti Jaser 

Leonheart, Abul Jauzaa‘ dan yang lainnya sebagai contoh, mereka hanyalah para pencela 

yang gemar mencampuradukkan antara yang haq dan yang batil [ketika berbicara tentang 

mazhab Syi‘ah]. Tidak dipungkiri bahwa dalam mazhab Syi‘ah pun juga terdapat orang-

orang dengan mental seperti Jaser dan Abul Jauzaa‘ yaitu mereka yang sembarangan menukil 

riwayat Ahlus sunnah kemudian menjadikannya hujjah untuk mencela Ahlus Sunnah. Mari 

para pembaca [apapun mazhab anda baik Syi‘ah ataupun Ahlus Sunnah] junjunglah 

kebenaran, selalu bersikap adil dan objektif agar kita diberi kemudahan oleh Allah SWT 

untuk mendapatkan kebenaran. 

. 

. 

. 

Penutup Penting Yang Tidak Penting 

Bagi para pengikut Syi‘ah, saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya dapat dalam 

mempelajari mazhab Syi‘ah sebagai nasehat yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Boleh-

boleh saja kalian wahai pengikut Syi‘ah untuk taklid kepada ulama marja‘ kalian tetapi hal itu 

jangan sampai mencegah kalian mempelajari dasar-dasar ilmu alat yang ada dalam mazhab 

kalian. Saya sudah pernah melihat kualitas pengikut Syi‘ah yang berpegang pada ilmu dan 

kaidah ilmiah. Mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran, jauh dari 

perkara ghuluw dan bid‘ah. Untuk orang-orang seperti mereka inilah saya membela mazhab 

Syi‘ah dan rela mengorbankan diri dituduh Syi‘ah. Mengapa?, karena orang-orang Syi‘ah 

seperti mereka tidak pantas untuk dituduhkan hal-hal menjijikkan yang biasa dituduhkan oleh 

para pencela seperti Jaser dan Abul Jauzaa‘. 

Memang menyedihkan ketika melihat sebagian pengikut Syi‘ah yang lain malah terjatuh 

dalam perkara ghuluw karena kejahilan, bahkan ada yang menjadikan itu sebagai kebanggaan 

dengan mengatasnamakan Ahlul Bait. Seandainya mereka mau belajar mengenal apa yang 

shahih dalam mazhab mereka atau apa yang shahih dari Ahlul Bait [di sisi mazhab mereka] 

maka saya yakin mereka akan terhindar dari perkara-perkara ghuluw. 

. 

. 

Bagi para pengikut Ahlus Sunnah, boleh boleh saja kalian menyatakan mazhab Syi‘ah sesat 

atau menyimpang tetapi berhati-hatilah jika kalian ingin mengkafirkan mazhab Syi‘ah. 

Sebagian dari kalian hanya orang awam yang mengenal mazhab Syiah dari para pencela. 

Jangan sampai kalian mengkafirkan mazhab Syi‘ah dengan hujjah yang sebenarnya juga ada 

dalam mazhab Ahlus Sunnah. Takfir itu adalah perkara berat dimana ketika itu diucapkan 

maka ia akan tetap bagi salah satu diantara dua, tertuduh atau si penuduh. Jika tertuduh 
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ternyata tidak kafir maka hal itu akan kembali pada si penuduh. Jangan jadi orang lata yang 

ikut-ikutan padahal hanya taklid kepada para pencela seperti Jaser dan Abul Jauzaa‘. 

Jika kalian memang ingin tahu bagaimana mazhab Syi‘ah sebenarnya maka pelajarilah dasar-

dasar ilmu mazhab Syi‘ah dengan objektif. Jalani langkah demi langkah sebagaimana kalian 

mempelajari mazhab kalian. Dan kalau kalian pikir itu menyita waktu dan sia-sia [untuk apa 

susah susah belajar mazhab sesat] maka bersikap diamlah jangan terlalu banyak bicara. 

. 

. 

Manhaj saya dalam mempelajari mazhab Syi‘ah tidak sama dengan manhaj para pencela 

seperti Jaser dan Abul Jauzaa‘. Mereka hanya orang bergaya sok prajurit pembela Ahlus 

Sunnah dimana mereka pikir mencela mazhab Syi‘ah adalah bagian dari pembelaan terhadap 

Ahlus Sunnah. Mereka adalah orang yang sering mencela para pengikut Syi‘ah [ketika orang-

orang Syi‘ah berhujjah dengan riwayat Ahlus Sunnah] dengan perkataan tidak jujur dalam 

menukil, berdusta, berhujjah dengan riwayat dhaif dan hal-hal lain yang memang secara 

ilmiah tidak pantas dilakukan. Tetapi anehnya ketika mereka berbicara atas mazhab Syi‘ah 

maka jadilah mereka sama rendahnya dengan orang-orang Syi‘ah yang mereka tuduh. 

Mereka sendiri sering tidak jujur dalam menukil, berdusta, berhujjah dengan riwayat dhaif 

dalam mazhab Syi‘ah. Sebagian tulisan-tulisan kami yang membantah mereka adalah sebaik-

baik bukti akan hal ini. 

Manhaj saya dalam mempelajari mazhab Syi‘ah sama seperti manhaj saya dalam 

mempelajari mazhab Ahlus Sunnah. Yaitu langkah demi langkah mengedepankan objektifitas 

dan kaidah ilmiah yang berlaku dalam masing-masing mazhab. Mempelajari dahulu dasar 

ilmu mazhab dan ilmu alat yang diperlukan dalam mencapai apa yang shahih sebagai hujjah 

di sisi mazhab tersebut. Perbedaannya hanya pada bahwa saya tidak meyakini dan 

mengamalkan apa yang saya dapat dalam mempelajari mazhab Syi‘ah. Mengapa? Karena 

saya sudah meyakini hal-hal yang menjadi pegangan saya dimana saya mengambilnya dari 

mazhab Ahlus Sunnah. Saya adalah seorang Ahlus Sunnah sebelum saya mempelajari 

mazhab Syi‘ah sebagaimana Orang lain [seperti saya] di belahan bumi lain adalah seorang 

Syi‘ah ketika ia mempelajari mazhab Ahlus Sunnah. 

Orang seperti saya biasanya menjadi bahan celaan dari sebagian pengikut Ahlus Sunnah 

dengan tuduhan Syi‘ah atau terpengaruh Syi‘ah. Sebagaimana Orang yang satunya menjadi 

bahan celaan dari sebagian pengikut Syi‘ah dengan tuduhan sudah terpengaruh Ahlus 

Sunnah. Para pencela itu adalah orang yang menyia-nyiakan diri mereka. Selagi mereka sibuk 

mencela, saya dan orang itu terus belajar dan saling berbagi melangkah lebih jauh meniti 

jalan masing-masing yang diyakini sebagai jalan yang benar. Kebenaran itu ternyata 

sederhana yaitu apapun mazhabnya yang penting belajar dengan benar menggunakan metode 

yang benar [serta senantiasa berdoa ditunjukkan jalan yang benar]. 

. 

. 

. 
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Note Tidak Penting Tetapi Penting Bagi Yang Merasa 

1. Untuk Orang-orang Syi‟ah yang mengenal saya dan saya pun mengenal mereka, 

tolong jangan diambil hati tentang ucapan saya soal “kualitas”, percayalah kalian 

tidak sekeren yang kalian bayangkan 

2. Untuk “orang itu” yang merasa tersindir dan merasa dipuji dengan kata-kata saya di 

atas, lebih baik situ mikir kapan mau berumah tangga, kami tidak rela selagi kami 

para cecunguk sudah hidup bahagia ternyata sang guru besar menderita kesepian di 

dunia antah berantah. 

3. Mohon maaf bagi para pembaca jika tulisan ilmiah ini ujung-ujungnya jadi curhat 

tidak jelas. Jika memang ada yang merasa terganggu maka silakan dibaca ulang dan 

tidak usah dibaca bagian penutup yang ada curhatnya hehehe. 

 

 

Sujud Orang Syi’ah Mesti Kontak Langsung 

Dengan Tanah? 

Posted on April 9, 2015 by secondprince  

Sujud Orang Syi’ah Mesti Kontak Langsung Dengan Tanah? 

Ada orang anti Syi‘ah membuat tulisan lucu, intinya ia mengesankan bahwa orang Syi‘ah itu 

mengada-ada ketika sujud harus di atas tanah. Kami sangat maklum kalau dalam sebagian 

perkara fiqih mazhab Ahlus Sunnah berbeda dengan fiqih mazhab Syi‘ah karena sumber dalil 

keduanya yaitu sumber hadis masing-masing berbeda. Ahlus Sunnah berpegang pada hadis-

hadis dalam kitab mereka dan Syi‘ah berpegang pada hadis-hadis dalam kitab mereka. 

Orang itu [yang sering kali berdusta atas mazhab Syi‘ah] berdalil dengan hadis-hadis Syi‘ah 

bahwa tidak harus sujud di atas tanah. Kami akan meluruskan orang tersebut atas syubhatnya 

terhadap mazhab Syi‘ah. Tidak lain kami menuliskan ini sebagai informasi yang objektif atas 

mazhab Syi‘ah dan sebagai jawaban atas para pendusta yang mencela mazhab Syi‘ah semata-

mata karena kebenciannya. 

. 

. 

. 

Pembahasan 

Terdapat dalil shahih dalam mazhab Syi‘ah bahwa sujud harus dilakukan di atas tanah, 

berikut dalil yang dimaksud 

؟ ٝػٔخ  ٤ٚ ِ ٔـٞى ػ ـُٞ حُ ٢ ػٔخ ٣ زَٗ ٬ّٔ أه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٌْ ٧ر ل ٖ حُ ٘خّ ر خٍ ٛ ٝه

زْ َ أٝ ُ ٓخ أً ظض ح٧ٍٝ ا٫  ز ٓخ أٗ  ٠ ِ ٠ِ ح٧ٍٝ أٝ ػ ـُٞ ا٫ ػ ٔـٞى ٫ ٣ خٍ: حُ ـُٞ؟ ه ٫ ٣ 

https://secondprince.wordpress.com/2015/04/09/sujud-orang-syiah-mesti-kontak-langsung-dengan-tanah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/04/09/sujud-orang-syiah-mesti-kontak-langsung-dengan-tanah/
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2015/03/sujud-orang-syiah-mesti-kontak-dengan.html
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Dan berkata Hisyaam bin Al Hakam kepada Abu „Abdullah [„alaihis salaam] “kabarkanlah 

kepadaku apa yang dibolehkan sujud di atasnya dan apa yang tidak dibolehkan sujud di 

atasnya?. Beliau berkata “sujud tidak dibolehkan kecuali di atas tanah dan di atas apa yang 

tumbuh dari tanah selain apa yang dimakan dan apa yang dipakai” [Tahdzib Al Ahkam 

Syaikh Ath Thuusiy 2/234 no 133] 

 

 

Al Majlisiy dalam kitabnya Malaadz Al Akhyaar 4/256 hadis no 133 berkata tentang hadis di 

atas ―shahih‖. 

Syaikh Ath Thuusiy sendiri telah berhujjah dengan hadis ini oleh karena itu ia mengatakan 

dalam kitabnya yang lain 

 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/nihayah-ath-thuusiy-hal-101.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/nihayah-ath-thuusiy-hal-101.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/malaadz-al-akhyaar-juz-4-hal-256.jpg
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ّٔـٞى ا٫ّ ػ٠ِ ح٧ٍٝ أٝ ٓخ أٗزظظٚ ح٧ٍٝ، ا٫ّ ٓخ أًَ أٝ ٍ َٝ ٫ ٣ـُٞ حُ ّٔـٞى ػ٠ِ حُوز  رْ، ٝ ٫ ٣ـُٞ حُ

Dan tidak dibolehkan sujud kecuali di atas tanah atau di atas apa yang tumbuh dari tanah 

selain apa yang dimakan atau yang dipakai, dan tidak dibolehkan sujud di atas kubur [An 

Nihaayah Fii Mujarrad Al Fiqhu Wal Fatawa hal 101] 

. 

. 

. 

Orang itu membawakan hadis-hadis Syi‘ah yang menurutnya menjadi hujjah membolehkan 

sujud selain di atas tanah. 

 ٖٔ ل خ حُ ض أر ٓؤُ خٍ  ٢َٜٓ ه ٖ ٓلٔي ػٖ ىحٝى حُ زي هللا ػٖ أكٔي ر ٖ ػ ؼي ر ٓ ٓخ ٍٝحٙ  ٓخ  ؤ ك

ظخٕ  ٌ ٠ حُ ِ ٔـٞى ػ ـُٞ حُ ٣ َٛ ِض  و ٬ّٔ: ك ٤ٚ حُ ِ غ ػ ؼخُ ٤ش؟ حُ و ٤َ ط وطٖ ٖٓ ؿ ٝحُ

ِ وخٍ: ؿخث  ك

Sa‟d bin „Abdullah dari Ahmad bin Muhammad dari Dawuud Ash Shiraamiy yang berkata 

aku pernah bertanya kepada Abu Hasan Ats Tsaalits [„alaihis salaam] “apakah dibolehkan 

sujud di atas kapas dan rami bukan karena taqiyyah??. Beliau berkata “boleh” [Tahdziib Al 

Ahkaam Syaikh Ath Thuusiy 2/307-308 no 102] 
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Al Majlisiy dalam kitabnya Malaadz Al Akhyaar 4/452 hadis no 102 berkata tentang hadis di 

atas ―majhul‖. Dan pernyataan Al Majlisiy ini benar karena Dawuud Ash Shiraamiy adalah 

perawi yang majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 217] 

. 

. 

زض  ظ خٍ: ً ٢ ه ؼخٗ ٘ ٜ ٔخٕ حُ ٤ ً ٖ ٢ِ ر ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل لَ ػٖ حُ ؼ ٖ ؿ زي هللا ر ؼي ػٖ ػ ٓ

 َ٤ ظخٕ ٖٓ ؿ ٌ وطٖ ٝحُ ٠ِ حُ ٔـٞى ػ ٚ ػٖ حُ ٓؤُ ٬ّٔ أ ٤ٚ حُ ِ غ ػ ؼخُ ٖٔ حُ ل ٠ حُ ٠ أر اُ

ِ ي ؿخث ًُ :٢ ظذ اُ ٌ ٍَٟٝس ك ٤ش ٫ٝ  و  ط

Sa‟d dari „Abdullah bin Ja‟far dari Husain bin „Aliy bin Kaisaan Aah Shan‟aniy yang 

berkata “aku menulis kepada Abu Hasan Ats Tsaalits [„alaihis salaam] aku bertanya 

kepadanya tentang sujud di atas kapas dan rami bukan karena taqiyyah dan bukan pula 

karena darurat”. Maka ia menulis kepadaku “hal itu boleh” [Tahdziib Al Ahkaam Syaikh 

Ath Thuusiy 2/308 no 104] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/malaadz-al-akhyaar-juz-4-hal-452.jpg
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Al Majlisiy dalam kitabnya Malaadz Al Akhyaar 4/453 hadis no 104 berkata tentang hadis di 

atas ―majhul‖. Dan perkataan Al Majlisiy ini benar karena Husain bin ‗Aliy bin Kaisaan Ash 

Shan‘aniy adalah perawi majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 175] 

Dari sini saja dapat disimpulkan bahwa tidak ada dalil shahih di sisi Syi‘ah kebolehan sujud 

di atas kapas dan rami bahkan justru hal itu bertentangan dengan riwayat shahih bahwa sujud 

harus di atas tanah atau di atas apa yang tumbuh dari tanah selain yang dimakan dan dipakai. 

. 

. 

. 

Kemudian orang itu membawakan syubhat lain bahwa orang-orang Syi‘ah yang sujud di atas 

lempengan tanah tidak sah shalatnya karena kebanyakan mereka hidungnya tidak menyentuh 

tempat sujud. Orang itu membawakan riwayat berikut 

 ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ٚ ػ لَ ػٖ أر ؼ ٠٤ ػٖ ػٔخٍ ػٖ ؿ ل ٣ ٖ ٖ ٓلٔي ػٖ ٓلٔي ر ٓخ ٍٝحٙ أكٔي ر ٓخ  ؤ ك

ٖ٤ ز ـ ٤ذ حُ ٜ ٓخ ٣ ق  ٤ذ ح٫ٗ ٜ ٬ٛس ٫ ٣ ـ١ِ  ٬ّٔ: ٫ ط ٤ٚ حُ ِ ٢ِ ػ خٍ ػ خٍ ه  ه

Ahmad bin Muhammad dari Muhammad bin Yahya dari „Ammaar dari Ja‟far dari Ayahnya 

[„alaihis salaam] yang berkata Aliy [„alaihis salaam] berkata tidak mencukupi shalat 

dimana hidung tidak menyentuh apa yang disentuh dahi. [Tahdziib Al Ahkaam Syaikh Ath 

Thuusiy 2/298 no 58] 

Orang itu mengutip ―katanya riwayat di atas shahih‖. Hal ini keliru karena yang sebenarnya 

tidaklah demikian. Sebagian ulama Syi‘ah menyatakan riwayat tersebut muwatstsaq seperti 
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Al Majlisiy dalam Malaadz Al Akhyaar 4/429 no 58 [dan dalam ilmu hadis mazhab Syi‘ah 

dijelaskan bahwa hadis muwatstsaq kedudukannya dibawah hadis shahih]. 

Pernyataan Al Majlisiy tersebut perlu diteliti kembali, dalam sanad riwayat Ath Thuusiy 

tersebut terdapat Muhammad bin Yahya dan disini ia adalah perawi yang tidak jelas 

keadaannya. Syahiid Ats Tsaniy dalam kitabnya Al Istiqshaa‘ Al I‘tibaar 5/227 menyebutkan 

bahwa ia bukan Muhammad bin Yahya Al Aththaar karena justru Al Aththaar adalah orang 

yang meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bukan sebaliknya. 

Syaikh Ath Thuusiy setelah mengutip riwayat tersebut mengatakan bahwa riwayat ini dibawa 

kepada makna makruh meninggalkannya, melakukannya tidak wajib karena yang wajib 

dalam sujud adalah pada dahi sedangkan menekan hidung ke tanah adalah sunnah. [Tahdziib 

Al Ahkaam Syaikh Ath Thuusiy 2/298 no 58]. Pernyataan Syaikh Ath Thuusiy sesuai dengan 

dalil berikut 

٠ٔ ػٖ  ٤ ٖ ػ ـَحٕ ػٖ كٔخى ر ٗ ٢ ٖ أر ٖ ٓلٔي ػٖ حر زٞد ػٖ أكٔي ر ٖ ٓل ٢ِ ر ٖ ػ ٓلٔي ر

 :ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ٬ّٔ: ه ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٞ ؿ خٍ أر خٍ ه ِ ػٖ ٍُحٍس ه ك٣َ

ـذ ؼش أػظْ حُ ز ٓ  ٠ِ ٔـٞى ػ ٓخ. حُ لي حٍؿخ خٗ َؿْ ر ٤ٖ ٝط ٜخٓ ٤ٖ ٝح٫ر ظ ز ًَ ٖ ٝحُ ٤ي٣ ٛش ٝحُ

ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘ش ٖٓ حُ ٔ ق ك خ٧ٗ خّ ر ٓخ ح٫ٍؿ ؼش ٝأ ز ٔ ٌٜٙ حُ لَٝ ك ٓخ حُ خ  ك

Muhammad bin „Aliy bin Mahbuub dari Ahmad bin Muhammad dari Ibnu Abi Najraan dari 

Hammaad bin Iisa dari Hariiz dari Zurarah yang berkata Abu Ja‟far [„alaihis salaam] 

berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wa alihi] berkata “sujud itu di atas tujuh tulang yaitu 

dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari kaki serta menekan hidung ke 

tanah. Maka yang wajib disini adalah ketujuh  tulang tersebut sedangkan menekan hidung ke 

tanah adalah sunnah dari Nabi [shallallahu „alaihi wa alihi] [Tahdziib Al Ahkaam Syaikh 

Ath Thuusiy 2/299 no 60] 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/malaadz-al-akhyaar-juz-4-hal-430.jpg
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Al Majlisiy dalam Malaadz Al Akhyaar 4/430 hadis no 60 berkata tentang hadis di atas 

―shahih‖. Riwayat ini lebih kuat dan lebih didahulukan dibanding riwayat sebelumnya. 

Maka pendapat yang rajih di sisi mazhab Syi‘ah adalah meletakkan hidung ke tanah saat 

sujud adalah sunnah dan makruh meninggalkannya, hal itu tidak menyebabkan shalatnya 

tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan Al Majlisiy dalam Malaadz Al Akhyaar 4/429 

bahwa maknanya dibawa pada menafikan kesempurnaan bukan menafikan sah-nya shalat. 

. 

. 

. 

Penutup 

Pembahasan ini telah menunjukkan kebathilan syubhat ―orang itu‖ atas mazhab Syi‘ah. Ia 

seolah ingin menyudutkan mazhab Syi‘ah tetapi hakikatnya hanya menunjukkan kejahilannya 

atau mungkin ia justru mengetahui kebenaran yang kami sampaikan di atas tetapi sengaja 

membuat syubhat untuk mengelabui para pengikutnya. Maka jika memang demikian tidak 

diragukan bahwa ia adalah seorang pendusta jika sedang membicarakan mazhab Syi‘ah. 

Kami memang sering membela mazhab Syi‘ah dan kami berterus terang akan hal itu tidak 

sedikitpun malu untuk mengakuinya tetapi kami bukanlah pengikut Syi‘ah seperti yang 

dituduhkan oleh para pendusta. Bagaimana mungkin kami dituduh Syi‘ah hanya karena kami 

membela mazhab Syi‘ah dan meluruskan kedustaan atas mazhab Syi‘ah. 

Sejauh yang kami ingat seumur hidup kami tidak pernah sujud di atas lempengan tanah 

seperti pengikut Syi‘ah, kami sudah biasa sujud di atas sajadah baik di masjid ataupun di 

rumah. Dalam pandangan kami baik sujud di atas tanah maupun sujud di atas sajadah itu 

dibolehkan sebagaimana telah tsabit dari hadis-hadis Ahlus Sunnah bahwa Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] telah membolehkannya. 

Seharusnya para pembenci Syi‘ah itu malu ketika berdusta atas mazhab Syi‘ah tetapi 

kenyataannya kebanyakan mereka memang tidak tahu malu. Mungkin mereka pikir demi 

membela agama maka tidak mengapa berdusta atas mazhab lain yang mereka sesatkan. 

Biarkanlah mereka hidup dalam waham khayal mereka sendiri, kami berharap semoga 

mereka tidak menjadi gila karena waham tersebut. Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat 

bagi para pembaca yang ingin mengetahui kebenaran tentang mazhab Syi‘ah. 

 

Kejahilan Dan Kedustaan Al Amiriy Ketika 

Mentertawakan Ulama Syi’ah 

Posted on April 4, 2015 by secondprince  

Kejahilan Dan Kedustaan Al Amiriy Ketika Mentertawakan Ulama Syi’ah 

https://secondprince.wordpress.com/2015/04/04/kejahilan-dan-kedustaan-al-amiriy-ketika-mentertawakan-ulama-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/04/04/kejahilan-dan-kedustaan-al-amiriy-ketika-mentertawakan-ulama-syiah/
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Tulisan singkat dan sederhana ini kami buat untuk meluruskan kejahilan dan kedustaan 

Muhammad ‗Abdurrahman Al Amiriy terhadap salah satu ulama Syi‘ah yaitu Sayyid 

Shabaah Syibr. Berikut kami kutip apa yang dikatakan Al Amiriy dalam salah satu tulisannya 

Mari Sejenak Melihat Kebodohan Ulama Syi‘ah 

 

Sebenarnya kalau diperhatikan dengan baik justru Muhammad ‗Abdurrahman Al Amiriy 

yang patut ditertawakan. Ia mentertawakan ulama Syi‘ah yang mengatakan Al Arnab 

[kelinci] termasuk Al Hasyaraat karena menurut Al Amiriy makna Al Hasyaraat itu adalah 

serangga, kok bisa kelinci dikatakan termasuk serangga. 

. 

. 

Beginilah contoh akibat orang yang berilmu setengah jadi yaitu ketika bercampur dengan 

kesombongan maka akan nampak kejahilan dan kedustaan. Terjemah kata Al Hasyaraat 

memang adalah serangga tetapi kata Al Hasyaraat pada dasarnya bermakna umum mencakup 

hewan bumi selain serangga seperti jerboa, landak, kadal bahkan kelinici [arnab]. Hal ini 

sudah disebutkan oleh sebagian ahli lughah [bahasa arab] dalam kitab-kitab mereka. 

http://www.alamiry.net/2015/03/mari-tertawa-sejenak-melihat-kebodohan-ulama-syiah.html
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/al-amiriy-sayyid-shabah.jpg
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Ibnu Manzhur dalam kitab Lisan Al Arab 4/191 berkata 

سُ ََ َ٘ زخِد ٝٗلٞٛخ :حَُل  ٝحكيس ٛـخٍ ىٝحد ح٧ٍَٝ، ًخ٤َُحر٤غ ٝحُو٘خكٌ ٝح٠ُِّ

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/lisan-arab-juz-4-hal-191.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/lisan-arab-juz-4-hal-191.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/lisan-arab-juz-4.jpg
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Al Hasyarat yaitu binatang-binatang tanah yang kecil seperti jerboa, landak, dhab dan yang 

semisalnya 

. 

. 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/kitab-ain-al-farahidiy.jpg
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Khaliil bin Ahmad Al Farahidiy dalam kitab Al ‗Ain 1/319 

ََ٘س  ـخٍ َىٝحدِّ ح٧ٍٝ ٓؼَ ح٤ََُحر٤غ ٝحُوَ٘خكٌِ ٝح٠ُزِّخد ٝٗلٞٛخ  :ٝحَُل ِٛ ٌْ ؿخٌٓغ ٫ .ٓخ ًخٕ ٖٓ   ٝٛٞ حٓ

ى ٓ٘ٚ حُٞحكي ا٫ّ إٔ ٣وُٞٞح ٌٛح ٖٓ حُلَ٘س هخٍ ح٣َ٠َُ  ََ ََ٘س هي ٣ٌٕٞ  :٣ُل ؤس ٖٓ حَُل ْٔ ٌَ َحُى ٝح٧ٍحُِٗذ ٝحُ ـَ حَُ

 َىٝحدَّ ٝؿ٤َ ًُي

Al Hasyarat yaitu apa saja yang termasuk binatang-binatang tanah yang kecil seperti jerboa, 

landak, dhab dan yang semisalnya. Dan ia [Al Hasyarat] adalah nama bagi kumpulan yang 

tidak bisa digolongkan menjadi satu kecuali bahwa [mereka] mengatakan itu termasuk 

Hasyarat, Adh Dhariir berkata “belalang, kelinci, jamur termasuk Hasyarat, mencakup 

binatang dan selain itu” 

. 

. 

 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/mukhashshash-ibnu-siidah.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/mukhashshash-ibnu-siidah.jpg
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Abu Hasan ‗Aliy bin Isma‘iil An Nahawiy yang dikenal Ibnu Siidah dalam kitab Al 

Mukhashshash 8/91 

 ٍٍٞ ٠ذ ٝحُ ٞع ٝحُ ٤َر ٜ٘خ حُ ـخٍ ٓ ٜ يٝحد حُ َ٘س ح٧ٍٝ حُ ٤َس ك ٞ ه خٍ أر لٌ ه ٘ و ٝحُ

ٓخّ  طلٖ ٝ ١ٞ ٝحُ ٠َك ؼ ٤ٖ ٝحُ ز ش ٝأّ ك ؼظخ٣ خء ٝحُ لَر ـًَ ٝحُ ش ٝحُ خر ِر لؤٍس ٝحُ ٝحُ

ذ َٜ ٝح٧ٍٗ ِذ ٝحُ ؼ ؼ وٌحٕ ٝحُ ٘ ٔش ٝحُ ٘ ؼ ٓش ٢ٛٝ حُ ٓخ ي َٙ ٝحُ  أر

Abu Khairah berkata Hasyarat binatang tanah yang kecil seperti jerboa, dhab, biawak, 

landak, tikus, lalat, belalang, bunglon, kadal, tokek gurun, „adhrafuuth [sejenis kadal], ath 

thuhan [sejenis kadal], tokek, ad dassaasah yaitu „anamah [sejenis kadal], asy syiqdzaan 

[sejenis kadal], garangan, kucing, kelinci… 

. 

. 

. 

Apa yang dikatakan oleh Ulama Syi‘ah tersebut ternyata hampir mirip dengan apa yang 

dikatakan oleh sebagian ulama ahlus sunnah yaitu pada sisi makna Hasyarat disana adalah 

umum bukan bermakna serangga. Silakan perhatikan contoh berikut 

. 

. 
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Imam Nawawiy dalam Majmu‘ Syarh Al Muhadzdzab 9/14 dimana ia menukil perkataan Asy 

Syiiraaziy 

 َ٤ ٛ َٜح ؼظخء ٝحُ ْ ٝحُ ٘خك و لخٍ ٝحُ وخٍد ٝحُ ؼ ٤خص ٝحُ ل خُ َ٘حص ح٫ٍٝ ً َ ك لَ أً ٫ٝ ٣

٘خص ٍٝىحٕ ٝ يحٕ ٝر ي٣ ؼ٬ٕ ٝحُ ـ َٙ ٝحُ ٓخّ أر ُٞؽ ٝ ذ ٝحُ ٘خً ؼ ٠ ٝحُ ؼخُ ٚ ط وُٞ زخٕ ُ كٔخٍ ه

غ زخث و ْ حُ ٤ٜ ِ لَّ ػ ٣ 

Dan tidak dihalalkan memakan hasyaraat bumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, 

kadal, jangkrik, laba-laba, cicak, tokek, kumbang kotoran, cacing, kecoa dan kutu kayu, 

sebagaimana firman Allah ta‟ala “diharamkan atas mereka segala yang buruk” 

. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/majmu-syarh-nawawi-hal-juz-9.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/majmu-syarh-nawawi-hal-juz-9.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/majmu-syarh-nawawi-hal-juz-9-14.jpg
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Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitabnya Al Muhalla 7/405 no 995 keharaman hasyarat 
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 , َ ٘ٔ ْ , ٝحُ ٘خك و ُٞؽ ، ٝحُ خُ ِٜخ : ً َ٘حص ً ل ٢ٗء ٖٓ حُ ز١َ , ٫ٝ  ِِٕٝ حُ ل َ حُ لَ أً ٫ٝ ٣

ِٚ يٝى ً َ , ٝحُ ير خد , ٝحُ ٌر ٘لَ , ٝحُ  ٝحُ

Tidak dihalalkan memakan bekicot, dan tidak pula hasyarat seluruhnya seperti cicak, 

kumbang, semut, lebah, lalat, dan seluruh cacing 

. 

. 

. 

Apakah Al Amiriy akan menerjemahkan hasyarat di atas sebagai serangga?. Apakah cicak, 

ular, tikus, cacing, kadal termasuk serangga?. Apakah mau dikatakan alangkah bodohnya 

para ulama di atas?. Atau justru sebenarnya Al Amiriy inilah yang jahil. Kalau Al Amiriy 

tidak mengetahui makna hasyarat di sisi para ulama maka sudah sepantasnya ia dikatakan 

jahil tetapi kalau ia tahu makna hasyarat tersebut dan tetap mencela ulama Syi‘ah seperti 

yang ia katakan di bawah ini 

 

Maka sungguh Al Amiriy ini sangat layak dikatakan pendusta. Lucu sekali perkataannya 

―ulama Syi‘ah yang pemikirannya di luar akal sehat‖ itu berarti para ulama ahli lughah di atas 

dan ulama ahlus sunnah adalah orang yang pemikirannya di luar akal sehat. Cukuplah para 

pembaca ketahui bahwa hakikat sebenarnya adalah justru Muhammad ‗Abdurrahman Al 

Amiriy ini orang yang pemikirannya di luar akal sehat. Salam Damai 

 

Catatan Atas Syubhat Abu Azifah Terhadap Hadis ‘Amru 

bin Sufyaan 

Posted on Maret 25, 2015 by secondprince  

Catatan Atas Syubhat Abu Azifah Terhadap Hadis ‘Amru bin Sufyaan 

Beberapa hari ini kami telah berdiskusi dengan salah seorang yang menyebut dirinya Abu 

Azifah mengenai hadis ‗Amru bin Sufyaan. Diskusi tersebut dapat para pembaca lihat disini. 

Adapun hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut 

https://secondprince.wordpress.com/2015/03/25/catatan-atas-syubhat-abu-azifah-terhadap-hadis-amru-bin-sufyaan/
https://secondprince.wordpress.com/2015/03/25/catatan-atas-syubhat-abu-azifah-terhadap-hadis-amru-bin-sufyaan/
https://secondprince.wordpress.com/2009/10/09/imam-ali-mengakui-kepemimpinannya-hujjah-hadis-ghadir-khum/
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/04/al-amiriy-bodoh-ulama.jpg
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 ٍَ َى ، هَخ ُٝ ُٖ أَر٢ِ َىح ػََ٘خ حْر َكيَّ َٝ ػََ٘خ : ٍَ  َكيَّ ُٕ ، هَخ ح َُّ َٞ ُْ ٍي ح َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٍَ  :أ٣َُُّٞد ْر ُٕ ، هَخ ح َٝ َْ َٓ ػََ٘خ  ٌٍ  :َكيَّ ِٝ خ َٔ ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

 ٍَ َٕ ، هَخ ْل٤َخ ُٓ  ِٖ َِٝ ْر ْٔ ْٖ َػ حُم ، َػ ٍَّ َٞ ُْ ٍَ  :ح َِ ، كَوَخ َٔ ـَ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ُٖ أَر٢ِ ١َخٍُِذ  خ رَْؼُي  :َهطَزََ٘خ َػ٢ُِِّ ْر َّٓ أَ

ف ، َََ ْٓ ًيح كََ٘ظَّزَِغ أَ ْٜ َٜخ َػ َْ ك٤ِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َْٜي ا٤ََُِْ٘خ  ْْ ٣َْؼ سَ َُ ٍَ خ َٓ َّٕ ح٩ِ ِْوَخِء اِ ْٖ طِ ِٓ َٛخ  أ٣ََْ٘خ ٍَ َّ٘خ  ٌِ َُ َٝ  ، ُٙ

َّْ َّ ، ػُ ظَوَخ ْٓ ح َٝ  َّ ُ كَؤَهَخ ُٚ هللاَّ َٔ ِك ٍَ  ٍَ ٌْ ظَْوََِق أَرُٞ رَ ْٓ َ٘خ ، ح ِٔ ْٗلُ َّ أَ ظَوَخ ْٓ ح َٝ  َّ َُ كَؤَهَخ َٔ ظَْوََِق ُػ ْٓ  ح

Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Daud yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ayuub bin Muhammad Al Wazzaan yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Marwan yang berkata telah menceritakan kepada kami Musaawir Al Warraaq dari 

„Amru bin Sufyaan yang berkata Aliy bin Abi Thalib [radiallahu „anhu] berkhutbah kepada 

kami pada perang Jamal, Maka Beliau berkata “amma ba‟du, sesungguhnya kepemimpinan 

ini tidaklah diwasiatkan kepada kami oleh Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dengan 

wasiat yang harus kami ikuti, tetapi kami berpandangan tentangnya dengan pandangan kami 

sendiri, diangkat Abu Bakar [rahimahullah] maka ia menjalankannya dan istiqamah, 

kemudian diangkat Umar maka ia menjalankan dan istiqamah [Asy Syarii‟ah Al Ajurriy 

2/441 no 1249] 

Riwayat ini sudah kami bahas takhrij-nya secara lengkap beserta kedudukannya dalam tulisan 

kami disini. Kesimpulannya riwayat tersebut dhaif dengan keseluruhan jalannya, sungguh 

tidak tsabit bahwa Imam Aliy [‗alaihis salaam] pernah mengatakannya, justru sebaliknya 

telah tsabit perkataan Beliau [‗alaihissalaam] bahwa ia lebih berhak atas khilafah. Hal ini 

kami pahami sebagaimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] telah menetapkan Imam 

Aliy sebagai khalifah atau waliy bagi setiap mukmin sepeninggal Beliau [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. 

Dalam diskusi tersebut Abu Azifah menguatkan riwayat tersebut dengan syubhat-syubhat 

yang tidak memiliki dasar dalam ilmu hadis. Oleh karena itu kami telah menjelaskan dengan 

panjang lebar kelemahan syubhat abu azifah sesuai dengan kaidah ilmu hadis. Aneh bin ajaib 

bukannya sadar diri dan belajar lagi ilmu musthalah hadis, yang bersangkutan justru 

menuduh kami tidak ilmiah. 

Syubhat Abu Azifah atas hujjah kami dapat dirincikan sebagai berikut 

1. Ketika kami melemahkan Marwan dengan alasan ia melakukan tadlis taswiyah, abu 

azifah berhujjah dengan perkataan Adz Dzahabiy dengan analogi kasus Walid bin 

Muslim. 

2. Ketika kami menyatakan Musaawir majhul dengan alasan Marwan telah melakukan 

tadlis syuyukh, abu azifah bersikeras dengan riwayat di atas yang berlafaz ―Musaawir 

Al Warraaq‖ dan menyatakan Musaaawir Al Warraaq tersebut tsiqat bukan Musaawir 

yang majhul. 

3. Ketika kami mengikuti perandaian abu azifah bahwa Musaawir tersebut adalah 

Musaawir Al Warraaq, kami menyebutkan illat [cacat] lain yaitu lafal an anah 

Musaawir Al Warraaq dari Amru bin Sufyaan tidak terbukti memenuhi persyaratan 

Imam Muslim. Abu Azifah menjawab kembali dengan andai-andai usia Musaawir 

100 tahun sehingga memungkinkan bertemu Amru bin Sufyan. 

4. Ketika kami melemahkan ‗Amru bin Sufyaan dimana tidak ada tautsiq dari ulama 

mu‘tabar untuknya, abu azifah bersikeras dengan penyebutan Ibnu Hibban dalam Ats 

Tsiqat dan tautsiq Al Ijliy yang belum terbukti untuk ‗Amru bin Sufyaan yang 

meriwayatkan dari Aliy. 

https://secondprince.wordpress.com/2014/08/28/takhrij-atsar-aliy-bin-abi-thalib-rasulullah-tidak-pernah-berwasiat-tentang-kepemimpinan-kepada-dirinya/
https://secondprince.wordpress.com/2014/08/28/takhrij-atsar-aliy-bin-abi-thalib-rasulullah-tidak-pernah-berwasiat-tentang-kepemimpinan-kepada-dirinya/
https://secondprince.wordpress.com/2014/08/28/takhrij-atsar-aliy-bin-abi-thalib-rasulullah-tidak-pernah-berwasiat-tentang-kepemimpinan-kepada-dirinya/
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Pada akhir diskusi abu azifah justru tidak menjawab hujjah kami, ia menjawab via email yang 

ternyata cuma pengulangan saja dari komentar sebelumnya. Seolah hujjah yang kami 

sampaikan dalam meluruskan syubhat-syubhatnya ia anggap sebagai angin lewat saja. Insya 

Allah, berikut akan kami tampilkan jawabannya via email beserta pembahasan kami secara 

ilmiah, dengan harapan semoga ada pembaca yang bisa mengambil hikmah dari pembahasan 

ini. [adapun untuk abu azifah kami tidak mengharapkan apapun untuknya] 

Untuk memudahkan para pembaca memahami hal-hal yang kami sebutkan di atas, ada 

baiknya membaca dengan hati-hati diskusi kami dengan abu azifah yang dapat dilihat dalam 

tulisan kami yang berjudul Imam Aliy Mengakui Kepemimpinannya. Kemudian melanjutkan 

dengan membaca tulisan ini. Komentar terakhir abu azifah [via email] adalah perkataaan 

yang kami quote 

. 

. 

. 

.  

Syubhat Tadlis Taswiyah 

Assalaamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Tolong antum baca perlahan dan antum pikir lebih dalam argumentasi saya. 

1. Adz Dzahabi ketika menulis tentang Al Walid, tahu ndak Al walid mudallas 

taswiyah ? Jawabnya : antum aja tahu apalagi beliau. Entoh seperti itu beliau 

mencukupkan sima‘ Al walid kepada Al Auza‘i. Menurut anda sima‘ tersebut 

tidak cukup, harusnya sima‘Al Auza‘i disertakan. Antum jangan melampaui 

batas terhadap Adz Dzahabi. 

Wa‘alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membicarakan tadlis 

taswiyah. Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi tadlis taswiyah. Hal inilah 

yang gagal dipahami oleh Abu Azifah. Kalau dasarnya saja tidak paham maka tidak 

mengherankan kalau hujjah selanjutnya juga rusak. 

Banyak para ulama membuat definisi tadlis taswiyah dalam kitab Ulumul hadis, berikut kami 

nukil definisi yang sederhana dari apa yang dikatakan Ibnu Rajab dalam kitabnya Syarh Ilal 

Tirmidzi 

وش ػٖ ٍؿَ  ٚ ػ ٤ن ُ ٗ ١َٝ ػٖ  ٛٞ إٔ ٣ ش ، ٝ ٣ٞٔ ظ ٠ٔٔ حُ ٓخ ٣  ٚ٘ ٓٝ ْ٤ يُ ٞع ط ٗ ٜٞ ك

٢ٓ ٞ ٤ق ٖٓ حُ ؼ ٠ و٢ حُ ٔ ٤ وش ك ٤ق ػٖ ػ ؼ ٟ  

Maka itu adalah salah satu jenis tadlis, yang dinamakan dengan taswiyah, yaitu dimana ia 

[perawi] meriwayatkan dari syaikh [guru] yang tsiqat dari orang yang dhaif dari orang yang 

tsiqat kemudian ia [perawi tersebut] menghilangkan perawi dhaif di pertengahan sanad 

tersebut [Syarh Ilal Tirmidzi Ibnu Rajab 2/692] 

https://secondprince.wordpress.com/2009/10/09/imam-ali-mengakui-kepemimpinannya-hujjah-hadis-ghadir-khum/
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Perbedaan tadlis isnad biasa dengan tadlis taswiyah adalah pada letak perawi yang 

dihilangkan di dalam sanad tersebut. Pada tadlis isnad biasa, perawi yang dihilangkan adalah 

antara orang [yang tertuduh tadlis] dan syaikh-nya [gurunya]. Sedangkan pada tadlis 

taswiyah, perawi yang dihilangkan adalah antara guru atau syaikh dari orang yang tertuduh 

dengan gurunya syaikh tersebut. Misalkan ada rantai sanad berikut 

A —- B —- C —- D —- E —- F 

Ternyata perawi A kemudian melakukan tadlis misalkan tadlis isnad biasa maka perawi yang 

dihilangkan oleh si A adalah perawi B sehingga sanadnya menjadi 

A —- C —- D —- E —- F 

Jika si perawi A melakukan tadlis taswiyah maka perawi yang dihilangkan oleh si A adalah 

perawi C, maka sanadnya menjadi 

A —- B —- D —- E —- F 

Dengan contoh di atas dapat dipahami bahwa untuk menghilangkan cacat tadlis taswiyah 

maka perawi tersebut minimal harus menjelaskan penyimakan hadisnya dari syaikh-nya 

[gurunya] kemudian syaikh-nya tersebut juga menjelaskan penyimakan dari syaikh-nya 

[gurunya] pula. 

Sebagian ulama malah mengharuskan syarat bahwa lafal penyimakan itu harus ada pada 

setiap thabaqat sanad dari perawi tersebut hingga akhir sanad. Mengapa? Karena terdapat 

contoh kasus perawi melakukan tadlis taswiyah pada level sanad yang lebih tinggi. Misalkan 

dengan contoh di atas perawi A menghilangkan perawi D atau E dalam sanad tersebut. 

[Penjelasan rinci tentang ini tentu membutuhkan pembahasan tersendiri]. 

. 

Setelah memahami penjelasan diatas maka mari kita lihat hujjah Abu Azifah tersebut. 

Sebelumnya Abu Azifah ini mengatakan bahwa Adz Dzahabiy dalam menerima tadlis 

taswiyah cukup dengan lafal penyimakan dari perawi tersebut dengan syaikh-nya saja. Abu 

Azifah memberi contoh Walid bin Muslim yang dikenal sebagai perawi tadlis taswiyah. Abu 

Azifah mengutip perkataan Adz Dzahabiy dalam kitab Al Mughniy 

ٛيٝم   ٍٜٞ٘ ٓخّ ٓ و٢ ا ٘ يٓ ِْ حُ ٔ ٓ ٖ ٤ي ر ُٞ لخءحُ ؼ ٟ ْ ػٖ  يُ ٣ ٚ٘ ٌ ُٝ  ٢ خ ك ٤ٔ ٓ  ٫

ـش ٜٞ ك ٢ ك ٘خ ح٫ُٝحػ خٍ ػ خًح ه ٢ ك  ح٧ُٝحػ

Waliid bin Muslim Ad Dimasyiq imam masyhur shaduuq tetapi melakukan tadlis dari para 

perawi dhaif, terutama dalam hadis Al Auza‟iy maka jika ia mengatakan telah menceritakan 

kepada kami Al Auza‟iy maka ia menjadi hujjah. [Al Mughniy 2/725 no 6887] 

Apakah Adz Dzahabiy di atas sedang membahas tadlis taswiyah?. Tidak, ia sedang 

membahas kedudukan perawi yaitu Walid bin Muslim. Sedangkan tadlis yang dibicarakan 

Adz Dzahabiy terhadap Walid bin Muslim dalam kitab Al Mughniy tersebut adalah tadlis 

Walid dari para perawi dhaif dari Al Auza‘iy bukan tadlis taswiyah. Hal ini nampak dalam 

lafaz ٍٝءافعع ٕع ًٍك١ ٕٙى 
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Lafaz itu sebagaimana dipahami dari zhahirnya adalah tadlis Walid dari para perawi dhaif 

dari Al Auza‘iy. Sebagaimana dikutip pula oleh Adz Dzahabiy dalam Siyaar A‘laam An 

Nubaala‘ yaitu lafaz yang hampir sama diucapkan oleh Abu Mushir 

ٔخ  َٜٔ ٍر ٓ ٞ خٍ أر ٤ٖٝه ٌحر ِْ ػٖ ً ٔ ٓ ٖ ٤ي ر ُٞ ْ حُ  ىُ

Dan Abu Mushir berkata terkadang Waliid bin Muslim melakukan tadlis dari para pendusta 

[Siyaar A‟laam An Nubalaa‟ 9/216] 

٤ي  ُٞ خ، ٝحُ ٌحر خٕ ً ًٝ ،٢ غ ح٫ُٝحػ لَ كي٣ ٔ ٢ حُ ٖ أر ؤهٌ ٖٓ حر ٤ي ٣ ُٞ خٕ حُ ً :َٜٔ ٓ ٞ خٍ أر ه

٢ خٍ ح٫ُٝحػ خ: ه ٤ٜ وٍٞ ك ٣ 

Abu Mushir berkata “Waliid mengambil hadis Al Auza‟iy dari Ibnu Abi As Safaar dan ia 

seorang pendusta, kemudian Walid mengatakan pada hadis itu “telah berkata Al Auza‟iy” 

[Siyaar A‟laam An Nubalaa‟ 9/215] 

Lafaz yang dikatakan Abu Mushir bahwa Walid ―melakukan tadlis dari para pendusta‖ 

hakikatnya sama dengan lafaz perkataan Adz Dzahabiy dalam Al Mughniy ―melakukan tadlis 

dari para perawi dhaif‖. Dan tadlis yang dimaksud disitu adalah tadlis isnad biasa 

sebagaimana dijelaskan Abu Mushir bahwa Walid mengugurkan Ibnu Abi As Safar antara 

dirinya dan Al Auza‘iy bukan tadlis taswiyah. 

Hal ini sudah kami jelaskan kepada Abu Azifah tetapi tetap saja ia bersikeras dengan 

perkataan Adz Dzahabiy. Kami berprasangka baik saja kepada Adz Dzahabiy bahwa ia 

mengetahui kalau Walid adalah perawi tadlis taswiyah tetapi perkataannya dalam Al 

Mughniy di atas bukan tertuju pada sifat tadlis taswiyah melainkan tadlis isnad biasa dimana 

Walid menghilangkan perawi dhaif antara dirinya dan Al Auza‘iy. 

Tidak ada disini kami melampaui batas terhadap Adz Dzahabiy, justru Abu Azifah yang 

melampaui batas terhadap Adz Dzahabiy, ia mengatasnamakan Adz Dzahabiy bahwa 

mengenai tadlis taswiyah Adz Dzahabiy hanya mensyaratkan penyimakan perawi tersebut 

terhadap syaikh-nya saja. Dalam kitab mana Adz Dzahabiy mengatakan demikian?. Kalau 

begitu apa bedanya tadlis biasa dengan tadlis taswiyah di sisi Adz Dzahabiy?. Rasanya tidak 

mungkin sekali Adz Dzahabiy tidak paham apa itu tadlis taswiyah. 

. 

. 

Seandainya pun disini kami mengikuti perandaian Abu Azifah kalau Adz Dzahabiy 

mensyaratkan demikian maka kami tidak ragu untuk mengatakan kalau Adz Dzahabiy keliru. 

Dalam tadlis taswiyah Walid bin Muslim justru perawi yang dihilangkan itu adalah sanad di 

atas Al Auza‘iy bukan antara Walid dan Al Auza‘iy. 

لٞح ٖٓ  ٤ٖ ػطخء ٗ غ، ٝر خك ٗٝ ،١َٛ ِ ٤ٖ حُ ٘ٚ ٝر ٤ ٢ ر وٍٞ: أىهَ ح٧ُٝحػ خ ىحٝى ٣ ؼض أر ٔٓ ٝ

َ ٤ي ً ُٞ خ حُ وٜط ٓ ٬. أ ٤ٖ ٍؿ ظ ٓ ٛخ  
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Dan aku mendengar Abu Dawud mengatakan Al Auza‟iy memasukkan antara dirinya dan Az 

Zuhriy, Naafi‟ dan Athaa‟ lebih kurang enam puluh orang yang kemudian dihilangkan semua 

oleh Waalid [Su‟alat Abu Ubaid Al Ajurriy 2/186 no 1552] 

Dan berikut kami bawakan contoh riwayat Walid bin Muslim dari Al Auza‘iy dengan lafaz 

―telah menceritakan kepada kami‖ dan ternyata riwayat tersebut adalah tadlis taswiyah dari 

Waliid bin Muslim. 

غ ػٖ  خك ٞ ػَٔٝ ػٖ ٗ ٘خ أر خٍ ػ ٤ي ه ُٞ ٘خ حُ خٍ ػ ٤ي ه ُٞ ٞ حُ ٘خ أر خٕ اًح كيػ ً ٚ ٖ ػَٔ أٗ حر

خ ٤خٗ ظَى أك خ ٣ٝ ٤خٗ ٚؼ أك ٛخر ؤ ٚظ ر ٤ ل زي ُ ٗ ؼَى ٝ ؼٞ حُ ٤ٚ ر ٟ ٟؤ ػَى ػخٍ ٞ  ط

Telah menceritakan kepada kami Abu Waliid yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Waliid yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu „Amru dari Naafi‟ dari Ibnu Umar 

bahwasanya ia jika berwudhu‟ mengusap bagian samping dari wajahnya dan menggenggam 

jenggotnya dengan jarinya, terkadang ia melakukannya dan terkadang meninggalkannya 

[Tafsir Ath Thabariy 8/174] 

Abu Walid adalah Ahmad bin ‗Abdurrahman Abu Waliid Ad Dimasyiq seorang yang shaduq 

[Taqrib At Tahdzib 1/39]. Waliid yaitu Waliid bin Muslim dan Abu ‗Amru adalah kuniyah 

dari Al Auza‘iy. 

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Waliid bin Muslim melakukan tadlis taswiyah 

dalam riwayat tersebut. Silakan perhatikan riwayat berikut 

 ٖ ٤ي ر ُٞ ٖ حُ زخّ ر ؼ ٞ حُ ٘خ أر ْٛ ػ زخّ ح٧ ؼ ٞ حُ ٘خ أر ٢ٓ ػ ٞٔ زي هللا حُ ٞ ػ خ أر زَٗ ٝأه

ٖ ػَٔ  غ إٔ ر خك ٗ ٢٘ ٖ ػخَٓ كيػ زي هللا ر ٢٘ ػ خٍ كيػ ٢ ه خ ح٧ُٝحػ ٢ أٗ ٢ أر زَٗ ي أه ٣ ِٓ

ظَى خ ٣ٝ ٤خٗ ٚؼ أك ٛخر ؤ ٚظ ر ٤ ل زي ُ ٘ ٤ٚ ٣ٝ ٟ ؼَى ػخٍ خٕ ٣ ً 

Dan telah mengabarkan kepada kami Abu „Abdullah As Suusiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abul „Abbaas Al „Ashaam yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abbaas bin Waliid bin Maziid yang berkata telah mengabarkan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Al Auza‟iy yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Abdullah bin „Aamir yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Naafi‟ bahwa Ibnu Umar mengusap bagian samping dari wajahnya dan menggenggam 

jenggotnya dengan jarinya, terkadang ia meninggalkannya [Sunan Baihaqiy 1/55 no 255] 

Abu ‗Abdullah As Suusiy adalah Ishaaq bin Muhammad bin Yusuf An Naisaburiy seorang 

yang tsiqat [Tarikh Al Islam Adz Dzahabiy 9/267 no 246]. Abul ‗Abbaas Al Asham 

dinyatakan tsiqat oleh Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Nu‘aim bin Adiy dan Ibnu 

Abi Haatim [Siyaar A‘laam An Nubalaa‘ 15/452-458 no 258]. ‗Abbaas bin Waliid bin Maziid 

seorang ahli ibadah yang shaduq [Taqriib At Tahdziib 1/475]. Waliid bin Maziid seorang 

yang tsiqat tsabit [Taqriib At Tahdziib 2/289]. 

Dalam riwayat Ath Thabariy disebutkan sanad Waliid bin Muslim dari Al Auza‘iy [dengan 

lafaz penyimakan] kemudian Al Auza‘iy meriwayatkan dari Naafi‘ dengan lafaz ‗an anah. 

Dalam riwayat Baihaqiy disebutkan sanad Waliid bin Maziid dari Al Auza‘iy dengan lafaz 

penyimakan kemudian Al Auza‘iy meriwayatkan dari Abdullah bin ‗Aamir dengan lafaz 
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penyimakan kemudian Abdullah bin ‗Aamir meriwayatkan dari Naafi‘ dengan lafaz 

penyimakan. 

1. Waliid bin Muslim dari Al Auza‘iy dari Nafii‘ 

2. Waliid bin Maziid dari Al Auza‘iy dari ‗Abdullah bin ‗Aamir dari Nafii‘. 

خث٢ُِّ َٔ ٍَ حَُّ٘ هَخ َٝ : ُْ ٫َ ٣َُيُِّ َٝ ، ٫َ ٣ُْوِطُت،  ٍْ ِِ ْٔ ُٓ ٤ُِِْي رٖ  َٞ َٖ حُ ِٓ حِػ٢ِّ  َُ ْٝ ٣ٍَي أََكذُّ ا٤ََُِْ٘خ ك٢ِ ح٧َ ِْ َٓ  ُٖ ٤ُُِْي ر َٞ  حُ

An Nasa‟iy berkata “Waliid bin Maziid lebih kami sukai dalam riwayat Al Auza‟iy daripada 

Walid bin Muslim, ia [Waliid bin Maziid] tidak keliru dan tidak pula melakukan tadlis” 

[Siyaar A‟laam An Nubalaa‟ 9/420] 

Jadi sebenarnya dalam riwayat tersebut, Al Auza‘iy mendengar dari ‗Abdullah bin ‗Aamir 

dari Naafi‘ kemudian Waliid bin Muslim melakukan tadlis taswiyah dengan mengugurkan 

‗Abdullah bin ‗Aamir antara Al Auza‘iy dan gurunya yaitu Naafi‘. Perhatikan bagaimana 

Waliid menggunakan lafaz penyimakan dari Al Auza‘iy tetapi tetap saja hadisnya terbukti 

tadlis taswiyah dan perawi yang ia gugurkan adalah Abdullah bin ‗Aaamir Al Aslamiy 

seorang yang dhaif [Taqriib At Tahdziib 1/504] 

Contoh di atas adalah bukti nyata bahwa lafaz penyimakan Waliid dari Al Auza‘iy tidak akan 

menggugurkan tadlis taswiyah Waliid. Seperti yang pernah kami jelaskan bahwa untuk tadlis 

taswiyah minimal lafaz penyimakan itu ada pada dua thabaqat sanad yaitu sanad antara 

perawi tersebut dengan gurunya kemudian antara gurunya dengan guru dari gurunya. 

. 

. 

Terkait dengan kasus Waliid bin Muslim, Ibnu Hajar dalam salah satu Risalah-nya pernah 

berkata tentang salah satu hadis Waliid 
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 ٝ ْ يُ ٣ ِْ ٔ ٓ ٖ ٤ي ر ُٞ غ ، ٝ حُ ظلي٣ خُ ق ر ٣َٜ ٤َ ط ـ ٘ٚ ر ِْ ػ ٔ ٓ ٖ ٤ي ر ُٞ ش حُ ٍٝح٣

زَ ٖٓ  و ٬ ٣ ١ٞٔ ك ٤و٣ٚ ٘ ُ ٝ ٚ غ ُ ظلي٣ خُ ٤ٚ ر َٛف ك ٓخ  ٚؼ ح٫   كي٣

Riwayat Waliid bin Muslim darinya tidak dengan jelas menyebutkan lafaz penyimakan. 

Waliid bin Muslim melakukan tadlis dan taswiyah maka tidak diterima hadisnya kecuali di 

dalamnya ada lafaz jelas penyimakan darinya [Waliid] dan lafaz penyimakan dari Sayaikh-

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/juz-fihi-jawab-ibnu-hajar-hal-4.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/juz-fihi-jawab-ibnu-hajar-hal-4.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/juz-fihi-jawab-ibnu-hajar.jpg
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nya [Juz Fiihi Jawaabu „An Haal Hadiits Masyhuur “Maau Zamzama Limaa Syurib Lahu” 

Ibnu Hajar hal 4] 

 

 

 

 ٠ ِ خ ػ ٜظ ٜل ٌْ ر ل ق حُ ٞه ٘ش ط ٤ ٤ ٖ ػ غ حر ٠ِ كي٣ خىس ػ ٠ِ ٣ُ ٢ ػ غ ح٧ُٝحػ َ كي٣ ٔظ ٗ ٝح

 ِْ ٔ ٓ ٖ ٤ي ر ُٞ ١َٛ؛ ٧ٕ حُ ِ ٢ ٖٓ حُ ٓٔخع ح٧ُٝحػ ٝ ،٢ ٔٔخػٚ ٖٓ ح٧ُٝحػ ٤ي ر ُٞ ق حُ ٣َٜ ط

٤ٞهٚ ٗ ٤ٞم  ٗ  ٠ِ ٤ٞهٚ ٝػ ٗ  ٠ِ ٤ٖ ػ ٔ ٔيُ  ٖٓ حُ

Dan yang terkandung dalam hadis Al Auza‟iy berupa ziyadah [tambahan] atas hadis Ibnu 

Uyainah, maka tawaqquf dalam menetapkan keshahihannya sampai menjadi jelas Waliid 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/an-nukat-ala-kitab-ibnu-shalah-juz-1-hal-293.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/an-nukat-ala-kitab-ibnu-shalah-juz-1-hal-293.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/an-nukat-ala-kitab-ibnu-shalah.jpg
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mendengarnya dari Al Auza‟iy dan Al Auza‟iy mendengarnya dari Az Zuhriy karena Walid 

bin Muslim termasuk orang yang melakukan tadlis atas gurunya dan atas guru dari gurunya 

[An Nukaat „Ala Kitaab Ibnu Shalaah, Ibnu Hajar 1/293] 

Semoga saudara Abu Azifah bisa memahami penjelasan kami ini dan hal ini membuktikan 

lemahnya hujjah abu azifah dengan perkataan Adz Dzahabiy [dalam persepsinya] terhadap 

Waliid bin Muslim. 

. 

. 

. 

. 

Syubhat Tadlis Syuyukh Marwan bin Mu’awiyah 

2. Antum mungkin lupa akan hakekat tadlis. Tadlis itu menyamarkan perawi, 

bukan berdusta. Berkali-kali saya ingatkan sifat tsiqat Marwan.Marwan ketika 

meriwayatkan dengan sima‘ terhadap perawi yang tidak samar, antum 

menerimanya kan ? Marwan meriwayatkan dari Sawwar atau Musawwir, ini 

nama samar atau tidak ? Jawabannya : samar, tersamar dengan Musawwir 

gurunya yang majhul, atau sawwar yang tsiqat, atau Musawwir Al Warraq, 

bukan begitu mas ? 

Lalu ketika Marwan meriwayatkan dari Musawwir Al Warraq, ini nama samar atau tidak ? 

Saya menjawab : Tidak, Musawwir Al warraq, bukan Musawwir majhul, bukan pula sawwar, 

bukan pula yang lain. Kalau anda menjawab : ya, nama itu masih samar. Maka antum sudah 

melampaui batas terhadap ketsiqatan Marwan. Anda tidak percaya bahwa Marwan betul-

betul meriwayatkan dari Musawwir Al Warraq. Maaf dalam hal ini anda tidak ILMIAH.Anda 

tidak bisa membedakan tsiqat dan tidak, nama yang samar dan yang tidak. 

Tolong fahami betul hal ini. 

Fenomena ini memang aneh, orang yang hakikatnya tidak paham permasalahan berlagak sok 

paham dan ingin mengajari orang lain. Kami tidak lupa hakikat tadlis dan kami tidak sedang 

menuduh Marwan bin Mu‘awiyah berdusta. Tadlis tidak ada kaitannya dengan kedudukan 

tsiqat atau tidak. Baik perawi tsiqat dan dhaif sama-sama bisa melakukan tadlis. 

Tadlis yang disifatkan kepada Marwan adalah Tadlis syuyukh yaitu perawi mengubah nama 

gurunya, kuniyahnya atau nasabnya dengan tujuan tertentu. Sebelumnya kami telah 

menunjukkan hujjah kami dalam masalah ini dan kami tidak keberatan mengulanginya 

Pertama-tama adalah siapa sebenarnya perawi tersebut yaitu gurunya Marwan bin 

Mu‘awiyah?. Langkah pertama untuk menentukan siapa dirinya adalah dengan 

mengumpulkan seluruh jalan periwayatan hadis Marwan, maka didapatkan 

1. Riwayat Al Hakim dan Qaasim bin Tsaabit menyebutkan nama gurunya Marwan 

adalah Sawwaar 
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2. Riwayat Al Ajurriy menyebutkan nama gurunya Marwan adalah Musaawir Al 

Warraaq. 

Maka dapat disimpulkan bahwa gurunya Marwan tersebut adalah Sawwaar Musaawir Al 

Warraaq. Langkah berikutnya adalah mencari dalam kitab Rijal. Dalam kitab Rijal yaitu 

Tahdzib Al Kamal dan Tahdzib At Tahdziib ditemukan bahwa Musaawir gurunya Marwan 

bin Mu‘awiyah dan yang meriwayatkan dari ‗Amru bin Sufyaan adalah seorang yang majhul 

[Taqriib At Tahdziib 2/174]. 

Dalam kitab Rijal seperti Tahdzib Al Kamal dan Tahdzib At Tahdzib memang juga 

ditemukan perawi yang disebut Musaawir Al Warraaq seorang yang tsiqat shaduq. Hanya 

saja ia tidak dikenal dengan nama Sawwaar. Maka disini tidak ada hujjah untuk menetapkan 

bahwa dialah perawi yang dimaksud Marwan bin Mu‘awiyah. 

Satu-satunya hujjah yang dipakai saudara Abu Azifah adalah laqab Al Warraaq. Tentu saja 

ini bukan hujjah tetapi memaksakan diri sebagai hujjah. Mengapa? Karena Musaawir Al 

Warraaq yang tsiqat shaduq tidak ditemukan ada hubungan guru dan murid dengan Marwan 

bin Mu‘awiyah bahkan kami telah mencari riwayat Marwan dari Musaawir Al Warraaq 

dan tidak kami temukan kecuali riwayat Al Ajurriy ini [yang ternyata bagian dari tadlis 

syuyukh]. Hujjah yang paling jelas sebagai bantahan adalah Musaawir Al Warraaq yang 

tsiqat shaduq tidak dikenal dengan nama Sawwaar. 

Abu Azifah berhujjah bahwa lafaz Musaawir Al Warraaq itu sudah jelas tidak samar. 

Anehnya ia malah menafikan riwayat yang menyebutkan bahwa gurunya Marwan tersebut 

bernama Sawwaar. Jika kita melakukan yang sebaliknya yaitu berpegang pada riwayat 

dengan lafaz Sawwaar dan menafikan riwayat dengan nama Musaawir Al Warraaq maka 

dalam kitab Rijal yaitu Al Jarh Wat Ta‘dil Ibnu Abi Hatim didapatkan 

 

خٍ  َكٖٔ ه زي حُ ٘خ ػ لِحٍٟ. كيػ ش حُ ٖ ٓؼخ٣ٝ َٓٝحٕ ر  ٚ٘ زخ٠ٓ ٍٟٝ ػٖ… ٍٟٝ ػ ٘ ٓٞحٍ حُ

ٞٛ وخٍ: ٫ حىٍٟ ٖٓ  ٘ٚ ك ٠ ػ ض حر ٓؤُ  

Sawwaar Asy Syabaamiy meriwayatkan dari … dan telah meriwayatkan darinya Marwan bin 

Mu‟awiyah Al Fazaariy. Telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman yang berkata aku 

bertanya kepada ayahku tentangnya, maka ia berkata “aku tidak mengetahui siapa dia” [Al 

Jarh Wat Ta‟dil 4/273 no 1177] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/al-jarh-wat-tadil-juz-hal-273.jpg
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Tanda titik-titik itu memang hilang dari kitab Al Jarh Wat Ta‘dil tetapi keterangan di atas 

sudah cukup sebagai petunjuk yang menguatkan bahwa memang ada perawi bernama 

Sawwaar yang merupakan guru Marwan bin Mu‘awiyah. Bahkan bisa jadi tanda titik-titik 

yang hilang itu adalah nama ‗Amru bin Sufyaan. Qarinah ini jauh lebih jelas dibanding 

Musaawir Al Warraaq yang tidak dikenal ia sebagai gurunya Marwan bin Mu‘awiyah. 

Ibnu Hajar ketika menuliskan biografi Musaawir gurunya Marwan bin Mu‘awiyah, ia 

mengutip Abu Hatim yang berkata ―majhul‖ [Tahdzib At Tahdziib juz 10 no 193] 

Berdasarkan penjelasan di atas maka sangat mungkin Marwan melakukan tadlis syuyukh 

dimana ia menambahkan laqab Al Warraaq pada gurunya Sawwaar atau Musaawir yang 

majhul. Inilah namanya tadlis syuyukh mengaburkan perawi yang tadinya majhul dengan 

mengubah namanya hingga akhirnya nama itu dikira  dan disalahartikan sebagai perawi 

tsiqat. 

Tentu saja perkara ini bukanlah menuduh Marwan berdusta. Al Warraaq itu sendiri bermakna 

penyalin naskah atau kitab, jadi jika kita berprasangka baik terhadap Marwan maka Sawwaar 

atau Musaawir yang majhul gurunya Marwan tersebut juga diketahui oleh Marwan sering 

menyalin nasakah atau kitab oleh karena itu Marwan menyebutnya dengan sebutan Al 

Warraaq. 

Ada contoh tadlis syuyukh yang dilakukan oleh perawi tsiqat [sama seperti Marwan bin 

Mu‘awiyah] dan kedudukannya sedikit mirip dengan kasus Marwan bin Mu‘awiyah ini. Ibnu 

Rajab Al Hanbaliy menyebutkan dalam kitabnya Syarh Ilal Tirmidzi 

وش. ْٓ ػ ٚ ح ْٛ أٗ ظٞ ٣ ْٓ خ ٓٔخٙ ر ٤ق ٝ ؼ ٟ َ ٖٓ ٍٟٝ ػٖ  ًً 

Menyebutkan orang-orang yang meriwayatkan dari perawi dhaif dan menamakannya dengan 

nama yang disalahartikan bahwasanya ia nama perawi tsiqat [Syarh Ilal Tirmidzi Ibnu Rajab 

2/690] 

خ، ٝأًؼَ ٤ٗٞهٚ ح٠ُؼلخء ٓـُٜٕٞٞ ٫ ٣ؼَكٕٞ، ًٝخٕ ٍرٔخ  ًٔ ْٜٓ٘ رو٤ش رٖ ح٤ُُٞي ٝٛٞ ٖٓ أًؼَ حُ٘خّ طي٤ُ

زخٍ حٍ ـ زي حُ ٖ ػ ٤ي ر ؼ ٓ ٤ق ٍٟٝ ػٖ  ؼ ٟ ٛٔخ  ٬ ٤ي١، ًٝ ِر ٖ ػَٔٝ حُ ٤ي١ أٝ ٍُػش ر ُر

١َٛ ِ ٛخكذ حُ ٤ي١  ِر ٤ي حُ ُٞ ٖ حُ ٚ ٓلٔي ر ٤ظٖ أٗ ٤ي١، ك ِر خ حُ وٍٞ: ٗ ٤ غ ك لي٣  حُ

Diantara mereka adalah Baqiyah bin Waliid, ia termasuk orang yang paling banyak 

melakukan tadlis dan paling banyak memiliki guru-guru dhaif, majhul dan tidak dikenal, ia 

terkadang meriwayatkan dari Sa‟iid bin „Abdul Jabbaar Az Zubaidiy atau Zur‟ah bin „Amru 

Az Zubaidiy dan keduanya dhaif dalam hadis, maka ia mengatakan “telah menceritakan 

kepada kami Az Zubaidiy” maka orang mengira bahwasanya ia adalah Muhammad bin 

Waliid Az Zubaidiy sahabat Az Zuhriy. [Syarh Ilal Tirmidzi Ibnu Rajab 2/691-692] 

Baqiyah bin Waliid adalah perawi yang tsiqat dan disini ia pernah melakukan tadlis syuyukh 

yaitu dari gurunya yang ia sebut Az Zubaidiy. Bagaimana kita mengetahui kalau Baqiyah 

melakukan tadlis syuyukh?. Caranya dengan melihat jalan-jalan lain dari hadis tersebut. 

ر٤َِْي١ُّ ، َع ُِّ ػََ٘خ حُ ػََ٘خ رَو٤َِّشُ ، َكيَّ ٢ُّ ، َكيَّ ِٜ ْٔ ُِْل ِِِي ح َٔ ُْ ُٖ َػْزِي ح ُّ ْر خ َ٘ ِٛ ػََ٘خ أَرُٞ حُظَّو٢ِِّ  ََْكيَّ ِٖ ُػ ِّ ْر خ َ٘ ِٛ  ْٕ  ِٚ ْٖ أَر٤ِ سَ ، َػ َٝ
ػ ، َٖ ٌْ :ْ ضَُخَه ، ََشِ٘ثَخػْ  خثِ َٛ  َٞ ُٛ َٝ  َْ َِّ َٓ ٝ ِٚ ٠َِّ هللا َػ٤ِْ َٛ ٍُ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  ََ ظََل ًْ  ح
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Telah menceritakan kepada kami Abu Taqiy Hisyaam bin „Abdul Malik Al Himshiy yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Baqiyah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Az Zubaidiy dari Hisyaam bin „Urwah dari Ayahnya dari Aisyah yang berkata 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] memakai celak dan Beliau sedang berpuasa 

[Sunan Ibnu Majah 2/583 no 1678] 

Ath Thabraniy meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz dimana Baqiyah menyebutkan 

―dari Muhammad bin Waliid Az Zubaidiy‖ [Mu‘jam Ash Shaghiir 1/246 no 401] kemudian 

Abu Ya‘la meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz dimana Baqiyah menyebutkan ―dari 

Sa‘iid bin Abi Sa‘iid Az Zubaidiy‖ [Musnad Abu Ya‘la 8/225 no 4792] 

Sebagaimana dikatakan Ibnu Rajab, terdapat perawi yang mengira bahwa Az Zubaidiy 

tersebut adalah Muhammad bin Waliid Az Zubaidiy sebagaimana disebutkan dalam riwayat 

Ath Thabraniy. Muhammad bin Waliid Az Zubaidiy adalah seorang yang tsiqat tsabit 

[Taqriib At Tahdziib 2/143]. Padahal hakikat sebenarnya perawi itu adalah Sa‘iid Az 

Zubaidiy bukan Muhammad bin Waliid sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Ya‘la 

dan Sa‘iid Az Zubaidiy ini adalah seorang yang dhaif sebagaimana dikatakan Ibnu Rajab. 

Silakan lihat baik-baik, Ibnu Rajab dan ulama lain tidak menuduh Baqiyah berdusta, mereka 

tetap menganggap Baqiyah tsiqat hanya saja dalam hadis tersebut ia terbukti melakukan tadlis 

syuyukh yang membuat perawi dhaif disalahartikan sebagai perawi tsiqat. 

Kembali pada kasus Marwan bin Mu‘awiyah di atas, ketika kami menyatakan ia melakukan 

tadlis syuyukh dalam riwayat tersebut tidak ada sedikitpun kami melampaui batas terhadap 

Marwan yang tsiqat. Lagipula sebelumnya kami sudah menunjukkan ulama yang mengakui 

bahwa Musaawir Al Warraaq dalam riwayat Al Ajurriy tersebut adalah majhul, sebagaimana 

kami kutip dalam catatan kaki kitab Asy Syarii‘ah Al Ajurriy 2/441 no 1249 tahqiq Waliid 

bin Muhammad bin Nabih Saif 
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Syubhat ‘An anah Musaawir Al Warraaq Dari ‘Amru bin Sufyaan 

Kami mengatakan sebelumnya bahwa jika seandainya Musaawir Al Warraaq disini adalah 

Musaawir Al Warraaq yang dikenal tsiqat maka terdapat illat [cacat] lain yaitu Musaawir Al 

Warraaq tidak terbukti berada dalam satu masa dengan ‗Amru bin Sufyan oleh karena itu 

lafaz ‗an anahnya tidak memenuhi persyaratan Imam Muslim. 

Dalam kitab Rijal tidak ditemukan keterangan tahun lahir dan wafat Musaawir Al Warraaq, 

tetapi disebutkan oleh Az Zarkaliy  bahwa ia wafat lebih kurang tahun 150 H [Al A‘lam Az 

Zarkaliy 7/213]. Dan ‗Amru bin Sufyaan sudah dewasa ketika terjadi perang Jamal tahun 36 

H [berdasarkan zhahir riwayat]. Rentang masa hidup keduanya cukup jauh yang 

memungkinkan untuk terjadinya inqitha‘ [terputus sanad]. Oleh karena itu harus dipastikan 

bahwa Musaawir Al Warraaq memang menemui masa hidup ‗Amru bin Sufyaan. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/al-ajurriy-juz-2-hal-441.jpg
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Jika tidak terbukti maka sanadnya tidak bisa dikatakan shahih walaupun kita juga tidak 

memastikan itu inqitha‘ [terputus]. Statusnya dikembalikan kepada kaidah dasar ilmu hadis 

bahwa hukum asal suatu hadis itu dhaif sampai terbukti shahih. Dan salah satu syarat shahih 

adalah ketersambungan sanad yang harus dibuktikan dengan kedua perawi tersebut berada 

dalam satu masa. 

Abu Azifah kemudian menjawab dengan syubhat andaikan usia Musaawir 100 tahun dan usia 

‗Amru bin Sufyan saat perang Jamal adalah 30 tahun. Maka Musaawir lahir tahun 50 H 

andaikan ia bertemu ‗Amru bin Sufyaan ketika usianya 20 tahun yaitu tahun 70 H maka usia 

‗Amru bin Sufyan saat itu adalah 64 tahun. Jadi mungkin untuk bertemu. 

Saudara abu azifah ini bisa dikatakan tidak mengerti persyaratan Imam Muslim yaitu ―berada 

dalam satu masa‖. Kedua perawi yang sudah terbukti berada dalam satu masa memang 

mungkin untuk bertemu tetapi ya harus dipastikan dahulu dengan berbagai qarinah bahwa 

keduanya berada dalam satu masa. Lucunya saudara abu azifah bukannya membuktikan 

kedua perawi [Musaawir dan ‗Amru bin Sufyaan] berada dalam satu masa, ia justru berandai-

andai dengan kemungkinan. 

Namanya kemungkinan tidaklah menafikan kemungkinan yang lain dan itu bukanlah hujjah. 

Abu Azifah bisa saja berandai usia Musaawir 100 tahun, lha kalau misalnya usia Musaawir 

hanya 60 tahun. Artinya Musaawir lahir tahun 90 H, kalau ‗Amru bin Sufyaan masih hidup 

tahun 90 H [dengan asumsi abu azifah yaitu usia ‗Amru 30 tahun saat perang Jamal] maka 

ketika Musaawir baru lahir, ‗Amru sudah berusia 84 tahun. Itupun kalau memang ‗Amru 

masih hidup, lha kalau ia wafat di umur 80 tahun maka sudah jelas tidak bertemu. Intinya 

adalah andai-andai atau kemungkinan tidak menjadi hujjah. 

Setelah kami jawab dengan penjelasan bahwa kemungkinan bukanlah hujjah karena akan ada 

banyak kemungkinan lain, abu azifah menjawab via email dengan komentar berikut 

3.Tentang usia Musawwir, anda mengatakan mungkin. Lafal mungkin bukan hujjah. Bisa iya 

bisa tidak. Sedangkan hujjah saya sudah saya paparkan bahwa kemungkinan bertemu itu ada. 

Saudara abu azifah ini agak aneh kalau memang ia mengakui lafal mungkin bukan hujjah 

maka mengapa ia sendiri berhujjah dengan kata-kata mungkin. Silakan ia membuktikan 

bahwa usia Musaawir memang 100 tahun. Silakan ia membuktikan bahwa ‗Amru bin 

Sufyaan masih hidup pada tahun 70 H. Berhujjahlah dengan data tahun lahir dan wafat dalam 

kitab Rijal atau dengan qaul ulama atau dengan qarinah-qarinah lain yang berlandaskan pada 

kabar shahih. Begitulah yang dimaksud dengan hujjah bukan berandai-andai. 

Abu Azifah tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud persyaratan Imam Muslim 

―berada dalam satu masa‖. Yang dimaksud berada dalam satu masa itu ya benar-benar 

terbukti bukan dengan kemungkinan 

 َ ؼخ إٔ ً ٔخ ٝكي٣ ي٣ خص ه َٝح٣ زخٍ ٝحُ خ٧ه ِْ ر ؼ َٛ حُ ٤ٖ أ ٤ٚ ر ِ لن ػ ظ ٔ غ حُ ٘خث وٍٞ حُ إٔ حُ

 ٢ خ ك خٗ ؼخ ً ٤ ٜٔخ ؿٔ ٌٗٞ ُ ٚ٘ ٔٔخع ٓ وخإٙ ٝحُ ُ ٚ ُ ٌٖ ٔٓ  ِ ؼخ ٝؿخث ِٚ كي٣ ؼ وش ٍٟٝ ػٖ ٓ ٍؿَ ػ

َٜ ٝحكي  ػ

Telah menjadi kesepakatan diantara ahli ilmu dalam kabar, riwayat dan hadis bahwa setiap 

perawi tsiqat yang meriwayatkan suatu hadis dengan lafaz „an dari perawi tsiqat pula maka 
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bisa jadi perawi tersebut bertemu dan mendengar darinya karena kedua perawi tersebut 

hidup dalam satu masa. [Shahih Muslim 1/12] 

Jadi memang untuk menyatakan kemungkinan bertemu kedua perawi cukuplah ditunjukkan 

bahwa keduanya telah tsabit berada dalam satu masa. Sedangkan abu azifah malah 

menunjukkan kemungkinan bertemu dengan dasar kemungkinan keduanya berada dalam satu 

masa padahal masih ada kemungkinan lain bahwa keduanya tidak dalam satu masa. Dalam 

ilmu hadis, syarat lafal ‗an anah dianggap ittishal [bersambung] adalah jika kedua perawi 

terbukti berada dalam satu masa dan perawi yang meriwayatkan lafal ‗an tersebut tsiqat 

bukan mudallis. 

. 

. 

. 

. 

Syubhat Tautsiq Atas ‘Amru bin Sufyaan 

4.Amr bin sufyan….Lhoooo anda itu gimana tho, saya kira anda itu orang yang ilmiah,sudah 

diskusi panjang lebar, hanya ada 2 Amr, ya kan…? tidak ada 3 kan..? tidak ada 4 kan..? 

Wong yang ke-2 itu anda katakan majhul, apalagi yang ke-3 , ke-4 dst (kalau ada). 

Kami heran orang ini sedang bertanya, sedang berhujjah atau sedang menggerutu kepada 

kami. Kalau memang ingin berhujjah secara ilmiah, maka mengapa ia tidak membuka kitab 

biografi perawi seperti Tarikh Al Kabir Bukhariy atau yang lainnya untuk melihat ada berapa 

orang yang bernama ‗Amru bin Sufyaan. 

Dalam kitab Tarikh Al Kabir, Al Bukhariy menyebutkan ada lagi tiga nama ‗Amru bin 

Sufyaan selain ‗Amru bin Sufyaan yang meriwayatkan dari Aliy [Tarikh Al Kabir Bukhariy 

juz 6 no 2565] dan ‗Amru bin Sufyaan yang meriwayatkan dari Ibnu ‗Abbaas [Tarikh Al 

Kabir Bukhariy juz 6 no 2564] 

1. ‗Amru bin Sufyaan Ats Tsaqafiy [Tarikh Al Kabir Bukhariy juz 6 no 2562] 

2. ‗Amru bin Sufyaan Abul Aswad [Tarikh Al Kabir Bukhariy juz 6 no 2563] 

3. ‗Amru bin Sufyaan Abul A‘waar As Sulaamiy [Tarikh Al Kabir Bukhariy juz 6 no 

2566] 

Kemudian Al Ala‘iy juga menyebutkan dalam kitabnya Jami‘ At Tahshiil Fii Ahkaam Al 

Marasiil, perawi yang diperselisihkan apakah ia sahabat atau bukan diantaranya ‗Amru bin 

Sufyaan Al Kalaabiy [Jami‘ At Tahshil Fii Ahkam Al Marasiil no 567] dan ‗Amru bin 

Sufyaan Al Aufiy [Jami‘ At Tahshil Fii Ahkam Al Marasiil no 569]. 

5. Berkali-kali anda katakan bahwa Ats tsiqat Ibnu Hibban ada perawi majhul. 

Dari mana anda tahu ? Ya dari qarinah yang lain baik dari ibnu Hibban 

sendiri, atau ulama yang lain. Begitu kan mas ? Kalau kita tidak tahu qarinah 

itu, bagaimana ? Kalau anda menjawab : ya tetap majhul, karena Ibnu Hibban 
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tasahul. Oooo Mas…maaf anda telah melampaui batas terhadap keilmuan Ibnu 

Hibban. Tolong anda rasakan ini. 

Silakan saudara Abu azifah itu belajar ilmu musthalah hadis pada bab ―majhul‖. Insya Allah 

ia akan melihat bahwa untuk menentukan perawi sebagai majhul tidak hanya dengan lafaz 

sharih dari ulama yang berkata ―majhul‖ tetapi bisa dengan melihat keadaan dirinya dalam 

kitab Rijal. 

1. Jika perawi tersebut hanya meriwayatkan darinya satu orang dan tidak ada ta‘dil atau 

keterangan dari para ulama tentang keadaan dirinya maka statusnya adalah majhul 

‗ain. 

2. Jika ada dua orang atau lebih yang meriwayatkan darinya dan tidak ada ta‘dil 

terhadapnya maka statusnya adalah majhul hal. 

Kami tidaklah melampaui batas terhadap Ibnu Hibban, tasahul Ibnu Hibban dalam kitabnya 

Ats Tsiqat sudah menjadi hal yang masyhur di sisi para ulama hadis. Kami sudah 

menjelaskan bahwa Ibnu Hibban juga memasukkan perawi majhul dalam kitabnya Ats 

Tsiqat. Cukuplah kami nukilkan saja apa yang dikatakan Syaikh Al Albaniy 

ض ٌٖ إٔ ٣ ٔ ٔخ ٣ ِض: ٝاٗ ع ه لخك ؤٕ حُ ٚو ًٝ ٤ ٞػ ٢ ط ي ك ٔظ ؼ ٓخّ ٓ ٚو ا ٞػ ؤٕ ٣ ٚ ر ٘خ كخُ ُ ٖ٤ ر

ٔخ  ن”ٝاٗ ٞػ ٣ ْ ٜخػيح ُٝ ٘خٕ ك ٘ٚ حػ ١ٌ ٍٟٝ ػ ٛٞ حُ لخٍ  ـٍٜٞ حُ ٚ: إ ٓ وُٞ ٌٛح ر  ٠ ٗخٍ اُ أ

 ْٜ ي ٧ٗ ًُ ٢ ْ ك ٤ٜ ِ ي ػ ٔظ ؼ ٤ٖ ٫ ٣ ٔليػ ؼٞ حُ ٘خى ر ٛ ٕ٧ ” ٚو ٤ ٞػ ٢ ط ي ك ٔظ ؼ ِض: ”ٓ ه

ٌٛ زخٕ ٝ ٖ ك ْٜ٘ حر ـٍٜٞ ٓ ٔ وٞح حُ ٞػ ٍٜٔٞ ك ـ ٌٗٝح ػٖ حُ ٤ش ظخُ وخػيس حُ ٢ حُ ٚظ ك ٘ ٤ ٓخ ر  ح 

Aku [Syaikh AlAlbani] berkata “sesungguhnya menjadi jelas keadaannya [perawi majhul] 

tersebut di sisi kami dengan adanya tautsiq dari imam yang mu‟tamad [dijadikan pegangan] 

dalam tautsiq. Dan Al Hafizh telah mengisyaratkan hal ini dengan perkataannya 

“seungguhnya majhul hal adalah orang yang meriwayatkan darinya dua orang atau lebih 

dan tidak ada tautsiq dari para ulama”. Sesungguhnya aku hanyalah mengatakan “ulama 

yang mu‟tamad dalam tautsiq” karena disana terdapat sebagian ahli hadis yang tidak 

dijadikan pegangan tautsiqnya karena mereka menyimpang dari jumhur ulama hadis dalam 

mentautsiq perawi majhul seperti Ibnu Hibban, dan ini akan kami jelaskan dalam kaidah 

berikutnya [Tammamul Minnah Syaikh Al Albani hal 20] 

Kesimpulannya adalah majhul yang diakui para ulama ternyata di sisi Ibnu Hibban bukanlah 

jarh atau cacat bahkan ia menganggapnya adil. Secara kasarnya adalah menurut Ibnu Hibban 

orang yang tidak dicacat maka ia adil baik itu tsiqat atau majhul. Oleh karena itu ia 

memasukkan dalam kitabnya Ats Tsiqat baik perawi yang tsiqat maupun perawi yang majhul. 

Untuk membedakan keduanya jelas membutuhkan qarinah. 

Qarinah untuk menyatakan tsiqat ya dengan melihat kalau Ibnu Hibban menyatakan secara 

sharih lafaz tautsiq seperti tsiqat, dhabit, mustaqiim al hadiits dan yang lainnya. Atau Ibnu 

Hibban memasukkan perawi tersebut dalam kitab Shahih-nya dimana Ibnu Hibban 

menyebutkan dalam muqaddimah kitab Shahih-nya bahwa salah satu syarat perawi dalam 

kitabnya tersebut adalah ―shaduq dalam hadis‖. 

Ada juga qarinah lain yang menguatkan tautsiq perawi dalam kitab Ats Tsiqat sebagaimana 

hal ini diakui oleh Syaikh Al Albaniy 
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ٛخّ  َٓ آهَ  ٢ أ ِٔ ؼ ٔ َٙ حُ ٓخ ًً  ٠ ٠ْ اُ ـ٢ إٔ ٣ ز ٘ ٣ ٚ ٠خ أٗ ٤ٚ أ٣ ِ ٤ٚ ػ ز ٘ ظ ـذ حُ ٓٔخ ٣ ٝإ 

ٚو  ٛٞ إٔ ٖٓ ٝػ ط٬د ٝ ٤َ حُ ٘ٚ ؿٔخٛ لَ ػ ٤ٚ ٝؿ ِ ٚز ػ ٗ ٖٓ َ ِْ ه ؼ ٌٜح حُ ٓش ُ ٔٔخٍ خُ ٚظ ر ػَك

ٚ ظؾ ر ل ٛيٝم ٣  ٜٞ ٤ٚ ك ِ ٌَ ػ ٘ ٔخ ٣ ؤص ر ٣ ْ وخص ُٝ ؼ ٘ٚ ؿٔغ ٖٓ حُ ي ٍٟٝ ػ زخٕ ٝه ٖ ك  حر

Dan sesungguhnya perlu diperhatikan adalah apa yang disebutkan Al Mu‟allimiy yaitu hal 

penting yang perlu diketahui dalam masalah ini yang sedikit diingat orang dan diabaikan 

oleh kebanyakan penuntut ilmu yaitu orang-orang yang ditsiqatkan Ibnu Hibban dan telah 

meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat, serta tidak datang pengingkaran 

terhadapnya maka ia seorang yang shaduq dapat dijadikan hujjah [Tammamul Minnah 

Syaikh Al Albani hal 25] 

Sedangkan jika tidak ada qarinah yang menguatkan tautsiq Ibnu Hibban atau perawi itu 

dinyatakan majhul oleh ulama lain, serta yang meriwayatkan darinya hanya satu atau dua 

orang perawi maka penyebutan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat tidak dapat dijadikan hujjah 

dalam tautsiq perawi. Kami kira penjelasan panjang lebar kami ini cukup untuk menjelaskan 

hakikat permasalahan ini. 

Untuk perkara ‗Amru bin Sufyaan, tidak ada qarinah yang menguatkan tautsiq Ibnu Hibbaan 

dan yang meriwayatkan darinya Sa‘iid bin ‗Amru bin Sufyaan dan Musaawir maka statusnya 

masih majhul hal. 

6. Tentang Al Ijli….beliau sudah payah-payah menginformasikan kepada kita 

ada perawi Amr bin Sufyan dari Kuffah yang tsiqat. Siapa dia ? Anda jawab : 

tidak tahu. Dan selamanya akan tidak tahu. Waaa…aah sia-sia jerih payah Al 

ijli, tidak akan digunakan. Apa ya begitu mas ? Ada istimbath lain…Dalam 

rijalul hadits kita hanya menemukan 2 nama Amr bin Sufyan. Yaitu Al bashri 

yang tsiqat dan Al Kuffi yang diterangkan Al Ijli. Begitu kan mas? Dan kita 

menemui Amr kecuali 2 nama, yaitu Amr bin Sufyan dari Ibnu Abbas dan 

Amr bin Sufyan dari Ali. Sudah dipastikan bahwa Amr bin Sufyan dari Ibnu 

Abbas ini adalah Amr bin Sufyan al Bashri. Maka bisa dipastikan pula Amr 

bin Sufyan dari Ali ini adalah Al Kuffi yang diterangkan oleh Al Ijli. ILMIAH 

apa ndak pembahasan seperti ini mas? Lebih ilmiah mana dengan anda yang 

mengatakan Amr bin Sufyan dari Ali adalah Al Bashri juga tapi bukan Amr 

bin sufyan dari Ibnu abbas. Memangnya ada berapa Amr bin Sufyan ? Dalam 

hal ini pun anda melampaui batas keilmuan Al Ijli ( tidak mau 

mengistimbathkan informasi beliau ) 

Kenyataannya kami memang tidak tahu, tentu saja kami tidak seperti sebagian orang yang 

sok tahu atas sesuatu tanpa dasar ilmu. Seharusnya yang dilakukan Abu azifah adalah 

membuktikan bahwa ‗Amru bin Sufyaan yang meriwayatkan dari Aliy tersebut adalah orang 

kuufah maka hal ini akan cocok dengan apa yang dikatakan Al Ijliy. Adapun hujjah Abu 

azifah di atas tidak ada nilai ilmiahnya sama sekali karena keterbatasan pengetahuannya. 

Telah kami tunjukkan ada banyak perawi yang bernama ‗Amru bin Sufyaan jadi bagaimana 

cara ia memastikan bahwa yang dinyatakan tsiqat oleh Al Ijliy adalah ‗Amru bin Sufyaan 

yang meriwayatkan dari Aliy. 

Kami bukan satu-satunya orang yang tidak tahu siapakah ‗Amru bin Sufyaan tabiin kufah 

yang tsiqat sebagaimana disebutkan Al Ijliy. Pentahqiq kitab Ma‘rifat Ats Tsiqat Syaikh 

Abdul Aliim Al Bastawiy juga tidak mengetahui dengan pasti siapa dia 
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Dan silakan abu azifah perhatikan juga nama ‗Amru bin Safiinah pada no 1384 disebutkan Al 

Ijliy bahwa ia tabiin madinah yang tsiqat tetapi pentahqiq mengatakan Al Ijliy tafarrud 

[menyendiri] dalam menyebutkannya, tidak ditemukan biografinya. Ada perawi bernama 

Umar bin Safiinah tetapi Al Ijliy sudah menyebutkan tentangnya pada no 1347. 

Apakah Abu Azifah akan mengatakan wah sia-sia jerih payah Al Ijliy dan ulama pentahqiq 

kitab tersebut telah melampaui batas keilmuan Al Ijliy?. Sungguh aneh beginilah hakikat 

orang yang terlalu banyak bicara melampaui batas keilmuannya. 

8. Tentang hukum maqbul, maaf anda keliru, mengatakan sebutan maqbul adalah 

dhaif. Pernyataan maqbul merupakan pernyataan martabat ke-3 dalam 

martabat-martabat rawi hasan. Anda cek dalam Alfiah Suyuthi. 

Justru Abu azifah ini yang keliru, kami ulangi begitulah kalau belajar ilmu musthalah hadis 

setengah-setengah. Ilmu yang didapat rusak dan kalau berhujjah menjadi ngawur. Lafaz 

―maqbul‖ yang dibicarakan disini adalah lafaz yang digunakan Ibnu Hajar dalam kitabnya 

Taqriib At Tahdziib, jadi jangan dikacaukan dengan lafaz maqbul secara umum atau lafaz 

maqbul dari ulama lain. Ibnu Hajar telah menjelaskannya sendiri dalam kitabnya Taqriib At 

Tahdziib 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/marifat-ats-tsiqat-juz-2-hal-177.jpg
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 ِٚ ٚؼ ٖٓ أؿ ظَى كي٣ ٓخ ٣  ٤ٚ زض ك ؼ ٣ ْ ُٝ ،َ٤ ِ و غ ا٫ حُ لي٣ ٚ ٖٓ حُ ُ ْ٤ ٓش: ٖٓ ُ ٔخى حُ

غ لي٣ ٤ٖ حُ ِ غ ٝا٫ ك ظخر ٤غ ٣ زٍٞ ك و لع ٓ ِ ٗخٍس ر ٤ٚ ح٩  ٝاُ

Thabaqat keenam : orang yang tidak memiliki hadis kecuali sedikit, tidak tsabit ditinggalkan 

hadisnya, maka atasnya diisyaratkan dengan lafaz maqbul, yaitu ketika ada mutaba‟ah dan 

jika tidak maka hadisnya lemah [Taqriib At Tahdziib 1/8] 

Syaikh Abu Hasan As Sulaimaniy dalam kitabnya Syifaaul ‗Aliil Bi Alfaazh Wa Qawaaid Al 

Jarh Wat Ta‘dil hal 301 menyebutkan komentarnya setelah menukil perkataan Ibnu Hajar di 

atas 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/taqrib-at-tahdziib-maqbul.jpg
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Maka zhahir perkataan ini adalah barang siapa yang dikatakan [Ibnu Hajar] tentangnya 

“maqbul” maka ia tidak bisa dijadikan hujjah jika tafarrud [menyendiri] sampai diteliti 

apakah ia memiliki mutaba‟ah atau tidak, jika terdapat mutaba‟ah maka diterima atau 

dijadikan hujjah dengannya dan jika tidak maka lemah [layyin] wallahu a‟laam 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/syifaaul-abul-hasan.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/syifaaul-maqbul-ibnu-hajar.jpg


 219 

. 

Penutup 

9. So….apakah saya tidak Ilmiah, ngeyel dan ngawur ? 

10. Justru anda telah melampaui kapasitas keilmuan anda dengan melampaui batas 

terhadap keilmuan Adz Dzahabi, ketsiqatan Marwan, keilmuan Ibnu Hibban, 

jerih payah Al Ijli, dan istilah-istilah dari Ibnu hajar. 

Untuk saat ini mohon maaf jika kami terpaksa mengatakan demikian karena faktanya 

memang seperti itu. Tidak ada satupun hujjah yang disampaikan Abu Azifah disini memiliki 

dasar ilmiah kecuali ilmu setengah jadi yang jika dijadikan hujjah akan menghasilkan 

pemahaman yang rusak. 

1. Tidak ada kami melampaui batas terhadap Adz Dzahabiy, kami telah menempatkan 

perkataan Adz Dzahabiy sesuai dengan kaidah ilmiah. Kalau itu dikatakan melampaui 

batas terhadap Adz Dzahabiy maka silakan katakan hal itu pada Ibnu Hajar yang 

dalam hal ini menyatakan sesuai dengan apa yang kami sampaikan. 

2. Tidak ada kami melampaui batas terhadap ketsiqatan Marwan, pandangan kami 

terhadap Musaawir gurunya Marwan justru sama dengan ulama yang menilai hadis Al 

Ajurriy tersebut dalam kitab Asy Syarii‘ah Al Ajurriy tahqiq Waliid bin Muhammad 

bin Nabih Saif. Silakan dikatakan ulama tersebut melampaui ketsiqatan Marwan 

3. Tidak ada kami melampaui batas terhadap Ibnu Hibbaan, tasahul Ibnu Hibban adalah 

hal yang masyhur di sisi ulama hadis dan kami telah nukilkan salah satunya yaitu 

Syaikh Al Albaniy maka silakan katakan Syaikh Al Albaniy melampaui batas 

terhadap Ibnu Hibbaan. 

4. Tidak ada kami melampaui batas terhadap Al Ijliy atau jerih payah Al Ijliy. Justru apa 

yang ada pada kami ternyata juga ada pada ulama pentahqiq kitab Ma‘rifat Ats Tsiqat 

dimana ia juga bertawaqquf mengenai siapa ‗Amru bin Sufyaan Al Kuufiy yang tsiqat 

tersebut. Silakan katakan ulama itu tidak menghargai jerih payah Al Ijliy 

5. Tidak pula kami melampaui batas terhadap Ibnu Hajar dalam perkara istilah maqbul 

di sisi-nya. Secara umum begitulah pandangan Ibnu Hajar sendiri sebagaimana ia 

tuliskan dalam kitabnya dan telah kami nukilkan pula ulama hadis Syaikh Abu Hasan 

As Sulaimaniy yang mengatakan persis seperti yang kami katakan. Maka silakan 

katakan ulama hadis tersebut melampaui batas terhadap Ibnu Hajar. 

Kami sarankan kepada abu azifah agar belajar dengan baik ilmu musthalah hadis. Bagi kami 

ilmu musthalah hadis bukan sembarang ilmu yang bisa dibaca sekali lewat sambil minum 

kopi. Orang yang tidak mempelajari ilmu ini dengan baik dan asal nukil asal comot sana sini 

biasanya hanya akan menunjukkan kejahilannya sendiri. 

Lihatlah anda, anda berkata keras, kasar dan mencela, semoga ini bukan tanda akan 

kedangkalan ilmu anda. 

Saya tahu anda ingin mencari kebenaran, mudah-mudahan kebenaran akan anda dapatkan 

dengan salah satunya mau mendengarkan hujjah. 

Terakhir nasehat saya, belajarlah yang benar terhadap dalil-dalil ahlussunnah mengenai 

perkara yang menyangkut ahlul bait. 
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Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan saya selama ini. 

Perlu diluruskan disini kami tidak pernah berkata keras, kasar dan mencela Abu Azifah. 

Mungkin perkataan yang ia maksud adalah perkataan kami kalau ia ngeyel, hujjahnya 

ngawur, tidak paham ilmu musthalah dan sebagainya. Kami rasa itu adalah perkataan yang 

masih wajar dalam berdiskusi karena faktanya memang demikian. Kami tidak akan mungkin 

mengatakan hujjahnya baik padahal faktanya ngawur. Kami tidak akan mungkin mengatakan 

ia alim dalam ilmu musthalah hadis jika faktanya ia tidak paham ilmu musthalah hadis. 

Sebenarnya Abu azifah juga mengeluarkan pernyataan yang sama kepada kami, ia awalnya 

menuduh kami Syi‘ah Rafidhah, menuduh kami menyimpangkan pengertian hadis dan 

komentarnya yang terakhir ia menuduh kami melampaui batas terhadap para ulama seperti 

Adz Dzahabiy, Marwan, Ibnu Hibban, Al Ijliy dan Ibnu Hajar. 

Kami mendengarkan hujjah Abu Azifah bahkan membahas dan menjawabnya dengan 

jawaban yang panjang lebar sebagaimana kami tuliskan disini. Hal itu menunjukkan bahwa 

kami memperhatikan hujjahnya maka kami persilakan bagi Abu Azifah untuk memperhatikan 

hujjah kami, mempelajarinya dan silakan menjawab dengan ilmiah. 

Insya Allah kami akan berusaha semampu kami mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 

ahlul bait sesuai dengan kaidah ilmiah yang benar dalam mazhab ahlus sunnah. Kami tidak 

akan keberatan untuk mengubah pendapat kami jika kami menemukan kebenaran yang 

bertentangan dengan yang kami sampaikan. Akhir kata kami juga mohon maaf jika dalam 

diskusi ini terdapat hal-hal yang menyinggung perasaan Abu Azifah. Dan kami harap semoga 

tulisan sederhana ini dapat diambil manfaatnya oleh para pembaca. 

 

Syubhat Syi’ah Jama’ Tanpa Udzur : Kejahilan Luar 

Biasa Toyib Mutaqin 

Posted on Maret 17, 2015 by secondprince  

Syubhat Syi’ah Jama’ Tanpa Udzur : Kejahilan Luar Biasa Toyib Mutaqin 

Kami membaca bantahan yang luar biasa jahil atas tulisan kami tentang shalat jama‘ dari 

seorang jahil yang bernama Toyib Mutaqin. Dalam bantahannya ia sok bergaya ulama sok 

menuduh orang curang menterjemahkan padahal ia sendiri yang jahil. Orang ini tong kosong 

nyaring bunyinya dan ya kami juga cukup sering melihat kejahilannya ketika ia berdiskusi di 

forum facebook Multaqa Ahlalhdeeth Indonesia. 

Salah satu kejahilannya dalam forum tersebut adalah ketika ia berhujjah dengan hadis atau 

riwayat dalam kitab Musnad Zaid bin Aliy bin Husain, padahal orang yang memang 

membaca kitab tersebut dari awal maka akan mengetahui kalau kitab tersebut tidak layak 

dijadikan hujjah di sisi Ahlus Sunnah karena salah satu perawi kitab tersebut adalah seorang 

pendusta pemalsu hadis. Dan puncak kejahilannya adalah ketika ia mengatakan bahwa 

―hukum asal suatu hadis itu shahih‖. Kami sampai terkejut melihat kejahilan yang luar biasa 

seperti ini. Orang yang baru belajar ilmu hadis saja kami yakin tidak akan mengatakan 

hukum asal suatu hadis adalah shahih. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/03/17/syubhat-syiah-jama-tanpa-udzur-kejahilan-luar-biasa-toyib-mutaqin/
https://secondprince.wordpress.com/2015/03/17/syubhat-syiah-jama-tanpa-udzur-kejahilan-luar-biasa-toyib-mutaqin/
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Kami nukilkan disini contoh kejahilannya agar para pembaca melihat jangan tertipu dengan 

kesombongannya dalam membantah, menuduh orang lain curang padahal justru akalnya yang 

sudah kelewat rusak tidak mampu dengan baik memahami apa yang ia baca. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/toyib-syubhat-jamak.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/toyib-syubhat-jamak.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/jahil-toyib-muttaqin.jpg
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. 

. 

. 

Kami akan membahas bantahan orang ini dan menganalisisnya secara objektif agar terungkap 

bagi para pembaca kejahilan-kejahilannya. Tulisan jahil tersebut dapat para pembaca lihat 

disini 

http://muttaqi89.blogspot.com/2015/03/syubhat-syiah-jama-tanpa-udzur.html 

Berikut bantahan Toyib Mutaqin yang kami quote dan kami tunjukkan betapa jahilnya 

manusia satu ini 

Komentar : iya memakai kaca mata syariat bukan kaca mata syiah pelaknat.hukum syariat 

berputar sesuai ‗illat,memang susah dialog dg pembenci ulama‘ dan kaidah ulama‘,malah 

berpegang tafsir hawa nafsu belaka.kalau tafsir tidak dalam bimbingan ulama‘ udah pasti 

dalam bimbingan syetan laknatulloh. 

Tidak usah sok wahai jahil, bagian mana dalam tulisan kami yang anda tuduh memakai 

kacamata Syi‘ah pelaknat. Kejahilan anda wahai Toyib tidak paham bahwa pandangan yang 

anda tuduh kacamata Syi‘ah itu juga berasal dari segelintir ulama ahlus sunnah dan hadis-

hadis ahlus sunnah. Kalau akal sudah kelewat rusak memang begitulah adanya. Dan apa 

http://muttaqi89.blogspot.com/2015/03/syubhat-syiah-jama-tanpa-udzur.html
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buktinya anda menuduh kami pembenci ulama?. Kalau tidak ada bukti maaf tolong akui 

kalau anda sedang berdusta. 

Komentar : dimana nabi membolehkan,itu Cuma dari kantong ente sendiri.justru ente 

menyelisihi petunjuk nabi,kalau tanpa udzur boleh,untuk apa menunjukkan adanya udzur 

syar‘i.Cuma logika syiah yg sakit yg bisa menerima 

Cuma orang jahil yang bertanya padahal jawaban sudah ada di depan matanya. Tidak 

diragukan kalau kantong anda sudah penuh dengan ilmu-ilmu rusak dan ilmu agama setengah 

jadi sehingga anda tidak bisa melihat kebenaran dalam hujjah orang lain. Hadis shahih Ibnu 

‗Abbas [yaitu riwayat Abdullah bin Syaqiiq] adalah hujjah pemutus dalam perkara ini dimana 

Ibnu ‗Abbas sendiri melakukan shalat jamak padahal ia tidak memiliki udzur saat itu. Beliau 

sedang berkhutbah dan ingin tetap meneruskan khutbahnya. Dimana letak udzurnya wahai 

Toyib?. Maaf anda paham atau tidak artinya udzur. Atau anda pikir berkhutbah itu termasuk 

udzur syar‘i yang anda maksud?. Coba sebutkan ulama mana yang mengatakan khutbah itu 

termasuk udzur? 

Perkataan anda ―cuma logika syi‘ah yang sakit yang bisa menerima‖ hanya menunjukkan 

kejahilan anda. Anda mau kemanakan para ulama yang masih masuk dalam lingkup ahlus 

sunnah dimana mereka membolehkan shalat jamak tanpa adanya udzur. Tolong kalau 

berbicara itu hati-hati jangan membantah sampai kebablasan. Maaf, anda ini seperti katak 

dalam tempurung jelmaan tong kosong nyaring bunyinya. Berbicara terlalu banyak dan 

nyaring tetapi ilmunya terjun bebas ke dasar laut. 

Komentar : kalau Cuma bermodalkan hadits ini lalu menyimpulkan boleh tanpa 

udzur???lafadz yg mana yg menunjukkan? kalau gak ada qorinah ya kembali ke hukum 

asal,kan begitu?bukan ditafsiri tanpa udzur.sungguh lucunya.. 

Maaf kalau akal anda rusak tolong diperbaiki dahulu. Qarinah dalam hadis Ibnu Abbas itu 

sangat jelas sekali sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat Abdullah bin Syaqiiq. Yang lucu 

justru anda wahai Toyib asal bantah tapi tak ada isinya alias tong kosong nyaring bunyinya. 

. 

. 

. 

Komentar : itu bukan syubhat, tapi pendapat ulama‘ mu‘tabar.justru pendapat ente yg ngawur 

yg kena syubhat syiah suka melaknat  akhirnya terlaknat. 

Pendapat ulama siapa yang anda maksud Asy Syaukaniy kah? Lha itu sudah dibuktikan 

bahwa ia telah keliru dalam berhujjah dengan hadis yang mengandung idraaj. Zhahir riwayat-

riwayat Ibnu ‗Abbas [terutama riwayat Abdullah bin Syaqiiq] telah menafikan pendapat 

jama‘ shuuriy. Kami yakin anda tidak mampu memahaminya karena akal anda sudah kelewat 

rusak. 

Silakan tuh anda baca An Nawawiy dalam Syarh Shahih Muslim dimana Ia telah 

melemahkan dan menganggap bathil penakwilan jamak shuuriy tersebut berdasarkan zhahir 

riwayat Ibnu ‗Abbaas [Syarh Shahih Muslim An Nawawiy 5/218]. Atau silakan anda lihat 
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Ibnu Hajar yang berhujjah dengan lafaz hadis ketika ditanya mengapa Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] melakukannya, dijawab bahwa Beliau menginginkan tidak menyulitkan 

umatnya. Ibnu Hajar melanjutkan bahwa lafaz ini menafikan penakwilan jama‘ shuriy karena 

jamak shuuriy justru tidak melepaskan dari kesulitan [Fath Al Bariy 2/31]. 

Sebagai informasi tambahan kami nukilkan apa yang dikatakan Syaikh Ahmad Syakiir dalam 

catatannya terhadap hadis riwayat Ahmad [Musnad Ahmad hadis no 1918] yang terkait 

dengan jamak shuuriy ini. 

 

Oh iya apa tadi yang anda katakan tentang pendapat kami ―terkena syubhat Syi‘ah suka 

melaknat akhirnya terlaknat‖. Kalau begitu ulama seperti An Nawawiy, Ibnu Hajar dan 

Syaikh Ahmad Syakiir yang membantah jamak shuuriy di atas mau anda sebut juga ―kena 

syubhat Syi‘ah suka melaknat akhirnya terlaknat‖?. Please deh mulutnya itu [uups tangannya 

yang ngetik kali ya], kayaknya andalah yang lebih pantas disebut pembenci ulama. Maaf 

sepertinya kami lebih bisa menjaga lisan kami terhadap para ulama, kalau sebagian ulama 

salah kami cukup katakan salah atau kami katakan pendapat mereka mengandung syubhat. 

Lucunya sikap kami tersebut anda katakan membenci ulama sedangkan tingkah anda apa mau 

anda sebut pembela ulama. Seperti inilah hakikat orang jahil ketika ia berbicara melampaui 

batas ilmunya. 

. 

. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/syaikh-ahmad-syakiir-jamak-shuuriy.jpg
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Komentar : he..sok gak pernah salah ketik ,padahal ente jelas lebih parah ,ente salah jelas 

terjemahan,tapi gak nyadar ..kasihaan..lihat ente artikan ِوَة ـْ َٔ ُْ َو ا أَفَّ َٝ  ―. Dan mengakhirkan 

shalat ashar‖ini jelas kesalahan yg nyata. 

Maaf justru anda yang tidak tahu malu, tidak sadar bahwa akal anda sudah rusak. Silakan 

baca baik-baik yang menerjemahkan perkataan Asy Syaukaniy itu adalah Muhammad 

‗Abdurrahman Al Amiriy, kami langsung kopipaste itu dari tulisannya. Perhatikan baik-baik 

apa yang kami tulis sebelumnya wahai jahil 

https://secondprince.wordpress.com/2015/02/24/shalat-tiga-waktu-dengan-alasan-jama-kritik-

untuk-muhammad-abdurrahman-al-amiry/ 

 

Bukankah kami menuliskan disana kalimat ”Oleh karena itu nampak jelas kekeliruan Asy 

Syaukaniy yaitu ulama yang dikutip oleh Al Amiriy perkataannya”. Kami sedang 

menanggapi nukilan Asy Syaukaniy yang ditulis oleh Al Amiriy. Jadi terjemahan perkataan 

Asy Syaukaniy adalah tulisan Al Amiriy bukan terjemahan dari kami, paham anda wahai 

jahil. 

Silakan boleh dicek langsung ke situs Al Amiry mengenai terjemahan nukilan Asy Syaukaniy 

tersebut. Para pembaca bisa melihatnya disini 

http://www.alamiry.net/2015/02/shalat-3-waktu-sehari-hari-dengan.html 

https://secondprince.wordpress.com/2015/02/24/shalat-tiga-waktu-dengan-alasan-jama-kritik-untuk-muhammad-abdurrahman-al-amiry/
https://secondprince.wordpress.com/2015/02/24/shalat-tiga-waktu-dengan-alasan-jama-kritik-untuk-muhammad-abdurrahman-al-amiry/
http://www.alamiry.net/2015/02/shalat-3-waktu-sehari-hari-dengan.html
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/nukilan-sp-dari-amiry.jpg
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Kami tampilkan disini agar jika nanti Al Amiriy mengedit situsnya kami tetap memiliki 

bukti. Yah hal ini sebagaimana ketika Al Amiriy salah menukil hadis Nasa‘iy yang ia sebut 

hadis Bukhariy dan Muslim. Memang sudah diedit oleh Al Amiry tapi kami tetap memiliki 

bukti bahwa sebelumnya ia memang menulis riwayat Bukhariy dan Muslim. 

Kembali pada anda wahai Toyib, wajar sekali kalau anda semakin banyak membaca semakin 

jahil karena anda tidak mengerti dengan baik apa yang anda baca. Sehingga ilmu yang 

didapat rusak atau setengah jadi. Kami sarankan tolong jangan mempermalukan diri anda 

lagi, sudah cukuplah anda mempertontonkan kejahilan yang luar biasa. Jangan merendahkan 

diri anda lebih rendah lagi. Ck ck ck kasihan alangkah memalukannya ulah anda, ingin 

menyalahkan orang padahal justru menunjukkan kejahilan diri sendiri. 

Seandainya pun kami melakukan salah ketik ya itu tidak masalah. Hal seperti itu sering 

terjadi pada kami, kapan kami mengatakan kepada anda wahai jahil dengan sok bahwa kami 

tidak pernah salah ketik. Begitulah memang pengidap waham sering menisbatkan kedustaan 

kepada orang lain. Ketika ditanya bukti maka tidak ada yang bisa ia tunjukkan kecuali 

waham khayalnya. 

. 

. 

. 

Komentar : sungguh lucunya,sejak kapan menukil idroj berarti pendapatnya keliru, perawi 

hadits tentu lebih mengerti pake bangeet daripada kesimpulan ente yg konyol itu. 

Alangkah memalukannya ocehan anda itu. Asy Syaukaniy tidak menyebutkan tentang idraaj 

wahai jahil, Ia justru tidak tahu kalau lafaz tersebut adalah idraaj. Ia mengira bahwa lafaz itu 

adalah perkataan Ibnu ‗Abbaas kemudian ia berhujjah dengannya. Nah disitulah letak 

kekeliruannya. 

Coba anda lihat apa yang dikatakan Asy Syaukaniy [sebagaimana dinukil Al Amiry]. Asy 

Syaukaniy menjadikan lafaz idraaj tersebut sebagai perkataan Ibnu Abbas dimana Ibnu 

Abbas adalah perawi hadis tersebut. Yang ingin ditunjukkan Asy Syaukaniy adalah Ibnu 

Abbaas sebagai perawi hadis tersebut menjelaskan bahwa itu adalah jamak shuuriy. Sayang 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/terjemahan-amiriy.jpg
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sekali hujah ini mandul karena lafaz yang disangkakan sebagai lafaz Ibnu Abbaas adalah 

idraaj dari perawi setelahnya yaitu dari kalangan tabiin. 

Kalau anda katakan seorang tabiin lebih mengetahui atau lebih mengerti hadis yang ia 

riwayatkan lantas mengapa ia tidak konsisten malah di saat lain ia menyatakan zhan yang 

lain. Dari situ saja dapat dilihat bahwa zhan tersebut tidak menjadi hujjah, kecuali maaf jika 

memang akal anda tidak nyampe kesana. Dan kesimpulan kami menolak penakwilan jamak 

shuuriy justru berdasarkan hadis Ibnu ‗Abbaas [radiallahu ‗anhu] selaku sahabat yang 

meriwayatkan hadis tersebut. 

Apakah kalau itu terbukti idraj terus serta merta bukan hujjah alias bukan bahan 

pertimbangan sama sekali,jelas ini pembodohan yg nyata. 

Imam alfasawi dalam fathul mughits hal 224 menjelaskan jika dalam hal tafsir matan maka 

itu hujjah,tentu jauh lebih dipertimbangkan daripada ucapan ente yg ngawur versi syiah yg 

tidak peduli ucapan sahabat bahkan memaki mereka.apalagi jika ucapan sahabat itu tidak 

bertentangan dg sahabat lain walaupun berbeda penafsiran namun berujung sama yaitu udzur 

syar‘I bukan tanpa alasan kayak syiah sesat.dan itu bukan medan akal/ijtihad serta 

berkesesuaian dg ushul syariat. 

Diriwayatkan juga oleh ar-Rabi‘, bahwa Imam Syafi‘i di dalam kitab al-Umm (kitab yang 

baru) berkata: ―Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dalam al-Qur‘an dan sunnah, 

maka kami kembali kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian 

jika kami harus bertaqlid, maka kami lebih senang kembali (mengikuti) pendapat Abu Bakar, 

Umar atau Usman. Karena jika kami tidak menjumpai dilalah dalam ikhtilaf yang 

menunjukan pada ikhtilaf yang lebih dekat kepada al-Qur‘an dan sunnah, niscaya kami 

mengikuti pendapat yang mempunyai dilalah‖.(al-Umm, juz 7, hal. 247 ) 

Sok berhujjah dengan penjelasan ulama padahal hakikatnya jahil. Anda ini mengerti apa tidak 

apa yang anda baca?. apa yang anda kutip itu sebagaimana anda tulis sendiri adalah tentang 

penafsiran sahabat, lha sekarang yang dipermasalahkan disini adalah zhan [dugaan] perawi 

setelah shahabat yaitu dari kalangan tabiin. Perhatikan juga wahai jahil bahwa itu adalah 

―zhan [dugaan]‖ tabiin itu tidak memastikan, oleh karena itu di saat lain ia menyebutkan zhan 

[dugaan] yang lain. 

Kemudian telah kami tunjukkan bahwa zhan [dugaan] perawi tersebut tidak menjadi hujjah. 

Mengapa? Karena disaat lain ia menduga bahwa itu karena hujan. Jadi mana yang benar 

jamak shuuriy atau karena hujan?. Dan yang lebih menguatkan bahwa zhan perawi tersebut 

tidak menjadi hujjah adalah hadis Ibnu ‗Abbaas [riwayat ‗Abdullah bin Syaqiiq] bahwa itu 

memang betul-betul shalat jamak bukannya jamak shuuriy. Jadi Ibnu Abbaas selaku perawi 

hadis tersebut telah menjelaskan bahwa itu memang betul shalat jamak. Oh iya kami sudah 

menunjukkan sebagian ulama yang membantah jamak shuuriy, silakan tuh diperhatikan. 

Jama‘ shuri dan jama‘ beneran tidaklah bertentangan dan kedua cara itu haq,tidak perlu 

dipertentangkan kecuali bagi orang yg gagal faham kayak syiah rusak logika ini.ibnu abbas 

pun tidak pernah melarang jama‘ shuri, jadi walaupun beliau jama‘ beneran tidak lantas 

membatalkan pembolehan jama‘ shuri karena ada hadits yg menjelaskan hal itu,serta rukhsoh 

atau kesulitan seseorang bertingkat-tingkat.oleh karenanya ada kaidah yg masyhur : hukum 

itu berputar sesuai dengan ‗illah-nya, ada atau tidaknya ‗illah tersebut (kalau ‗illah itu ada 
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pada suatu perkara maka perkara itu memiliki hukum tersebut, kalau tidak ada maka hukum 

itu tidak berlaku padanya) 

Jahil ooh jahil, Silakan bawakan dalil shahih wahai jahil bahwa Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] pernah melakukan jamak shuuriy, insya Allah itu akan jadi tambahan ilmu bagi 

kami. Lucunya anda mengatakan Jamak shuuriy dan Jama‘ beneran tidaklah bertentangan?. 

Ini perkataan orang jahil, Jamak shuuriy hakikatnya bukan Jamak beneran, itu sudah ma‘ruf 

di kalangan ulama. Yang dipermasalahkan disini adalah shalat Jamak yang dibicarakan oleh 

Ibnu Abbaas itu apakah Jamak shuuriy atau apakah itu Jamak yang sebenarnya?. Jadi gak 

perlu ngalor ngidul tidak karuan bicara ini itu, padahal hakikat permasalahan saja tidak 

paham. 

Jawab saja pertanyaan ini?. Shalat Jamak yang dimaksudkan Ibnu Abbas dalam hadisnya itu 

apakah Jamak shuuriy atau Jamak sebenarnya?. Jawabannya cuma satu gak bisa dua-duanya 

dan sudah kami bawakan bukti hadis Ibnu Abbaas [riwayat Abdullah bin Syaqiiq] kalau 

shalat Jamak itu adalah Jamak sebenarnya. Kalau anda sok mengatakan dua-duanya tidak 

bertentangan maka silakan bawakan bukti hadis shahih yang menunjukkan bahwa Ibnu 

Abbaas mengatakan shalat jamak itu adalah Jamak shuuriy. Jangan berhujjah dengan zhan 

[dugaan] perawi justru Ibnu Abbaas sebagai sahabat yang menyaksikan jauh lebih paham 

dibanding perawi setelahnya. Mengerti anda wahai jahil. 

Jadi mempertentangkan sesuatu yg sama2 ada nashnya adalah kejahilan yg rusak 

Imam Syafii mengatakan, ―Tentang masalah ini terdapat banyak pendapat. Di antaranya 

adalah Nabi shallallahu ‗alaihi wa sallam menjamak shalat di Madinah dengan tujuan 

memberi kelonggaran untuk umatnya sehingga tidak ada seorangpun yang berat hati untuk 

menjamak shalat pada satu kondisi‖. Setelah itu beliau mengatakan, 

ٍ ك٢ اٍ ‖ ّٝ ٤ٚ ‖٤ٌُٝ ألؽل إٔ ٣زأ ٤ٌ ك ٓب ُ ش   ؽل٣

―Tidak boleh bagi seorangpun untuk mengotak atik hadits dengan hal yang tidak terdapat di 

dalamnya‖ (Al Umm 7/205). 

Halah cuma bisa menukil doang tapi tidak paham apa yang dinukil. Mana nash dari Ibnu 

Abbaas bahwa itu adalah Jamak Shuuriy. Buktikan dulu ini baru sok bicara ―sesuatu yang 

sama-sama ada nash-nya‖. 

Apa yang anda kutip itu menentang anda sendiri. Tidak boleh bagi seorangpun mengotak atik 

hadis dengan hal yang tidak terdapat di dalamnya. Maka silakan tuh lihat mana ada dalam 

hadis Ibnu Abbaas bahwa yang dimaksud adalah Jamaak Shuuriy bahkan dalam hadis Ibnu 

Abbas, shalat Jamak yang dimaksud adalah jamak sebenarnya. Jadi sangat tidak pantas ketika 

zhahir hadis telah jelas maka anda berhujjah dengan zhan [dugaan] perawi padahal justru 

zhan perawi tersebut yang sedang mengotak atik hadisnya. Buktinya perawi tersebut tidak 

konsisten sekedar menduga-duga kadang berkata jamak shuuriy kadang berkata jamak karena 

udzur hujan. 

. 

. 
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Komentar : inilah ente selalu membuat kesimpulan yg dipaksakan,mana kata-kata boleh tanpa 

udzur???gak ada,itu Cuma dari kantong ente sendiri.justru menunjukkan bahwa al haroj / 

kesulitan adalah termasuk udzur syar‘I dalam menjama‘ sholat,bukan dibawa tanpa udzur. 

Wahai jahil, sebelum banyak bicara tolong jawab mana contoh hadis yang mengandung lafaz 

―jamak shuuriy‖. Silakan bawakan hadis Ibnu Abbaas dengan lafaz ―jamaak shuuriy‖. Jadi 

bukan cuma anda kok yang bisa berhujjah kepada kami mana kata-katanya?. Kami juga bisa 

bertanya pada anda mana kata-katanya ―jamak shuuriy‖ yang anda jadikan hujjah 

sebelumnya. Jangan sok berhujjah mana lafaz atau mana kata-katanya kalau anda sendiri 

tidak paham. 

Jelas sekali hadis Ibnu ‗Abbaas tidak menyebutkan udzur yang terjadi pada Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] saat itu. Pahami baik-baik wahai jahil namanya udzur itu 

sebabnya ada pada saat kejadian. Adapun yang dikatakan Ibnu ‗Abbaas adalah Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] ingin tidak menyulitkan umatnya. Ibnu Abbaas bukan sedang  

menjelaskan bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] saat itu sedang mengalami 

udzur kesulitan, ini namanya pemahaman orang jahil. Kalau memang Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] saat itu mengalami udzur maka Ibnu Abaas akan menyebutkan udzur 

tersebut. Al Baghawiy setelah meriwayatkan hadis ini justru mengatakan hadis ini adalah 

dalil dibolehkan shalat jamak tanpa udzur. Bukankah perawi hadis dalam hal ini Al Baghawiy 

lebih paham hadis yang ia riwayatkan dibanding anda yang jahil. 

Komentar : bukan syiah kalau tidak curang ilmiah, dari nukilan albaghowi jelas itu pendapat 

sedikit dari ahli hadits,adapun ibnu sirrin tidak berpendapat demikian,namun si syiah ini 

membuat seolah-olah ibnu sirrin juga mengakuinya dg menaruh koma di depan nama ibnu 

sirrin serta tidak mengartikan huruf  wawu yg itu menunjukkan bukan bagian kalimat 

sebelumnya,inilah kecurangan yg sering dilakukan syiah,yg harus diwaspadai. 

Ternyata selain jahil anda memang pendusta. Dimana letak kecurangan kami?. Anda itu 

sudah terkena penyakit waham skizofrenik alias ngayal yang bukan-bukan tapi sok yakin 

betul. Padahal mana ada kami mengesankan macam-macam. Yang kami jadikan hujjah 

adalah Al Baghawiy memahami hadis tersebut sebagai dalil membolehkan shalat jamak tanpa 

udzur. Dan itu memang terbukti dari nukilan yang kami tuliskan. Dimana letak curangnya 

wahai jahil. 

Jadi jangan bawa-bawa khayalan dusta anda terhadap kami. Mana perkataan kami yang 

curang? Mana perkataan kami yang anda tuduh membuat seolah-olah Ibnu Sirin 

mengakuinya?. Apalagi soal terjemahan koma dan huruf waw, maaf ya anda ini sok berlagak 

paling tahu menerjemahkan dan meganggap orang lain menerjemahkan dengan curang. 

Silakan tinggal tambahkan arti huruf waw dan lihat apakah beda maknanya dengan 

terjemahan kami. Tentu saja tidak, cuma orang yang menderita waham paranoid yang 

membeda-bedakannya. Ditunggu wahai pendusta, mana bukti tuduhan anda bahwa kami 

mengesankan Ibnu Sirin begini begitu?. 

Apalagi kalau lanjutkan nukilannya akan semakin menyingkap kebusukannya yaitu : 

٠ إٔ ا بء ئُ ِٔ ؼ ضو اُ ٛت أً غٞىٝم ٤و ػنه ال ٣ ـ غٔغ ث ُ 
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Dan kebanyakan ulama‘ berpendapat bahwa jama‘ tanpa udzur tidak boleh 

Justru anda yang busuk wahai Toyib, apa pernah kami menafikan bahwa banyak ulama tidak 

membolehkan shalat jama‘ tanpa udzur?. Kami lebih berpegang pada hadis shahih yang 

membolehkannya dan berpegang pada sedikit ulama yang membolehkan shalat jama‘ tanpa 

adanya udzur jika memang memiliki hajat atau keperluan. Mengapa? Karena mereka 

memiliki dalil yang lebih kuat dan lebih rajih. 

Bolehlah anda mengatakan busuk jika memang kami mengada-adakan sesuatu atau berdusta 

atas nukilan ulama misalnya jika kami mengatakan jumhur ulama membolehkan shalat jamak 

 tanpa udzur, kenyataannya tidak pernah kami mengatakan demikian. Lha ini dengan jelas 

kami menyatakan bahwa Al Baghawiy memahami hadis Ibnu Abbaas sebagai dalil boleh 

shalat jamak tanpa udzur dan itu terbukti dari nukilan yang kami tampilkan. Eeeh anda 

datang-datang menuduh kami curang busuk dengan mempermasalahkan Ibnu Sirin dan 

nukilan lain yang tidak ada hubungannya. Jaka sembung makan pepes ya gak nyambung 

keles. Maaf, akal anda itu sepertinya rusak cukup parah ya. 

 

Selain Al Baghawiy, Ibnu Mundzir juga memahami hadis Ibnu ‗Abbaas tersebut tanpa ada 

udzur. Ibnu Mundzir menyebutkan bahwa hadis Ibnu ‗Abbaas tersebut bukan bermakna 

adanya uzur karena dalam hadis tersebut telah dikabarkan oleh Ibnu Abbaas bahwa 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] ingin tidak menyulitkan umatnya. Hal ini 

sebagaimana dinukil dalam ‗Aun Al Ma‘buud ‗Alaa Sunan Abu Daawud hal 578 

. 

… 

Komentar : itu hadits ma‘lul alias dho‘if alias lemah.tentang Muhammad bin Muslim Ath 

Tha‘ifiy, imam ahmad telah melemahkannya : 

ٚض ؼق ؽل٣ ض ٓب أ بٍ :  زبة ، ٝه ٤و ً زبة ٝؿ َ ؽبٍ ، ٖٓ ً ً ٠ِ ٚل ػ ؼ ض  

Beliau melemahkan atas segala keadaannya,baik dg kitab atau tana kitab,dan beliau berkata 

heran : apakah yg lebih lemah dari haditsnya. 

Imam abu ja‘far al uqoiliy memasukkannya dalam daftar barisan perawi – perawi lemah. 

Imam abu hatim mengatakan : بطؿ١  dia keliru 
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Imam annasai berkata : ٍس١كػٍا ١ف ١ٝمة ١ً bukanlah perawi yg kuat dalam hadits 

Imam ibnu hajar : ٙظفػ ّٕ ءٟطؿ١ مٝكص shoduq sering keliru dari hafalannya 

,begitu pula imam ibnu rojab dalam al fath 3/84 : 

ع ؾبك ناى اُ ٤ٌ ث ُ ِْ َ ٓ ٖ  ٓؾٔل ث

Muhammad bin Muslim Ath Tha‘ifiy bukanlah seorang yg hafidz. 

Maaf belajar dulu sana ilmu Musthalah hadis, baru sok bicara hadis dan jarh wat ta‘dil. 

Muhammad bin Muslim Ath Tha‘ifiy memang diperselisihkan tetapi pendapat yang rajih ia 

seorang yang shaduq. Hadisnya hasan jika tidak ada penyelisihan. 

Berikut keterangan rinci mengenai Muhammad bin Muslim Ath Tha‘ifiy. Ia adalah perawi 

Bukhariy dalam At Ta‘liq, Muslim dan Ashabus Sunan. ‗Abdurrahman bin Mahdiy 

meriwayatkan darinya [dan telah dikenal bahwa ia hanya meriwayatkan dari perawi yang 

tsiqat dalam pandangannya]. Ahmad mendhaifkannya. Yahya bin Ma‘in menyatakan ia tsiqat 

jika meriwayatkan dari hafalannya terkadang keliru dan jika meriwayatkan dari kitabnya 

maka tidak ada masalah padanya. Ibnu Adiy berkata ―ia memiliki hadis-hadis hasan gharib, ia 

hadisnya baik tidak ada masalah padanya, dan aku tidak melihat ia memiliki hadis mungkar‖. 

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata ―terkadang keliru‖. Al Ijliy dan 

Abu Dawud berkata ―tsiqat‖. As Saajiy berkata ―shaduq sering salah dalam hadis‖. Yaqub 

bin Sufyaan berkata ― tsiqat tidak ada masalah padanya‖ [Tahdzib At Tahdzib 6/46 no 7434] 

Dengan mengumpulkan perkataan para ulama jarh wat ta‘dil maka disimpulkan bahwa 

kedudukannya adalah shaduq hasanul hadis. Adapun kesalahan atau kekeliruan yang 

dinisbatkan padanya tidak menjatuhkan hadisnya ke derajat dhaif. Ia seorang yang hadisnya 

hasan jika tidak ada penyelisihan. Penulis kitab Tahrir Taqrib At Tahdziib telah 

mengumpulkan jarh dan ta‘dil terhadapnya dan menyimpulkan dia seorang yang shaduq 

hasanul hadis. 

 

Tidak seperti anda wahai Toyib yang seenaknya berpegang begitu saja pada ulama yang 

mendhaifkan. Silakan lihat kalau menuruti gaya dan cara berpikir anda maka bukankah diri 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/muhammad-bin-muslim-ath-thaifiy.jpg


 232 

anda lebih tepat dikatakan busuk, anda kemanakan para ulama yang menyatakan Muhammad 

bin Muslim tsiqat dan shaduq. Anda hanya menukil ulama yang mengkritiknya saja tetapi 

tidak menukil para ulama yang memujinya. Silakan katakan curang dan busuk kepada diri 

anda wahai jahil. 

Kalaupun shohih bukan dalil jama‘ tanpa udzur karena tanpa ‗illah bukan berarti tanpa udzur 

kayak tafsir ente yg ngawur.tapi maksudnya tanpa keadaan sakit dan semisalnya.itulah tafsir 

ulama‘ yg membedakan ‗illah dan udzur.begitu pula nabi membedakan dalam hadits : 

ٚج ِ ٠ِ ه جغ هللا ػ ِخ ط ٤و ػنه ٝال ػ الس ٓواد ٖٓ ؿ ؼخ ص غٔ وى اُ  ٖٓ ر

Barangsiapa meninggalkan sholat jum‘at tiga kali tanpa udzur dan ‗illah maka akan 

menstempel hatinya. 

Imam azzarqoni dalam syarh azzarqoni ‗alal muwattho‘ : 

ِخ ) ؾٞٙ ( ٝال ػ  ٖٓ ٓوع ٝٗ

Dan tanpa ‗illah maksudnya tanpa keadaan sakit dan semisalnya 

Subhanallah, apalagi komentar yang ini sungguh luar biasa jahil. Kejahilan pertama anda 

mengatakan tanpa illah [sebab] bukan berarti tanpa udzur. Dan anda mengatakan illah itu 

seperti sakit dan semisalnya. Kalau begitu wahai jahil yang anda maksud Udzur itu apa?. Apa 

anda mau mengatakan bahwa sakit bukan Udzur bagi shalat jamak?. Sakit bukan Udzur tapi 

Illah bagi shalat Jamak, begitukah yang anda maksud. Rasanya ingin tertawa tapi melihat 

anda seperti ini, disitu kadang kami merasa sedih. Please, tolong dipikir dulu dengan baik 

sebelum membantah. Siapapun tahu kalau yang namanya istilah Udzur adalah illah [sebab] 

yang menghalangi. 

Kejahilan kedua, hadis yang anda jadikan hujjah mengenai lafaz Udzur bersamaan dengan 

lafaz Illat adalah hadis yang dhaif karena mursal 

ٖ لٞحٕ ر ٛ ي ػٖ  ٓخُ ٢٘ ػٖ  ٤ٚ  ٝكيػ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ي ٫ أى١ٍ أػٖ حُ ٓخُ خٍ  ٤ْ ه ِ ٓ

ٚز ِ ٠ِ ه زغ هللا ػ ِش ١ ٤َ ػٌٍ ٫ٝ ػ َٓحص ٖٓ ؿ ٬ع  ؼش ػ ـٔ َى حُ خٍ ٖٓ ط ٚ ه ِْ أّ ٫ أٗ ٓ ٝ 

Dan telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shafwaan bin Sulaim, Malik berkata “aku 

tidak mengetahui apakah dari Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] atau tidak bahwa Beliau 

berkata barang siapa meninggalkan shalat Jum‟at tiga kali tanpa udzur dan tanpa sebab 

maka Allah SWT akan menutup hatinya [Al Muwatta Malik 1/168 no 297] 

Sebagaimana disebutkan Az Zarqaniy bahwa Shafwaan bin Sulaim adalah tabiin tsiqat [Syarh 

Az Zarqaaniy ‗Alaa Al Muwatta 1/209]. Maka berdasarkan kaidah ilmu hadis, hadis tabiin 

langsung dari Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah mursal tidak shahih sanadnya. 

Silakan cari dan buktikan sanad shahih hadis dengan lafaz riwayat Malik di atas yang 

mengandung kata illat dan udzur bersama-sama. Jika tidak bisa maaf kami khawatir anda 

termasuk orang yang dengan sengaja berdusta atas nama Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Bukankah anda berkata ―begitu pula Nabi membedakan dalam hadits‖. Silakan buktikan, 

semoga anda sadar wahai jahil bahwa berbicara soal hadis itu tidak asbun dan tong kosong 

nyaring bunyinya. 
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Komentar : sekali ente curang ilmiah.ente ngacak terjemahan sehingga muncul kalimat : 

membolehkan secara mutlak,.padahal kata mutlak itu dibelakang setelah ada hajat ,inilah 

pengaburan makna.seharusnya dikatakan: membolehkan shalat jama‘ ketika mukim untuk 

hajat secara mutlak .jadi yg mutlak itu jika ada hajat saja. 

Maaf anda bilang kami ngacak terjemahan, silakan mari kita bandingkan wahai jahil 

1. Terjemahan kami : membolehkan secara mutlak shalat jama‘ ketika mukim karena 

ada keperluan 

2. Terjemahan anda : membolehkan shalat jama‘ ketika mukim untuk hajat secara 

mutlak 

Lha intinya kan sama saja, lafaz secara mutlak itu memang tertuju pada ketika mukim dan 

ada keperluan. Nah intinya memang tidak perlu ada udzur, yang penting kalau memang ada 

hajat [keperluan] ya boleh dilakukan shalat jamak. 

Itu cuma beda posisi kata saja, sama seperti kalimat ―si jahil pergi ke pasar pada hari 

minggu‖ dan kalimat ―pada hari minggu si jahil pergi ke pasar‖. Atau dengan kalimat ―kami 

menganalisis tulisan ini secara objektif‖ dan kalimat ―kami menganalisis secara objektif 

tulisan ini‖. Ya sami mawon maknanya sama saja. Maka orang yang meributkan hal ini 

adalah orang yang luar biasa jahil. 

Jadi ijma‘ itu tetap tegak berdiri kokoh dari mulut jahil syiah macam ente. 

Abu ‗Umar Yusuf Al-Qurthubi rahimahullah dalam Al-Istidzkar: 

ُ اَل ٣َُظ بُء َػ٠َِ أََّٗٚ َٔ ُُْؼَِ َغ ا َٔ أَْع َٝ ْد طَِو ئاِلَّ طَبئِلَخً َشنَّ َٔ ُْ ٤ِْو ُػْنِه ا ـَ َُْؾَضِو ُِ ِٖ ك٢ِ ا اَلر٤َْ َٖ اُظَّ ُغ ث٤َْ ْٔ َُْغ  ُٝى ا

―Dan para ulama telah berijma‘ bahwasanya tidak diperbolehkan menggabungkan 2 shalat 

ketika mukim (tidak safar) tanpa adanya udzur hujan, kecuali sebuah kelompok yang 

menyimpang (mereka membolehkan)‖ (Al-Istidzkar 2/211) 

Apanya yang berdiri kokoh?. Tinggal diuji saja wahai jahil klaim ijma‘ tersebut. Perhatikan 

ucapan ulama yang anda nukil bahwa telah ijma‘ tidak diperbolehkan menjamak shalat tanpa 

ada udzur hujan. Uji dengan fakta berikut yaitu sebagian ulama membolehkan shalat jamak 

ketika mukim karena sakit. Kalau anda wahai jahil mau bilang ―sakit‖ itu termasuk Udzur, ya 

kami jawab memang, terus ijma‘ yang anda nukil itu kan Udzurnya hujan. Apa ada tuh 

disebut udzur sakit?. Fakta ini saja sudah membatalkan klaim ijma‘ tersebut. Apalagi dengan 

fakta sebagian ulama membolehkan shalat jamak tanpa ada udzur, contohnya itu yang 

dikatakan Al Baghawiy dan ia nukil pula pendapat tersebut dari segelintir ahli hadis 

هَْي َٝ ظُُٚ ،  َّٓ َؽ أُ ََ ْٕ ٫ طَْل ُِْؼَِّشَ أَ ََ ح ُ َؿَؼ ََّٚٗ٧ ، ٍٍ ٌْ ِغ ر٬ِ ُػ ْٔ ـَ ُْ ُِ ح ح َٞ ٍُّ َػ٠َِ َؿ َُْلِي٣ُغ ٣َُي ح ح ٌَ َٛ   َِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ٌَ ِٚ ه٤َِِ ٍَ رِ هَخ

َُْلِي٣ِغ  ح
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Hadis ini menjadi dalil dibolehkannya menjama‟ shalat tanpa adanya uzur, karena Beliau 

telah menjadikan sebabnya sebagai tidak menyulitkan umatnya, Dan sungguh telah berkata 

demikian sedikit dari ahlul hadis 

Kemudian ditambah fakta yang dinukil Ibnu Hajar bahwa sebagian ulama telah 

membolehkan menjamak shalat ketika mukim jika ada hajat atau keperluan. Intinya bukan 

karena udzur hujan ataupun udzur yang lainnya. Apa anda mau katakan bahwa hajat atau 

keperluan adalah Udzur?. Lama-lama kambingpun bisa jadi sapi dalam akal jahil anda. 

Gampangnya lihat saja hadis Abdullah bin ‗Abbaas dimana ia menjamak shalat karena ia 

sedang berkhutbah. Apakah Ibnu ‗Abbaas saat itu memiliki udzur?. Jelas saja tidak, udzur 

dari mana, khutbah itu tidak menghalangi dan membuat sulit bagi sahabat seperti Ibnu 

‗Abbaas untuk melakukan shalat. Tetapi Beliau tetap melakukannya. Kalau dikatakan Ibnu 

‗Abbaas ada hajat atau keperluan ya itu memang benar yaitu keperluan untuk berkhutbah 

tetapi keperluan itu tidak menjadi udzur yang menghalangi melakukan shalat. Lebih wajib 

mana shalat atau berkhutbah?. Ya jelas shalat maka kalau memang tidak diperbolehkan pasti 

Ibnu Abbaas akan berhenti khutbah kemudian shalat baru melanjutkan khutbah lagi tetapi 

fakta riwayat menunjukkan Ibnu ‗Abbaas lebih memilih melanjutkan khutbah dan menjamak 

shalat. Ini adalah dalil yang jelas dan terang benderang kebolehan shalat jamak tanpa ada 

udzur. 

Ibnu Qudamah rahimahullah juga berkata dalam Al-Mughni: 

٤ِْو ُػْنٍه ـَ َغ اَل ٣َُغُٞى ُِ ْٔ َُْغ َّٕ ا ْؼَ٘ب َػ٠َِ أَ َٔ هَْل أَْع َٝ  

―Dan kita telah berijma‘ bahwasanya menjama‘ shalat hukumnya tidak boleh tanpa adanya 

udzur‖ (Al-Mughni 2/204) 

Berikut kami bawakan contoh lain pendapat yang membolehkan shalat jamak tanpa udzur 

sebagaimana dinukil Ibnu Rusyid 

ي ؿٔخػش  ٚ. ٝأؿخُ ًُ ِٗٝ٤ ـ خء ٫ ٣ ٜو ل ؼَ حُ ٌخ ٝأً ٓخُ بٕ  ٤َ ػٌٍ ك ـ ُ َ٠ ل ٢ حُ ـٔغ ك ٓخ حُ ٝأ

ٛلخد ٜٗذ ٖٓ أ َٛ ٝأ ظخ َٛ حُ ي. ٖٓ أ ٓخُ  

Adapun shalat jamak ketika mukim tanpa adanya udzur maka sesungguhnya Malik dan 

banyak fuqaha tidak membolehkannya. Dan telah membolehkannya jamaah dari ahlu zhahir 

dan Asyhab dari sahabat Maalik [Bidaayatul Mujtahid Ibnu Rusyid 1/398] 

Intinya adalah wahai jahil apa gunanya klaim Ijma‘ jika ternyata sebagian ulama 

menyelisihinya. Apalagi telah berlalu pembahasannya bahwa pendapat yang rajih justru 

terletak pada ulama yang menyelisihi ijma‘ tersebut. 

Dan menyelisihinya adalah dosa besar. 

 ٢ ٖ أث بال ٝهٟٝ اث ٜٔب ه ٜ٘ٔب أٗ ض٢ هللا ػ قطبة ه ٖ اُ ؼو١ ٝػٔو ث ش ٠ٍ األ ٞٓ ٢ جخ (643/2) ػٖ أث ٤ ش

 . (هباةىٍا ّٕ همع ه١ؽ ّٕ ١ٕداٍصٍا ١ٕة عّطٍا) :

Dan imam ibn abi syaibah (2/346) dari abu musa al as‘ariy dan umar ibn al khottob beliau 

berdua berkata : menjama‘ dua sholat tanpa udzur termasuk DOSA BESAR 
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al Mushannaf 3/449 [juz dan halaman ini berbeda 

dengan yang dinukil si jahil tersebut mungkin karena berbeda cetakan kitab yang dirujuk] 

kedua riwayat berikut 

ػََ٘خ أَ ٍَ َكيَّ ٤ًٌِغ هَخ َٝ ػََ٘خ  ٍٍ َكيَّ ٌْ َِ ُػ ْٖ َؿ٤ْ ِٓ  ِٖ ٬َط٤َْ َّٜ َٖ حُ ُغ ر٤َْ ْٔ ـَ ُْ ٍَ ح ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  ٢ِّ َػ ِٓ ُيٝ َّٔ ْ٘ظََِشَ حُ ْٖ َك ٍٍ َػ ٬َ ِٛ رُٞ 

َِ زَخثِ ٌَ ُْ َٖ ح ِٓ  

Telah menceritakan kepada kami Waaki‟ yang berkata telah menceritakan kepad akami Abu 

Hilaal dari Hanzhalah As Saduusiy dari Abu Muusa yang berkata “menjamak dua shalat 

tanpa udzur termasuk dosa besar” [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 3/449 no 8336] 

Riwayat Ibnu Abi Syaibah di atas sanadnya dhaif karena Hanzhalah As Saduusiy, ia seorang 

yang dhaif [Taqriib At Tahdziib 1/250]. Adapun riwayat Umar dalam kitab Al Mushannaf 

adalah sebagai berikut 

٤ًٌِغ َٝ ػََ٘خ  ََ  َكيَّ َٔ ْٖ ُػ َُْؼخ٤َُِِش َػ ْٖ أَر٢ِ ح ٍَ َػ ُؿ ٍَ  ْٖ َٕ َػ خ َّٔ ِٖ َك ِّ ْر خ َ٘ ِٛ  ْٖ ُٕ َػ ْل٤َخ ُٓ ػََ٘خ  ٍَ َكيَّ َٖ   هَخ ُغ ر٤َْ ْٔ ـَ ُْ ٍَ ح هَخ

ٍْ َٖ ح ِٓ  ٍٍ ٌْ َِ ُػ ْٖ َؿ٤ْ ِٓ  ِٖ ٬َط٤َْ َّٜ َِحُ زَخثِ ًَ  

Telah menceritakan kepada kami Wakii‟ yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Sufyaan dari Hisyaam bin Hassaan dari seorang laki-laki dari Abu „Aaliyah dari Umar yang 

berkata menjamak dua shalat tanpa udzur termasuk dosa besar [Al Mushannaf Ibnu Abi 

Syaibah 3/449 no 8337] 

Riwayat Ibnu Abi Syaibah di atas dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi mubham. 

Kami mencantumkan riwayat lengkap beserta sanadnya sekedar untuk menunjukkan kepada 

pembaca betapa jahilnya si Toyib ini dalam berhujjah. Orang ini memang suka sembarangan 

comot sana comot sini dan berdalil sesuka hatinya tanpa memperhatikan kaidah ilmu. Sudah 

selayaknya jika ingin berhujjah maka telitilah terlebih dahulu riwayat yang akan dijadikan 

hujjah, berhujjahlah dengan riwayat yang memiliki sanad shahih atau hasan. Kalau memang 

riwayat tersebut sanadnya dhaif maka seharusnya dibawakan syahid atau penguat dari 

riwayat lain yang sanadnya baik. 

Seandainyapun riwayat tersebut shahih [sebagaimana ditemukan ada riwayat lain dari Umar 

dengan sanad shahih] maka tetap saja hal itu tidak menjadi hujjah. Mengapa? Karena terbukti 

dalam hadis shahih bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] pernah melakukan shalat 

jamak tanpa adanya udzur. Fenomena seperti ini bukan pertama kalinya. Umar bin Khaththab 

[radiallahu ‗anhu] juga pernah melarang haji tamattu dan akan menghukum siapa yang 

melakukannya padahal terbukti dalam hadis shahih bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] membolehkannya sampai hari kiamat. Intinya ijtihad sahabat Umar bisa saja keliru 

dan tidak bisa dijadikan hujjah jika bertentangan dengan sunnah yang shahih. 

. 

. 

. 

Demikianlah penjelasan atas kejahilan luar biasa yang ditunjukkan oleh orang yang menyebut 

dirinya Toyib Mutaqin. Memang tidak ada yang bisa diharapkan dari orang yang mengatakan 
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―hukum asal suatu hadis adalah shahih‖. Ucapan ini hanya keluar dari orang yang luar biasa 

jahil dalam ilmu hadis. Jadi ada baiknya kami mulai memaklumi hakikat orang jahil ini. 

Walaupun memang kalau melihat orang yang ngakunya Ustadz tapi hakikatnya jahil, disitu 

kadang kami merasa sedih. 

 

Apakah Mu’awiyah Ingin Menggulingkan Pemerintahan 

Aliy Yang Sah? 

Posted on Maret 6, 2015 by secondprince  

Apakah Mu’awiyah Ingin Menggulingkan Pemerintahan Aliy Yang Sah? 

Judul di atas adalah judul tulisan lucu dari seorang Ustadz yang sangat ―anti Syi‘ah‖. 

Mungkin dalam anggapannya, niatnya baik yaitu membela tuduhan keji terhadap sahabat 

tetapi sayang sekali niat yang katanya baik itu tidak diiringi dengan kesungguhan menulis 

secara ilmiah dan objektif. Tulisan tersebut dapat para pembaca lihat disini 

https://syiahbatam.wordpress.com/2015/02/03/hati-hati-dalam-menilai-sahabat/ 

Sebelumnya kami sudah pernah menunjukkan kekonyolan Ustadz satu ini soal doa Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] pada pernikahan Aliy dan Fathimah yang ia katakan buatan 

orang Syi‘ah. Para pembaca dapat melihat pembahasan tersebut disini. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/02/19/doa-nabi-pada-pernikahan-aliy-dengan-

fathimah-made-in-syiah-kedustaan-pencela-syiah/ 

Kali ini sang Ustadz tersebut membela Mu‘awiyah bin Abu Sufyaan bahwa dalam perang 

shiffin Mu‘awiyah sebenarnya hanya menuntut pembunuh Utsman [radiallahu ‗anhu] bukan 

bertujuan menentang atau menggulingkan pemerintahan Aliy [‗alaihis salaam] bahkan 

Mu‘awiyah menganggap Aliy lebih berhak atas khalifah. Ini sebenarnya syubhat lama yang 

sudah basi dan tidak bosan-bosannya diulang-ulang oleh pecinta Mu‘awiyah. Syubhat ini 

tidak memiliki landasan shahih, bukti riwayat yang diajukan Ustadz tersebut berdasarkan 

pendapat yang rajih kedudukannya dhaif. Ustadz tersebut menuliskan 

https://secondprince.wordpress.com/2015/03/06/apakah-muawiyah-ingin-menggulingkan-pemerintahan-aliy-yang-sah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/03/06/apakah-muawiyah-ingin-menggulingkan-pemerintahan-aliy-yang-sah/
https://syiahbatam.wordpress.com/2015/02/03/hati-hati-dalam-menilai-sahabat/
https://secondprince.wordpress.com/2015/02/19/doa-nabi-pada-pernikahan-aliy-dengan-fathimah-made-in-syiah-kedustaan-pencela-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/02/19/doa-nabi-pada-pernikahan-aliy-dengan-fathimah-made-in-syiah-kedustaan-pencela-syiah/
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Ibnu Hajar al-‗Asqalani, ―Yahya bin Sulaiman al-Ja‘fi (guru Imam Bukhari) meriwayatkan dr 

Abu Muslim al-Khaulani dengan sanad yg jayyid, beliau bertanya kepada Muawiyah, 

―apakah kamu ingin menggulingkan Ali, atau anda sama seprti Ali (ngaku menjadi 

khalifah)..?‖ 

Muaiyah menjawab, ―TIDAK, dan aku tahu sekali bahwa beliau lebih mulia dr pada aku dan 

lebih berhak menjadi khalifah, tetapikan anda tahu bhw Utsman terbunuh secara zalim, 

sementara aku adalah sepupunya yg berhak menjdi walinya.‖ (Imam adz-Dzahabi, Siyar 

A‘lam an-Nubala‘, juz 3, hlm. 140, kata muhaqqiqnya perawinya tsiqah). 

Nukilan sang Ustadz ini benar-benar lucu, kalau tidak mau dikatakan dusta. Mengapa? 

Karena sangat tidak mungkin seorang Adz Dzahabiy menukil dari seorang Ibnu Hajar. Adz 

Dzahabiy wafat pada tahun 748 H [Syadzraatudz Adz Dzahaab 8/264]. Sedangkan Ibnu Hajar 

lahir pada tahun 773 H [Al Jawaahir Wad Durar As Sakhaawiy 1/104]. Bagaimana mungkin 

Adz Dzahabiy menukil dari ulama yang lahir setelah ia wafat?. 

. 

. 

. 

Sumber Riwayat  

Sebenarnya Ustadz ini mencampuradukkan apa yang disebutkan Ibnu Hajar dan apa yang 

disebutkan oleh Adz Dzahabiy. Yang tertulis dalam kitab Siyaar A‘laam An Nubalaa‘ Adz 

Dzahabiy adalah sebagai berikut 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/ustadz-ispiraini-hamdan.jpg
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 ٢ و٫ٞٗ ِْ حُ ٔ ٓ ٞ خٍ : ؿخء أر ٤ٚ ، ه ٤ي ، ػٖ أر ز ٖ ػ ٠ِ ر ؼ ٘خ ٣ ل٢ : كيػ ؼ ـ خٍ حُ ْ ه ػ

٠ خّ اُ ِْ  ٝأٗ ٢ ٧ػ وخٍ : ٫ ٝهللا ، اٗ ِٚ ؟ ك ؼ ض ٓ ٤خ أّ أٗ ِ ٘خُع ػ ض ط ٞح : أٗ خُ ش ، ٝه ؼخ٣ٝ ٓ

 ٖ خ حر ٓخ ، ٝأٗ ِٞ ظَ ٓظ خٕ ه ٔؼ ٕٞ إٔ ػ ِٔ ؼ ظْ ط ٔ ٌٖ أُ ُٝ ، ٢٘ خ٧َٓ ٓ ٢٘ ٝأكن ر ٓ َ٠ ٚ أك أٗ

ٞح  ؤط ٚ . ك ُ ِْ ٓ خٕ ، ٝأ ٔؼ ِش ػ ظ ٢ ه غ اُ ٤يك ِ ٚ ، ك ٞح ُ وُٞ ظٞٙ ك خث ٓٚ ، ك ي ذ ر طخُ ٔٚ ٝحُ ػ

١ ِْ ٞٙ ، ك ِٔ ٌ ٤خ ، ك ِ ػ ٤ٚ ْ اُ ٜؼ  ىك

Kemudian Al Ju‟fiy [Yahya bin Sulaiman dalam kitab Ash Shiffin] berkata telah 

menceritakan kepada kami Ya‟la bin Ubaid dari Ayahnya yang berkata Abu Muslim Al 

Khawlaaniy dan orang-orang datang kepada Mu‟awiyah, mereka berkata “apakah engkau 

menentang Aliy atau engkau menyamakan dirimu dengan Aliy? Mu‟awiyah berkata “tidak, 

demi Allah aku mengetahui bahwa ia lebih utama dariku dan lebih berhak atas perkara ini 

daripada aku, tetapi bukankah kalian mengetahui bahwa Utsman telah dibunuh secara zalim, 

dan aku adalah sepupunya dan akan menuntut balas atas darahnya. Maka pergilah kalian 

kepadanya [Aliy] dan katakan padanya untuk menyerahkan kepadaku pembunuh Utsman 

maka aku akan berdamai dengannya. Mereka datang kepada Aliy dan mengatakan hal itu 

maka Aliy tidak menyerahkan [pembunuh Utsman] kepadanya” [Siyaar A‟laam An 

Nubalaa‟ Adz Dzahabiy 3/140] 

Silakan para pembaca lihat, tidak ada Adz Dzahabiy menukil Ibnu Hajar. Apa yang ditulis 

Ustadz tersebut sebenarnya berasal dari apa yang ditulis Ibnu Hajar dalam Fath Al Baariy 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/fath-al-bariy-juz-13-hal-92.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/fath-al-bariy-juz-13-hal-92.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/03/siyaar-alam-nubala-3-hal-140.jpg
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 ٢ ٤ٖ ” ك ل ٛ ظخد  ً ” ٢ زوخ١ٍ ك ٤ٞم حُ ٗ ل٢ أكي  ؼ ـ خٕ حُ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل ٣ َ ي ًً ٝه

 ٢ ٤خ ك ِ ٘خُع ػ ض ط ش : أٗ ؼخ٣ٝ ٔ خٍ ُ ٚ ه ٢ أٗ و٫ٞٗ ِْ حُ ٔ ٓ ٢ ٤ي ػٖ أر ٘ي ؿ ٔ ٚل ر ٤ ؤُ ط

٢٘ ٝأف ٓ َ٠ ٚ أك ِْ أٗ ٢ ٧ػ خٍ : ٫ ، ٝاٗ ِٚ ؟ ه ؼ ض ٓ ش أٝ أٗ و٬ك ظْ حُ ٔ ٌٖ أُ خ٧َٓ ، ُٝ م ر

 ٚ ٞح ُ وُٞ ٤خ ك ِ ٞح ػ ؤط ٓٚ ؟ ك ي ِذ ر ٤ٚ أ١ ُٝٝ ٚٔ ٖ ػ خ حر ٓخ ٝأٗ ِٞ ظَ ٓظ خٕ ه ٔؼ ٕٞ إٔ ػ ِٔ ؼ ط

٢ ْٜٔ اُ لخً ؼش ٣ٝ ٤ ز ٢ حُ يهَ ك وخٍ : ٣ ِٔٞٙ ك ٌ ٞٙ ك ؤط خٕ ، ك ٔؼ ِش ػ ظ ٘خ ه غ ُ يك ٣ 

Dan sungguh telah disebutkan oleh Yahya bin Sulaiman Al Ju‟fiy, salah seorang Syaikh 

Bukhariy dalam kitab Ash Shiffin dalam tulisannya dengan sanad yang jayyid dari Abu 

Muslim Al Khawlaaniy bahwa ia berkata kepada Mu‟awiyah “Apakah engkau menentang 

Aliy dalam Khilafah atau engkau menyamakan diri dengannya?. Mu‟awiyah berkata “tidak, 

aku mengetahui bahwa ia lebih utama dariku dan lebih berhak dalam perkara ini, tetapi 

bukankah kalian mengetahui bahwa Utsman telah dibunuh secara zalim, dan aku adalah 

sepupunya dan walinya yang akan menuntut balas atas darahnya. Maka pergilah kalian 

kepada Aliy dan katakan padanya untuk menyerahkan kepada kami pembunuh Utsman. Maka 

mereka datang kepada Aliy dan mengatakan hal itu, Aliy kemudian berkata “hendaklah dia 

berbaiat dan menyerahkan penghakiman mereka kepadaku” [Fath Al Baariy Ibnu Hajar 

13/92] 

Sanad lengkap riwayat yang dinukil Ibnu Hajar dan Adz Dzahabiy adalah sebagaimana yang 

diriwayatkan Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh-nya dengan jalan sanad dari Abu ‗Abdullah Al 

Balkhiy dari Ahmad bin Hasan bin Khairuun dari Hasan bin Ahmad bin Ibrahiim dari Ahmad 

bin Ishaaq Ath Thiibiy yang berkata 

 

 ٞ خٍ ؿخء أر ٢ ه خ أر ل٢ ٗ ٘ ل ٤ي حُ ز ٖ ػ ٠ِ ر ؼ ٢٘ ٣ خٍ كيػ ٠٤ ه ل خ ٣ ٗ ْ٤ َحٛ خ ار خٍ ٝٗ ه

وخٍ  ِٚ ك ؼ ض ٓ ٤خ أّ أٗ ِ ٘خُع ػ ض ط ٚ أٗ ٞح ُ وخُ ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٠ ٚؼ اُ خّ ٓ ٢ ٝأٗ و٫ٞٗ ِْ حُ ٔ ٓ

ٌٖ ُٝ ٢٘ خ٧َٓ ٓ ن ر ٚ ٧ك ٢٘ ٝأٗ ٓ َ٠ ٤خ أك ِ ِْ إٔ ػ ٢ ٧ػ ش ٫ ٝهللا اٗ ؼخ٣ٝ ظْ  ٓ ٔ أُ

 ٚ ٞح ُ وُٞ ظٞٙ ك خث خٕ ك ٔؼ يّ ػ ِذ ر ٔخ أ١ ٔٚ ٝاٗ ٖ ػ خ حر ٓخ ٝأٗ ِٞ ظَ ٓظ خٕ ه ٔؼ ٕٞ إٔ ػ ِٔ ؼ ط

٤ٚ ْ اُ ٜؼ يك ٣ ِْ ي ك ٌُ ٞٙ ر ِٔ ٌ ٤خ ك ِ ٞح ػ ؤط ٚ ك ُ ِْ ٓ خٕ ٝأ ٔؼ ِش ػ ظ ٢ ه غ اُ ٤يك ِ  ك

Dan telah menceritakan kepada kami Ibrahim yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Yahya [bin Sulaiman Al Ju‟fiy] yang berkata telah menceritakan kepadaku Ya‟la bin Ubaid 

Al Hanafiy yang berkata telah menceritakan kepada kami ayahku yang berkata Abu Muslim 

Al Khawlaaniy dan orang-orang yang bersamanya datang kepada Mu‟awiyah, mereka 

berkata kepadanya “apakah engkau menentang Aliy atau engkau menyamakan diri 

dengannya?” Mu‟awiyah berkata “tidak, demi Allah aku mengetahui bahwa ia lebih utama 

dariku dan lebih berhak atas perkara ini daripada aku, tetapi bukankah kalian mengetahui 

bahwa Utsman telah dibunuh secara zalim, dan aku adalah sepupunya dan aku hanyalah 

menuntut balas atas darahnya. Maka pergilah kalian kepadanya [Aliy] dan katakan padanya 

untuk menyerahkan kepadaku pembunuh Utsman maka aku akan berdamai dengannya. 
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Mereka datang kepada Aliy dan mengatakan hal itu maka Aliy tidak menyerahkan 

[pembunuh Utsman] kepadanya” [Tarikh Ibnu Asakir 59/132] 

. 

. 

. 

Kedudukan Riwayat 

Bagaimana kedudukan riwayat tersebut?. Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanadnya jayyid 

[Fath Al Bariy Ibnu Hajar 13/92]. Syaikh Syu‘aib Al Arnauth pentahqiq kitab Siyaar A‘laam 

An Nubalaa‘ berkata ―para perawinya tsiqat‖. [As Siyaar Adz Dzahabiy 3/140 tahqiq Syu‘aib 

Al Arnauth catatan kaki no 4]. Syaikh Utsman Al Khamiis berkata ―sanadnya shahih‖ 

[Huqbah Min At Tariikh Syaikh Utsman Al Khamiis hal 120 catatan kaki no 1] 

Para perawi dalam sanad riwayat ini memang tsiqat tetapi riwayat ini tidak shahih karena 

mengandung illat [cacat] yang tersembunyi yaitu inqitha‘ [terputus sanadnya]. 

Ibnu Hajar menukil dengan lafaz ―dengan sanad yang jayyid dari Abu Muslim Al 

Khawlaaniy‖. Lafaz ini keliru karena sanad riwayat tersebut berakhir pada Ayah dari Ya‘laa 

bin Ubaid Al Hanafiy yaitu Ubaid bin Abi Umayyah bukan berhenti pada Abu Muslim Al 

Khawlaaniy. Nama Abu Muslim Al Khawlaaniy adalah bagian dari matan riwayat bukan 

bagian dari sanad riwayat. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dinukil Adz Dzahabiy dan 

riwayat dengan sanad lengkap dari Ibnu Asakir yaitu lafaz ―Abu Muslim Al Khawlaaniy dan 

orang-orang yang bersamanya datang kepada Mu‘awiyah‖ 

Kisah di atas dimana Abu Muslim Al Khawlaaniy dan orang-orang datang menemui 

Mu‘awiyah kemungkinan terjadi setelah pembunuhan khalifah Utsman [radiallahu ‗anhu] dan 

sebelum perang shiffin yang terjadi pada tahun 39 H. Ubaid bin Abi Umayyah tidaklah 

menemui masa Mu‘awiyah dan Aliy sebelum perang Shiffiin  sehingga ia tidaklah 

menyaksikan kisah tersebut. 

Ubaid bin Abi Umayyah tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya tetapi Ibnu Hajar 

menyebutkan bahwa ia seorang yang shaduq termasuk Thabaqat keenam [Taqrib At Tahdziib 

1/642] dan disebutkan Ibnu Hajar dalam muqaddimah kitab Taqrib At Tahdziib bahwa 

perawi yang termasuk thabaqat keenam tidak tsabit bertemu dengan salah seorang sahabat 

Nabi [Taqrib At Tahdziib 1/25]. Jadi tidak mungkin ia bertemu Aliy bin Abi Thalib dan 

Mu‘awiyah. 

 ٢ ش ك ٓخث َ٘س ٝ زغ ػ ٓ ٘ش  ٓ ٤ي  ز ٖ ػ ٠ِ ر ؼ ي ٣ خٍ: ُٝ ؼ٢ ه ٘و ٘خّ حُ ٖ ؿ ِن ر خ ١ زَٗ أه

ِي ٔ زي حُ ٖ ػ ٘خّ ر ش ٛ ٬ك  ه

Telah mengabarkan kepada kami Thalq bin Ghanaam An Nakha‟iy yang berkata “Ya‟la bin 

Ubaid lahir pada tahun 117 H pada masa khalifah Hisyaam bin „Abdul Malik” [Thabaqat 

Ibnu Sa‟ad 6/397] 

Thalq bin Ghanam seorang yang tsiqat [Taqriib At Tahdziib 1/453]. Jika Ya‘la bin Ubaid 

yang merupakan anak Ubaid bin Abi Umayyah lahir pada tahun 117 H maka sangat jauh 
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sekali kemungkinannya Ubaid bin Abi Umayyah sudah hidup sebelum tahun 39 H. Qarinah 

di atas menguatkan bahwa riwayat Ubaid bin Abi Umayyah tersebut mursal. 

. 

. 

. 

Kesimpulan 

Riwayat yang dijadikan hujjah oleh Ustadz tersebut kedudukannya dhaif dan sebenarnya 

terdapat riwayat shahih yang menunjukkan bahwa dalam perang shiffin Mu‘awiyah memang 

menginginkan kekuasaan [Insya Allah hal ini akan dibahas dalam tulisan selanjutnya]. Akhir 

kata tulisan ini tidak bertujuan untuk membela Syi‘ah melainkan untuk meluruskan syubhat 

orang-orang anti syi‘ah dimana penyakit syiahphobia yang mereka derita membuat mereka 

begitu mudah menyimpangkan kebenaran. Kalau melihat ulah Ustadz anti syi‘ah yang 

kebablasan dan menyimpang dari kebenaran seperti ini, disitu kadang saya merasa sedih. 

Salam Damai 

 

Inilah Qunut Dalam Mazhab Syi’ah : Hadiah Untuk 

Orang Jahil 

Posted on Maret 1, 2015 by secondprince  

Inilah Qunut Dalam Mazhab Syi’ah : Hadiah Untuk Orang Jahil 

Siapakah orang jahil yang dimaksud?. Yaitu orang yang membantah kami dalam masalah 

qunut shubuh tetapi membuat tulisan dengan judul ―Syubhat Qunut Shubuh Syi‘ah‖. Nampak 

sekali kalau akal orang ini sudah begitu rusaknya sehingga apa yang kami yakini dalam 

masalah qunut shubuh yaitu sebelum ruku‘ [dimana hal ini merupakan pendapat dalam 

mazhab Malikiy] ia anggap merupakan keyakinan Syi‘ah. 

http://muttaqi89.blogspot.com/2015/02/syubhat-qunut-shubuh-syiah.html 

Padahal dalam mazhab Syi‘ah, qunut dilakukan dalam semua shalat wajib tidak hanya 

shubuh dan memang qunut tersebut dilakukan sebelum ruku‘. Hal ini jelas berbeda dengan 

apa yang kami yakini bahwa qunut tanpa nazilah itu hanya ada pada shalat shubuh dan 

dilakukan sebelum ruku‘. Keyakinan kami dalam hal ini masih berada dalam  mazhab ahlus 

sunnah yaitu mazhab Malikiy. 

. 

. 

Berikut riwayat shahih [yaitu berdasarkan kaidah ilmu dalam mazhab Syi‘ah] yang dijadikan 

hujjah di sisi mazhab Syi‘ah dalam masalah qunut. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/03/01/inilah-qunut-dalam-mazhab-syiah-hadiah-untuk-orang-jahil/
https://secondprince.wordpress.com/2015/03/01/inilah-qunut-dalam-mazhab-syiah-hadiah-untuk-orang-jahil/
http://muttaqi89.blogspot.com/2015/02/syubhat-qunut-shubuh-syiah.html
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زيهللا  ٢ ػ ِق أر ٤ض ه ِ ٛ خٍ  ـٔخٍ ه لٞحٕ حُ ٛ ـَحٕ ػٖ  ٗ ٢ ٖ أر ٤ٖ ػٖ حر ٔ ل أكٔي ػٖ حُ

خٍٙ ٍى ١ف صٕم١ ٕحىف حّح١أ )ّحٍٍّح ١ٍٙع( ٤ٜ ـَٜ ك خ ٫ٝ ٣ ٤ٜ ـَٜ ك  حس ٣

Ahmaad dari Al Husain dari Ibnu Abi Najraan dari Shafwaan Al Jammaal yang berkata aku 

shalat di belakang Abu „Abdullah [„alaihis salaam] selama beberapa hari maka Beliau 

melakukan qunut dalam setiap shalat yang dijaharkan bacaannya dan shalat yang tidak 

dijaharkan bacaannya [Al Kafiy Al Kulainiy 3/191 no 2] 

Riwayat di atas para perawinya tsiqat. Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad bin Muhammad 

bin Iisa dan Al Kulainiy meriwayatkan darinya melalui perantara Muhammad bin Yahya. Hal 

ini dapat dilihat pada sanad hadis sebelumnya [Al Kafiy Al Kulainiy 3/191 no 1]. Maka sanad 

lengkapnya Al Kulainiy di atas adalah dari Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Iisa dari 

Ibnu Abi Najraan dari Shafwaan Al Jammaal. Al Majlisiy berkata tentang hadis ini ―shahih‖ 

[Miraat Al ‗Uquul 15/166]. Perkataan Al Majlisiy ini benar, berikut keterangan para 

perawinya 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946] 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

3. Husain bin Sa‘id bin Hammaad seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 355] 

4. ‗Abdurrahman bin Abi Najraan seorang yang tsiqat tsiqat dijadikan pegangan apa 

yang diriwayatkannya [Rijal An Najasyiy hal 235 no 622] 

5. Shafwaan bin Mihraan Al Jammaal meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah, ia seorang 

yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 198 no 525] 

خٍ  ٬ّٔ( ه ٤ٚ حُ ِ لَ )ػ ؼ ٢ ؿ ٤َ ػٖ ٍُحٍس ػٖ أر ٢ ػٔ ٖ أر ٤ٚ ػٖ حر ٤ْ ػٖ أر َحٛ ٖ أر ٢ِ ر ػ

ٞع ًَ زَ حُ ٤ش ه ؼخٗ ؼش حُ ًَ ٢ حُ ٬ٛس ك  َ ً ٢ ٘ٞص ك و  حُ

‗Aliy bin Ibrahiim dari Ayahnya dari Ibnu Abi „Umair dari Zurarah dari Abi Ja‟far [„alaihis 

salaam] yang berkata Qunut itu dalam semua shalat yaitu pada rakaat kedua sebelum ruku‟ 

[Al Kafiy Al Kulainiy 3/192 no 7] 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat. Al Majlisiy berkata tentang riwayat 

ini ―hasan‖ [Miraat Al ‗Uquul 15/167]. Penilaian Al Majlisiy sebagai hasan mungkin 

disebabkan karena Ibrahiim bin Haasyim adalah perawi mamduh yang tidak ternukil tautsiq 

dari kalangan mutaqaddimin seperti An Najasyiy dan Ath Thuusiy. Tetapi Ibrahiim bin 

Haasyim telah mendapat tautsiq dari Ibnu Thawus dan hal ini cukup sebagai hujjah. Berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 
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4. Zurarah bin A‘yan seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari Abu Ja‘far dan Abu 

Abdullah [‗alaihimas salaam] [Rijal Ath Thuusiy hal 337] 

. 

. 

Ulama Syi‘ah Muhaqqiq Al Hilliy telah berkata tentang qunut dalam kitabnya Al Mu‘tabar 

ٟخ  َ ٬ٛس ك  َ ً ٢ ٘ٞص ك و زخد حُ ظل ٓ ٠ِ ح ٛلخد ػ لن ح٧ ٛذ  حط ٌٓ  ٞٛ َٓس ٝ  ٬ ل ض أٝ ٗ خٗ ً

ش خك ٘خ ً خث ِٔ  ػ

Para ulama telah bersepakat atas disunahkannya qunuut dalam setiap shalat baik itu shalat 

wajib ataupun shalat sunnah [nafilah] dan hal itu adalah mazhab seluruh ulama kita [Al 

Mu‟tabar Muhaqqiq Al Hilliy 2/238] 

. 

. 

Demikian tulisan singkat tentang qunut dalam mazhab Syi‘ah, semoga tulisan ini 

memperjelas bagi siapapun [terutama orang-orang jahil] bahwa apa yang kami yakini dan 

amalkan tentang qunut shubuh tidak ada hubungannya dengan mazhab Syi‘ah. Syi‘ah 

memiliki pandangan sendiri dan kami juga memiliki pandangan sendiri. Keyakinan kami 

berlandaskan kitab-kitab hadis ahlus sunnah sedangkan keyakinan Syi‘ah berlandaskan kitab-

kitab hadis mazhab Syi‘ah. 

 

Shalat Tiga Waktu Dengan Alasan Jama’ : Kritik Untuk 

Muhammad ‘Abdurrahman Al ‘Amiry 

Posted on Februari 24, 2015 by secondprince  

Shalat Tiga Waktu Dengan Alasan Jama’ : Kritik Untuk Muhammad ‘Abdurrahman 

Al ‘Amiry 

Silakan para pembaca melihat terlebih dahulu tulisan Muhammad ‗Abdurrahman Al ‗Amiriy 

dalam situsnya disini. Perkara yang dipermasalahkan adalah shalat jama‘ dzuhur dan ashar 

atau maghrib dan isya‘ dengan alasan pekerjaan seperti pegawai, sopir, tukang becak, dan 

petani. Sayang sekali pembahasan Al Amiriy tersebut tidak ilmiah dan banyak mengandung 

syubhat. 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/02/24/shalat-tiga-waktu-dengan-alasan-jama-kritik-untuk-muhammad-abdurrahman-al-amiry/
https://secondprince.wordpress.com/2015/02/24/shalat-tiga-waktu-dengan-alasan-jama-kritik-untuk-muhammad-abdurrahman-al-amiry/
http://www.alamiry.net/2015/02/shalat-3-waktu-sehari-hari-dengan.html
http://www.alamiry.net/2015/02/shalat-3-waktu-sehari-hari-dengan.html
http://www.alamiry.net/2015/02/shalat-3-waktu-sehari-hari-dengan.html
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Pembahasan pertama dimulai dari pertanyaan apakah patut menjadi kebiasaan para pekerja 

seperti tukang becak, petani dan lain-lain untuk shalat tiga waktu dengan menjama‘ nya 

karena alasan pekerjaan?. 

Jawaban pertanyaan ini sebenarnya sederhana, patut ataukah tidak itu harus ditimbang 

dengan kacamata Syari‘at. Kalau syari‘at membolehkan hal tersebut maka ya tidak ada 

masalah. Tidak perlu ngalor ngidul bicara soal lalai dalam shalat atau dimana rasa syukur 

kita. Shalat itu perkara yang diatur tatacaranya, nah kalau memang ada aturan syari‘at yang 

membolehkan shalat jama‘ karena ada hajat atau keperluan maka melaksanakannya bukan 

berarti lalai atau tidak bersyukur kepada Allah SWT. Apalagi jika perkara menjama‘ shalat 

ini dianggap mempermainkan Syari‘at agama justru ucapan seperti ini hanya muncul dari 

orang yang tidak mengerti syari‘at agama. 

. 

. 

Pembahasan kedua apakah hukumnya menjama‘ shalat dengan alasan pekerjaan tanpa adanya 

uzur?. Jawabannya boleh, sedangkan orang yang mengatakan haram maka ia telah menentang 

sunnah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang jelas dan terang benderang. 

ُ ٖ ٘خ كٔخى ر ٢ كيػ َٛحٗ ِ ٤غ حُ َر ٞ حُ ٘خ أر كيػ يٝ  ٣ُ ٖ َ ر ٘خٍ ػٖ ؿخر ٖ ى٣ ي ػٖ ػَٔٝ ر ٣

٤خ  ٔخٗ ؼخ ٝػ ز ٓ ٘ش  ٔي٣ خُ ٠ِ ر ٛ  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زخّ إٔ ٍ ٖ ػ ػٖ حر

٘خء ؼ ـَد ٝحُ ٔ َٜ ٝحُ ؼ َ ٝحُ ٜظ  حُ

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Rabii‟ Az Zahraaniy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Hammaad bin Zaid dari „Amru bin Diinar dari Jabir bin Zaid 

dari Ibnu „Abbaas bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] shalat di Madinah tujuh 

dan delapan rakaat yaitu Zhuhur Ashar dan Maghrib Isya‟ [Shahih Muslim 1/490 no 705] 

Muhammad ‗Abdurrahman Al Amiriy membuat-buat syubhat bahwa shalat jama‘ yang 

dimaksud adalah jama‘ shuri bukan jama‘ yang sebenarnya. Maksudnya Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] shalat di akhir waktu Zhuhur kemudian shalat Ashar di awal 

waktu, seolah-olah kelihatan menjamak tetapi sebenarnya dilakukan pada waktunya sendiri-

sendiri. Begitu pula Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam] shalat Maghrib di akhir waktu 

kemudian shalat Isya‘ di awal waktu. Al Amiriy berhujjah dengan riwayat berikut, ia berkata 

Dan hal ini dinyatakan oleh Ibnu Abbas sendiri selaku perawi hadits yang sedang kita bahas 

diatas. Ibnu Abbas berkata: 

َع َٝ  ، ََ ْٜ ََ حُظُّ ٤ًؼخ أَهَّ ِٔ ْزًؼخ َؿ َٓ َٝ ٤ًؼخ،  ِٔ خ٤ًِٗخ َؿ َٔ َْ ػَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ٤َُِّْض  َٛ  ََ َـّ َػ َٝ  ، ََ ْٜ ََ حَُؼ ؿَّ

ََ حٍ أَهَّ َٝ خَء،  َ٘ َِدَحُِؼ ـْ َٓ  

Aku shalat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam 8 rakaat sekaligus dan 7 rakaat 

sekaligus. Beliau shallallahu alaihi wa sallam mengakhirkan shalat dzuhur dan mempercepat 

shalat ashar. Dan mempercepat shalat isya dan mengakhirkan shalat maghrib‖ HR. Bukhari 

Muslim 
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Sebenarnya kami cukup heran dengan penukilan hadisnya. Muhammad ‗Abdurrahman Al 

Amiriy telah berdusta atas sumber nukilan hadis tersebut. Kami tidak menemukan adanya 

riwayat Bukhariy dan Muslim dengan lafaz yang demikian. Riwayat yang dinukil Al Amiriy 

adalah riwayat Nasa‘iy bukan riwayat Bukhariy dan Muslim 

 ٍَ ْل٤َخٕ  :أهزَٗخ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي ، هَخ ُٓ ػََ٘خ  ْٖ ػَٔٝ  ,َكيَّ ِٖ حرٖ ػزخّ  ,َػ ْٖ ؿخرَ رٖ ٣ُي َػ ٍَ  ,َػ ٤ِٛض ٓغ  :هَخ

َ ٝع حُ٘ز٢ رخُٔي٣٘ش ػٔخ٤ًٗخ ؿ٤ًٔؼخ ٝٓزًؼخ ؿ٤ًٔؼخ ؛ ٜظ ٘خءأهَ حُ ؼ ـَد ٝػـَ حُ ٔ َٜ , ٝأهَ حُ ؼ  ؿَ حُ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa‟iid yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sufyaan dari „Amru dari Jabir bin Zaid dari Ibnu „Abbaas yang berkata aku 

shalat bersama Nabi di Madinah delapan rakaat sekaligus dan tujuh rakaat sekaligus. Beliau 

mengakhirkan shalat Zhuhur dan mempercepat shalat Ashar, mengakhirkan shalat Maghrib 

dan mempercepat shalat „Isyaa‟ [Sunan Nasa‟iy Al Kubra no 375] 

Riwayat ini sanadnya shahih tetapi lafaz ―Beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan 

mempercepat shalat Ashar, mengakhirkan shalat Maghrib dan mempercepat shalat ‗Isyaa‖ 

bukan bagian dari perkataan Ibnu ‗Abbaas melainkan idraj [sisipan] dari perawi hadis. 

Buktinya ada pada riwayat berikut 

ِ َم ُٖ َػْزِي هللاَّ ػََ٘خ َػ٢ُِِّ ْر ٍّ َكيَّ َٖ َػزَّخ ْؼُض حْر ِٔ َٓ  ٍَ ح هَخ ًَ ْؼؼَخِء َؿخرِ َّ٘ ْؼُض أرَخ حُ ِٔ َٓ  ٍَ ٍَٝ هَخ ْٔ ْٖ َػ ُٕ َػ ْل٤َخ ُٓ ػََ٘خ  ٍَ َكيَّ ح

ْزًؼخ َٓ َٝ ٤ًؼخ  ِٔ خ٤ًِٗخ َؿ َٔ َْ ػَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ٤َُِّْض  َٛ  ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ٤ًؼخ  ِٔ ُِْض ٣َخ َؿ أَرَخ  هُ

ُّٖ أََٗخ أَظُ َٝ  ٍَ ََِد هَخ ـْ َٔ ُْ ََ ح أَهَّ َٝ خَء  َ٘ ُِْؼ ََ ح َـّ َػ َٝ  ََ ْٜ َؼ ُْ ََ ح َـّ َػ َٝ  ََ ْٜ ََ حُظُّ ُ أَهَّ ْؼؼَخِء أَظُُّ٘ٚ َّ٘  ُٙحُ

Telah menceritakan kepada kami „Aliy bin „Abdullah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sufyaan dari „Amru yang berkata aku mendengar Abul Sya‟tsaa‟ Jaabir yang 

berkata aku mendengar Ibnu „Abbaas [radiallahu „anhum] berkata aku shalat bersama Nabi 

di Madinah delapan rakaat sekaligus dan tujuh rakaat sekaligus. „Amru berkata “wahai Abul 

Sya‟tsaa‟ aku mengira Beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan mempercepat shalat Ashar, 

mengakhirkan shalat Maghrib dan mempercepat shalat „Isyaa‟. [Abu Sya‟tsaa‟] berkata 

“aku juga mengiranya demikian” [Shahih Bukhariy 2/58 no 1174]. 

Oleh karena itu nampak jelas kekeliruan Asy Syaukaniy yaitu ulama yang dikutip oleh Al 

Amiriy perkataannya 

Imam Syaukani Rahimahullah berkata: 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/02/dusta-al-amiriy.jpg
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ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر خث٢ِّ َػ َٔ َؿُٚ حَُّ٘ ََ خ أَْه َٓ  ١ٍِّ ٞ ُّٜ غ حُ ْٔ ـَ ُْ ُْزَخِد َػ٠َِ ح َ َكِي٣ِغ ح ْٔ ٍّ َػ٠َِ طَْؼ٤ِ٤ٖ َك خ ٣َُي َّٔ ِٓ َٝ ٍّ رَِِْلِع : 

َغ حَُّ٘ز٢ِّ » َٓ ٤َُِّْض  َٛ – َٙ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َْٜ  –٠َُّ هللاَّ ََ حُظُّ ٤ًؼخ، أَهَّ ِٔ خَء َؿ َ٘ ُِْؼ ح َٝ ََِد  ـْ َٔ ُْ ح َٝ ٤ًؼخ،  ِٔ ََ َؿ ْٜ َؼ ُْ ح َٝ  ََ ْٜ حُظُّ

خَء َ٘ ُِْؼ ََ ح َـّ َػ َٝ ََِد  ـْ َٔ ُْ ََ ح أَهَّ َٝ  ،َ ْٜ َُْؼ ََ ح َـّ َػ َٝ خ « َٓ  َّٕ َ َف رِؤ ََّ َٛ ُْزَخِد هَْي  ١ِٝ َكِي٣ِغ ح ح ٍَ  ٍّ ُٖ َػزَّخ ح حْر ٌَ َٜ ْٖ  كَ ِٓ حُٙ  َٝ ٍَ
١ٍِّ ٞ ُّٜ غ حُ ْٔ ـَ ُْ َٞ ح ُٛ  ًٍُٞ ٌْ َٔ ُْ غ ح ْٔ ـَ ُْ  ح

―Dan dari apa yang membawa hadits ini (Hadits Ibnu Abbas) kepada jama‘ shuuri (bukan 

jama‘a beneran) adalah riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasa‘i dari Ibnu Abbas dengan 

lafadz: ―Aku bersama nabi shallallahu alaihi wa sallam shalat dzuhur dan ashar sekaligus, dan 

maghrib isya sekaligus. Beliau mengakhirkan shalat dzuhur dan mempercepat shalat ashar. 

Dan mengakhirkan shalat ashar dan mempercepat shalat isya‖. Maka ibnu Abbas ini adalah 

perawi hadits bab (yang sedang dibahas), Ibnu Abbas telah memperjelas bahwasanya apa 

yang diriwayatkan olehnya mengenai jama‘ shalat yang disebutkan adalah jama‘ shuuri‖ 

(Nail Al-Authar 2/358) 

Lafaz yang dijadikan hujjah oleh Asy Syaukaniy tersebut bukanlah perkataan Ibnu ‗Abbaas 

melainkan idraaj [sisipan] dari perawi hadis yaitu zhan [dugaan] sang perawi terhadap hadis 

tersebut. Dan zhan atau prasangka tidak menjadi hujjah. Apalagi di saat yang lain Abu 

Sya‘tsaa‘ Jabir bin Zaid perawi tersebut menyebutkan zhan atau dugaan yang lain 

٣ٍْي َُ  ِٖ َِ ْر ْٖ َؿخرِ ٍٍ َػ ِٖ ِى٣َ٘خ َِٝ ْر ْٔ ْٖ َػ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ َٞ حْر ُٛ خٌى  َّٔ ػََ٘خ َك ٍَ َكيَّ ِٕ هَخ خ َٔ ػََ٘خ أَرُٞ حُُّْ٘ؼ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  َكيَّ ٍّ أَ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َػ

ََّ َٛ خَء َ٘ ُِْؼ ح َٝ ََِد  ـْ َٔ ُْ ح َٝ  ََ ْٜ َؼ ُْ ح َٝ  ََ ْٜ خ٤ًِٗخ حُظُّ َٔ ػَ َٝ ْزًؼخ  َٓ ِي٣َِ٘ش  َٔ ُْ ٠َِّ رِخ َٛ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ُ ك٢ِ ٤ٍََُِْش ٟ  هللاَّ ٍَ أ٣َُُّٞد ََُؼَِّٚ كَوَخ

٠َٔ ٍَ َػ ٍس هَخ ََ ِط٤ َٓ  

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟man yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Hammaad dia Ibnu Zaid dari „Amru bin Diinar dari Jabir bin Zaid dari Ibnu „Abbaas bahwa 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] shalat di Madinah tujuh dan delapan rakaat Zhuhur 

Ashar dan Maghrib Isyaa‟. Maka Ayuub berkata “mungkin karena malam berhujan”. [Jabir 

bin Zaid] berkata “bisa jadi” [Shahih Bukhariy 1/114 no 543] 

Di saat lain perawi mengira itu jamak shuriy dan di saat lain perawi yang sama mengira jama‘ 

itu karena hujan. Dugaan tidak menjadi hujjah dan terdapat riwayat Ibnu ‗Abbas yang 

menunjukkan bahwa jama‘ tersebut memang betul jama‘ shalat sebenarnya bukan jama‘ 

shuriy. 

 ٖ زيهللا ر ض ػٖ ػ و٣َ ٖ حُ ٤َ ر ِر ٘خ كٔخى ػٖ حُ ٢ كيػ َٛحٗ ِ ٤غ حُ َر ٞ حُ ٢٘ أر ٝكيػ

خٍ  ٤ن ه و ٗ ٘ـّٞ يص حُ ْ٘ٔ ٝر ض حُ ظ٠ ؿَر َٜ ك ؼ ؼي حُ ٓخ ر ٞ زخّ ٣ ٖ ػ ٘خ حر ز ؼَ  هط ٝؿ

ٚ ٬ٜس حُ ٕٞ حُ وُٞ ٘خّ ٣ ٢٘ حُ ؼ ٘ ظَ ٫ٝ ٣ ل ٤ْ ٫ ٣ ٔ ٢٘ ط ـخءٙ ٍؿَ ٖٓ ر خٍ ك ٫س ه

ض  خٍ ٍأ٣ ْ ه ي ػ ٘ش ؟ ٫ أّ ُ ٔ خُ ٢٘ ر ِٔ ؼ زخّ أط ٖ ػ وخٍ حر ٬ٜس ك ٬ٜس حُ ٍٓٞ هللا حُ ٍ

٘خء ؼ ـَد ٝحُ ٔ َٜ ٝحُ ؼ َ ٝحُ ٜظ ٤ٖ حُ ِْ ؿٔغ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ   ٖ زيهللا ر خٍ ػ ه

وخ ٜيم ٓ ٚظ ك ٔؤُ َس ك ٣َٛ خ  ٤ض أر ؤط ٢ٗء ك ي  ٛي١ٍ ٖٓ ًُ  ٢ لخى ك ٤ن ك و ٗ ٚظ ُ 

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Rabii‟ Az Zahraaniy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Hammaad dari Zubair bin Khirriit dari „Abdullah bin Syaqiiq 

yang berkata Ibnu „Abbas berkhutbah kepada kami pada suatu hari setelah Ashar sampai 

terbenamnya matahari dan nampak bintang-bintang maka orang-orang pun mulai 

menyerukan “shalat shalat”. Kemudian datang seorang dari Bani Tamim yang tidak henti-

hentinya menyerukan “shalat shalat”. Maka Ibnu „Abbas berkata “engkau ingin 

mengajariku Sunnah? Celakalah engkau, kemudian Ibnu „Abbas berkata “aku telah melihat 
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Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] menjama‟ shalat Zhuhur Ashar dan Maghrib 

Isyaa‟. „Abdullah bin Syaqiiq berkata “dalam hatiku muncul sesuatu yang mengganjal, maka 

aku mendatangi Abu Hurairah dan bertanya kepadanya, maka ia membenarkan ucapannya 

[Ibnu „Abbas] [Shahih Muslim 1/490 no 705] 

Zhahir lafaz riwayat Muslim di atas memang menyebutkan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] menjama‘ Zhuhur Ashar dan Maghrib Isyaa‘. Kemudian apa yang dilakukan Ibnu 

‗Abbas belum mengerjakan shalat maghrib sampai nampaknya bintang-bintang menunjukkan 

bahwa ia akan shalat jama‘ takhir maghrib isyaa‘ maka bisa dipastikan hal itu bukan jama‘ 

shuriy. 

Perbuatan Ibnu ‗Abbaas yang menjama‘ shalat maghrib dan isya‘ karena sibuk berkhutbah 

[menyampaikan ilmu] menjadi dasar untuk menolak zhan [dugaan] perawi hadis yang 

menganggap jama‘ tersebut adalah jama‘ shuriy atau zhan [dugaan] yang menganggap hal itu 

adalah jama‘ karena hujan. 

. 

. 

. 

Muhammad ‗Abdurrahman Al Amiriy kemudian membawakan hadis lain yang menurut 

anggapannya menjadi hujjah bahwa jama‘ tersebut dilakukan karena terdapat uzur perkara 

berat yang mendesak. Berikut riwayat yang dimaksud 

 َ٤ ٘خ ُٛ ْ كيػ ٗٞ ٣ ٖ خٍ حر ٤َ ه ؼخ ػٖ ُٛ ٤ ٬ّٓ ؿٔ  ٖ ْ ٝػٕٞ ر ٗٞ ٣ ٖ ٘خ أكٔي ر ٝكيػ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ٛ خٍ  زخّ ه ٖ ػ ٤َ ػٖ حر ز ٖ ؿ ٤ي ر ؼ ٓ ٤َ ػٖ  ِر ٞ حُ ٘خ أر كيػ

 َ٤ ِر ٞ حُ خٍ أر لَ ه ٓ ٤َ هٞف ٫ٝ  ٢ ؿ ٘ش ك ٔي٣ خُ ؼخ ر ٤ َٜ ؿٔ ؼ َ ٝحُ ٜظ ِْ حُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

لَؽ  وخٍ أٍحى إٔ ٫ ٣ ٢٘ ك ظ ٓؤُ ٔخ  زخّ ً ٖ ػ ض حر ٓؤُ وخٍ  ي ؟ ك ؼَ ًُ ْ ك ٤يح ُ ؼ ٓ ض  ٔؤُ ك

ٚظ  أكيح ٖٓ أٓ

Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yuunus dan „Aun bin Salaam keduanya dari 

Zuhair. Ibnu Yuunus berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu „Abbaas yang berkata 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] shalat zhuhur dan ashar sekaligus di Madinah 

bukan karena takut dan bukan pula dalam perjalanan. Abu Zubair berkata maka aku 

bertanya kepada Sa‟id “mengapa Beliau melakukannya?”. [Sa‟id] berkata aku telah 

bertanya kepada Ibnu „Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Maka ia menjawab 

“Beliau menginginkan tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya” [Shahih Muslim 1/489 

no 705] 

Dalam hadis di atas tidak ada disebutkan bahwa Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

melakukan shalat jama‘ karena uzur perkara berat atau mendesak. Lafaz hadis ―Beliau 

menginginkan tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya‖ adalah tujuan dari syari‘at shalat 

jama‘ tersebut bukan sebagai keterangan yang menunjukkan adanya uzur. Secara zhahir hadis 

tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] melakukan shalat 

jama‘ tersebut tanpa adanya uzur, Beliau ingin memberikan keluasan kepada umatnya 
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sehingga tidak ada satupun dari umatnya yang akan merasa kesulitan dalam melaksanakan 

shalat. 

Al Baghawiy memahami hadis riwayat Muslim tersebut sebagai dalil bolehnya menjama‘ 

shalat tanpa adanya uzur. Al Baghawiy setelah meriwayatkan hadis di atas dalam kitabnya 

Syarh As Sunnah, ia berkata 

هَْي َٝ ظُُٚ ،  َّٓ َؽ أُ ََ ْٕ ٫ طَْل ُِْؼَِّشَ أَ ََ ح ُ َؿَؼ ََّٚٗ٧ ، ٍٍ ٌْ ِغ ر٬ِ ُػ ْٔ ـَ ُْ ُِ ح ح َٞ ٍُّ َػ٠َِ َؿ َُْلِي٣ُغ ٣َُي ح ح ٌَ َٛ   َِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ٌَ ِٚ ه٤َِِ ٍَ رِ هَخ

ِٖ ح ٢ٌَِ َػ ُك َٝ َُْلِي٣ِغ ،  خ ح َٓ ٢ٌْء ،  َٗ  ْٝ خَْٗض َكخَؿشٌ أَ ًَ ح  ًَ ِٖ اِ ٬ط٤َْ َّٜ َٖ حُ ِغ ر٤َْ ْٔ ـَ ُْ خ رِخ ًٓ ٟ رَؤْ ََ َ٫ ٣ َٕ خ ًَ  ُ َٖ ، أََّٗٚ ٣َِ ٤ ِٓ  ِٖ ْر
ُٙ َػخَىسً ٌَ ْْ ٣َظَِّو َ  ُ

Hadis ini menjadi dalil dibolehkannya menjama‟ shalat tanpa adanya uzur, karena Beliau 

telah menjadikan sebabnya sebagai tidak menyulitkan umatnya, Dan sungguh telah berkata 

demikian sedikit dari ahlul hadis, dihikayatkan dari Ibnu Siriin bahwa ia berkata “tidak 

mengapa menjama‟ dua shalat jika memiliki hajat atau sesuatu keperluan dan tidak 

menjadikannya sebagai kebiasaan” [Syarh As Sunnah Al Baghawiy 4/199 no 1044] 

Ibnu ‗Abbaas sendiri selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut telah mengamalkan 

menjama‘ shalat bukan karena ada perkara berat yang mendesak sebagaimana dikatakan Al 

Amiriy. Apakah berkhutbah atau menyampaikan ilmu termasuk perkara berat mendesak?. 

Bukankah begitu mudah untuk berhenti sejenak untuk melaksanakan shalat. Kalau Al Amiriy 

menganggap shalat jama‘ tersebut mempermainkan syari‘at atau lalai maka itu berarti ia 

menuduh Ibnu ‗Abbaas telah mempermainkan syari‘at. 

ل٢ ػٖ ػَٔٝ  طخث ِْ حُ ٔ ٓ ٖ ٘خ ٓلٔي ر ز٢ ػ ٠ ٖ ػَٔٝ حُ ٘خ ىحٝى ر ٛخٍٕٝ ػ  ٖ ٠ٓ ر ٞٓ ٘خ  كيػ

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ٛ خٍ :  زخّ ه ٖ ػ ي ػٖ حر ٣ُ ٖ َ ر ٘خٍ ػٖ ؿخر ٖ ى٣ ر

ِش َٓٝ ٫ٝ ػ  َ٤ ؼخ ٖٓ ؿ ٤ ؼخص ؿٔ زغ ًٍ ٓ ؼخ ٝ ٤ ؼخص ؿٔ ٔخٕ ًٍ ِْ ػ ٓ  

Telah menceritakan kepada kami Muusa bin Haruun yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Dawud bin „Amru Adh Dhabiy yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Muslim Ath Tha‟ifiy dari „Amru bin Diinar dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 

„Abbaas yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] shalat delapan rakaat 

sekaligus dan tujuh raka‟at sekaligus bukan karena sakit dan tanpa sebab tertentu [uzur] 

[Mu‟jam Al Kabir 12/177 no 12807] 

Riwayat Ath Thabraniy di atas para perawinya tsiqat dan shaduq, berikut keterangan 

tentangnya 

1. Muusa bin Haaruun seorang hafiz tsiqat kabiir [Taqrib At Tahdzib 2/230] 

2. Dawud bin ‗Amru Adh Dhabiy seorang yang tsiqat [Taqrib At Tahdzib 1/281] 

3. Muhammad bin Muslim Ath Tha‘ifiy seorang yang shaduq sering keliru dari sisi 

hafalannya [Taqrib At Tahdzib 2/133]. Dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa 

Muhammad bin Muslim seorang yang shaduq hasanul hadis [Tahrir Taqrib At 

Tahdzib no 6293] 

4. ‗Amru bin Dinar Al Makkiy seorang yang tsiqat tsabit [Taqrib At Tahdzib 1/734] 

5. Jabir bin Zaid seorang yang tsiqat faqiih [Taqrib At Tahdziib 1/152] 

Riwayat Ath Thabraniy di atas adalah qarinah kuat yang menyatakan bahwa Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] menjama‘ shalat tersebut tanpa adanya uzur. 
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. 

. 

Kesimpulan 

Dalam perkara ini, pendapat yang rajih adalah apa yang dikatakan sebagian ulama bahwa 

menjama‘ shalat dibolehkan secara mutlak asal tidak dijadikan kebiasaan. Ibnu Hajar berkata 

ظخٙ ٌ ر ٠ ح٧ه ٔش اُ ٛذ ؿٔخػش ٖٓ ح٧ث ي ً ه ِلخؿشٝ  ُ َ٠ ل ٢ حُ ـٔغ ك ـُٞٝح حُ غ ، ك لي٣ ٌٛح حُ  ٍ

 ٖ ٜٗذ ٝحر ؼش ٝأ ٤ ٖ ٍٝر ٣َ٤ ٓ  ٖ ٚ حر خٍ ر ٖٓٔ ه ي ػخىس ، ٝ ظوٌ ًُ ١َ٘ إٔ ٫ ٣ ٌٖ ر وخ ُ ِ ٓط

ٔخ  ْٜ ر ظيٍ ُ ٓ غ ، ٝح لي٣ ٛلخد حُ ٢ ػٖ ؿٔخػش ٖٓ أ وطخر ٌخٙ حُ ٤َ ٝك ز ٌ لخٍ حُ و ٌٍ٘ ٝحُ ٔ حُ

وَ خٍ : ك ٤َ ه ز ٖ ؿ ٤ي ر ؼ ٓ ن  غ ٖٓ ٣َ١ لي٣ ٌٛح حُ  ٢ ِْ ك ٔ ٘ي ٓ غ ػ ه  ْٝ زخّ ُ ٖ ػ ص ٫ر

ٚظ لَؽ أكيح ٖٓ أٓ خٍ : أٍحى إٔ ٫ ٣ ي ؟ ه ؼَ ًُ  ك

Dan sungguh sekelompok dari para imam telah mengambil zhahir hadis ini, maka mereka 

membolehkan secara mutlak shalat jama‟ ketika mukim karena ada keperluan tetapi dengan 

syarat tidak menjadikan hal itu sebagai kebiasaan. Diantara yang mengatakan demikian 

adalah Ibnu Sirin, Rabii‟ah, Asyhab, Ibnu Mundzir, Al Qaffaal Al Kabiir dan dihikayatkan 

oleh Al Khaththaabiy dari jama‟ah ahli hadis. Dan mereka telah berdalil dengan hadis ini 

riwayat Muslim dari jalan Sa‟iid bin Jubair yang berkata maka aku berkata kepada Ibnu 

„Abbas “mengapa Beliau melakukannya?”. Ibnu „Abbaas berkata “Beliau menginginkan 

tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya “ [Fath Al Bariy Ibnu Hajar 2/24] 

Pernyataan para ulama yang dinukil Ibnu Hajar tersebut telah sesuai dengan dalil shahih dari 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu ‗Abbaas. 

Pernyataan para ulama ini sekaligus membatalkan klaim ijma‘ dalam mengharamkan shalat 

jama‘ tanpa adanya uzur. Bagaimana bisa dikatakan ijma‘ kalau terdapat sekelompok ulama 

yang mengingkarinya. 

Perkara shalat jama‘ tanpa adanya uzur ini telah menjadi keluasan Syari‘at yang memberikan 

kemudahan bagi umat islam. Tidak perlu dikait-kaitkan dengan waham orang-orang bodoh 

yang menuduh hal itu mempermainkan syari‘at atau lalai dalam shalat. Orang yang menuduh 

perkara sunnah sebagai mempermainkan syari‘at maka orang tersebut telah melakukan 

kemungkaran yang besar. Semoga Allah SWT melindungi kita dari kemungkaran orang-

orang tersebut. 

Uji Hafalan Anda Wahai Pengikut Syi’ah Dan 

Ahlus Sunnah 

Posted on Februari 21, 2015 by secondprince  

Uji Hafalan Anda Wahai Syi’ah Dan Ahlus Sunnah 

Tulisan ini jangan dianggap terlalu serius, anggaplah sekedar obrolan santai sambil minum 

kopi. Terinspirasi dari status salah seorang muslim dalam akun facebook-nya sebagaimana 

dapat pembaca lihat 

https://secondprince.wordpress.com/2015/02/21/uji-hafalan-anda-wahai-pengikut-syiah-dan-ahlus-sunnah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/02/21/uji-hafalan-anda-wahai-pengikut-syiah-dan-ahlus-sunnah/
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Sebelum anda para pembaca menguji hafalan anda, maka ada baiknya kami membantu 

memberikan sedikit gambaran kualitas riwayat yang dikutip dalam kitab Al Kafiy tersebut 

[tentu saja berdasarkan kaidah ilmu dalam mazhab Syi‘ah]. 

. 

Riwayat Pertama [Al Ma’arij ayat 1 & 2[ 

، ػٖ  ٤ٚ خٕ ػٖ أر ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ي، ػٖ ٓلٔي ر ٖ هخُ ٖ ٓلٔي، ػٖ ٓلٔي ر ٤ْ، ػٖ أكٔي ر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

ؼٌحد  َ ر ٓخث ٓؤٍ   ” :٠ ؼخُ ٍٞ هللا ط ٢ ه ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٤َ، ػٖ أر ٜ ٢ ر أر

هللا خٍ: ٌٌٛح ٝ ْ ه غ ” ػ ٚ ىحك ُ ْ٤ ُ )٢ِ ش ػ ٣٫ٞ ٖ )ر ٣َ ٌخك ِ غ * ُ ٤َ  ٝحه زَث ٜخ ؿ ٍِ ر ٗ

ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٠ِ ٓلٔي  ٬ّٔ ػ ٤ٚ حُ ِ  ػ

„Aliy bin Ibrahiim dari Ahmad bin Muhammad dari Muhammad bin Khaalid dari 

Muhammad bin Sulaiman dari Ayahnya dari Abi Bashiir dari Abu „Abdullah [„alaihis 

salaam] tentang firman Allah ta‟ala “seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang 

bakal terjadi untuk orang-orang kafir terhadap wilayah Aliy yang tidak seorangpun dapat 

menolaknya”. Kemudian Beliau berkata “demi Allah begitulah Jibril [„alaihis salaam] turun 

dengannya kepada Muhammad [shallallahu „alaihi wa „alihi] [Al Kafiy Al Kulainiy 1/265 no 

47] 

Al Majlisiy mengatakan hadis ini dhaif [Miraat Al ‗Uquul 5/60]. Dan pernyataan Al Majlisiy 

benar karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman Ad Dailamiy dan 

Ayahnya. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/02/ristiyan-ragil.jpg
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1. Muhammad bin Sulaiman Ad Dailamiy, An Najasyiy mengatakan ia dhaif jiddan 

[Rijal An Najasyiy hal 349 no 987]. 

2. Sulaiman bin ‗Abdullah Ad Dailamiy, An Najasyiy berkata ―dan dikatakan bahwa ia 

ghuluw pendusta dan demikian pula anaknya Muhammad, tidak beramal dengan apa 

yang menyendiri dalam riwayatnya‖ [Rijal An Najasyiy hal 179 no 482] 

Riwayat Kedua [Al Baqarah ayat 23] 

 ٍِ خٍ: ٗ َ، ه ٘وَ، ػٖ ؿخر ٝحٕ، ػٖ ٓ َٓ ٖ ٘خٕ، ػٖ ػٔخٍ ر ٓ  ٖ ٘خى، ػٖ ٓلٔي ر ٓ ٌٜح ح٫ ٝر

 ٠ِ ٘خ ػ ُِ ٓٔخ ٗ ذ  ٢ ٣ٍ ظْ ك ٘ ٠ِ ٓلٔي ٌٌٛح: ” ٝإ ً ش ػ ٌٜٙ ح٣٥ ٬ّٔ ر ٤ٚ حُ ِ ٤َ ػ زَث ؿ

خ ) زيٗ ِٚػ ؼ ٍٔٞس ٖٓ ٓ ٞح ر ؤط ٢ِ( ك ٢ ػ  ك

Dan dengan sanad ini dari Muhammad bin Sinaan dari „Ammaar bin Marwaan dari 

Munakhkhal dari Jabir yang berkata Jibril [„alaihis salaam] turun dengan ayat ini kepada 

Muhammad “Dan jika kamu [tetap] dalam keraguan tentang Al Qur‟an yang kami wahyukan 

kepada hamba kami [Muhammad] tentang Aliy maka buatlah satu surat yang semisal dengan 

Al Qur‟an itu” [Al Kafiy Al Kulainiy 1/262 no 26] 

Al Majlisiy mengatakan bahwa hadis ini dhaif [Miraat Al ‗Uquul 5/28]. Pernyataan Al 

Majlisiy benar karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sinaan dan Munakhkhal 

bin Jamiil 

1. Muhammad bin Sinaan berdasarkan pendapat yang rajih dia adalah perawi yang dhaif. 

Kami telah membuat pembahasan khusus tentangnya disini [berdasarkan kaidah ilmu 

dalam mazhab Syi‘ah] 

2. Munakhkhal bin Jamiil, An Najasyiy mengatakan bahwa dia seorang yang dhaif jelek 

riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 403 no 1127] 

Riwayat Ketiga [Al Ahzaab ayat 71] 

٢ كِٔس، ػٖ  ٖ أر ٢ِ ر زخ١، ػٖ ػ ٓ ٖ أ ٢ِ ر ٖ ٓلٔي، ػٖ ػ ٠ِ ر ٖ ٓلٔي، ػٖ ٓؼ ٤ٖ ر ٔ ل حُ

طغ هللا  ٍٞ هللا ػِ ٝؿَ: ” ٖٝٓ ٣ ٢ ه ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٤َ، ػٖ أر ٜ ٢ ر أر

( ٚ ُٞٓ ضٍٝ ُِ خ ” ٌٌٛح ٗ ٤ٔ ُٞح ػظ خُ ك وي ك ؼيٙ( ك ٔش ٖٓ ر ش] ح٧ث ٢ِ ]٣٫ٝٝ ش ػ ٢ ٣٫ٝ  ك

Husain bin Muhammad dari Mu‟alla bin Muhammad dari „Aliy bin Asbaath dari „Aliy bin 

Abi Hamzah dari Abi Bashiir dari Abu „Abdullah [„alaihis salaam] tentang firman Allah 

„azza wajalla “dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam wilayah „Aliy dan 

para imam setelahnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”. 

Begitulah ayat tersebut diturunkan [Al Kafiy Al Kulainiy 1/260 no 8] 

Al Majlisiy mengatakan hadis ini dhaif [Miraat Al ‗Uquul 5/14]. Pernyataan Al Majlisiy 

benar karena di dalam sanadnya ada ‗Aliy bin Abi Hamzah Al Bathaa‘iniy. Aliy bin Hasan 

menyatakan bahwa Aliy bin Abi Hamzah seorang pendusta [Rijal Al Kasyiy hal 338 no 235] 

. 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/05/ilmu-rijal-syiah-ikhtilaf-mengenai-muhammad-bin-sinan/
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Berikutnya mari kita juga menguji hafalan di sisi kitab Ahlus Sunnah. Untuk memudahkan 

kita langsung ambil dari kitab Shahih yaitu Shahih Bukhariy. Ada yang hafal Juz ‗Amma?. 

Mari kita uji hafalan surat Al Lail 

 

ِ َلخُد َػْزِي هللاَّ ْٛ َّ أَ ٍَ هَِي َْ هَخ ٤ِٛ ح ََ ْٖ اِْر ُٖ َػ َٔ ػََ٘خ ح٧َْْػ ػََ٘خ أَر٢ِ َكيَّ ٍٚ َكيَّ ُٖ َكْل َُ ْر َٔ ػََ٘خ ُػ َىحِء  َكيَّ ٍْ َػ٠َِ أَر٢ِ حُيَّ

ٍَ َخ هَخ ُِّ٘ ًُ  ٍَ ِ هَخ حَءِس َػْزِي هللاَّ ََ أُ َػ٠َِ هِ ََ ْْ ٣َْو ٌُ ٍَ أ٣َُّ ْْ كَوَخ ُٛ َؿَي َٞ ْْ كَ ُٜ ٤َْق  كَطََِزَ ًَ  ٍَ شَ هَخ َٔ ِْوَ ٝح ا٠َُِ َػ ٍُ خ َٗ َ ْْ أَْكلَعُ كَؤ ٌُ كَؤ٣َُّ

أُ  ََ ْؼظَُٚ ٣َْو ِٔ َٓ {  ٠َ٘ ـْ ح ٣َ ًَ َِ اِ ح٤َُِّْ َٝ شُ { َٔ ِْوَ ٍَ َػ ْٗؼ٠َ هَخ ح٧ُْ َٝ  َِ ًَ ٌَّ حُ َٝ   َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ َُٜي أ٢َِّٗ  ْٗ ٍَ أَ هَخ

أَ  ََ ْٕ أَْه ٣َُِي٢ِٗٝ َػ٠َِ أَ َُٛئ٫َِء ٣ُ َٝ ح  ٌَ ٌَ َٛ أُ  ََ ْٗؼ٠َ  }٣َْو ح٧ُْ َٝ  ََ ًَ ٌَّ خ َهََِن حُ َٓ َٝ } ْْ ُٜ ِ ٫َ أُطَخرُِؼ هللاَّ َٝ  

Telah menceritakan kepada kami „Umar bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada 

kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Al A‟masy dari Ibrahim yang 

berkata sahabat-sahabat „Abdullah datang menemui Abu Darda‟. Maka ia [Abu Darda‟] 

mencari mereka dan menemui mereka. Ia berkata kepada mereka “siapakah diantara kalian 

yang membaca dengan bacaan „Abdullah?”. [salah seorang ] berkata “kami semua”. Ia 

berkata “lalu siapa diantara kalian yang paling baik bacaannya?” maka mereka pun 

menunjuk Alqamah. Abu Darda‟ bertanya “bagaimana kamu mendengarnya membaca ayat 

Wallaili idzaa yaghsyaa”. Alqamah berkata “wadzdzakari wal untsaa”. Abu Darda‟ berkata 

“aku bersaksi bahwa aku telah mendengar Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] membacanya 

demikian, akan tetapi mereka menginginkan agar aku membacanya “wama khalaqa dzakara 

wal untsaa”. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti mereka [Shahih Bukhari 6/170 no 4944 

ْٗؼ٠َ ح٧ُْ َٝ  َِ ًَ ٌَّ حُ َٝ  ٠َِّ ـَ ح طَ ًَ ٍِ اِ َٜخ حَُّ٘ َٝ  ٠ َ٘ ـْ ح ٣َ ًَ َِ اِ ح٤َُِّْ َٝ  

Jika ada yang merasa hafalannya cocok dengan yang tertulis di atas, berarti ada yang tidak 

beres dengan hafalan anda. Masih belum cukup, mari kita uji lagi hafalan anda Asy Syu‘ara 

ayat 214 

 

ِؼ٤ِي َٓ  ْٖ سَ َػ ََّ ُٓ  ُٖ ٝ ْر َُ ْٔ ػََ٘خ َػ ُٖ َكيَّ َٔ ػََ٘خ ح٧َْْػ شَ َكيَّ َٓ خ َٓ ػََ٘خ أَرُٞ أُ ٠َٓ َكيَّ ٞ ُٓ  ُٖ ُُٓق ْر ػََ٘خ ٣ُٞ ِٖ ُؽ َكيَّ ِٖ ْر ْٖ حْر ٍَ َػ ر٤َْ

ِٚ ْوَِ ُٔ ُْ ْْ ح ُٜ ْ٘ ِٓ ْٛطََي  ٍَ َٝ  َٖ ر٤ِ ََ طََي ح٧َْْه ََ ٤ ِ٘ ٍْ َػ ٌِ ْٗ أَ َٝ َُْض  َِ خ َٗ َّٔ َُ ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ٍّ ِ َػزَّخ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َؽ  ََ َٖ َه ٣

ْٙ كَوَخ زَخَكخ َٛ َٜظََق ٣َخ  لَخ كَ َّٜ ِؼَي حُ َٛ َْ َكظ٠َّ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ْْ ٌُ طُ َْ ْٕ أَْهزَ ْْ اِ أ٣َْظُ ٍَ ٍَ أَ ِٚ كَوَخ ُؼٞح ا٤َُِْ َٔ ح كَخْؿظَ ٌَ َٛ  ْٖ َٓ ُُٞح 

ٍَ كَبِ رًخ هَخ ٌِ ًَ ْرَ٘خ َػ٤ََِْي  ََّ خ َؿ َٓ ه٢َِّ هَخُُٞح  يِّ َٜ ُٓ  ْْ ْ٘ظُ ًُ َِ أَ زَ ـَ ُْ ح ح ٌَ َٛ ْلِق  َٓ  ْٖ ِٓ ُؽ  َُ َّٕ َه٬ً٤ْ طَْو حٍد أَ ٌَ َٖ ٣ََي١ْ َػ ْْ ر٤َْ ٌُ َُ ٌَ ٣ ٌِ َٗ ٢ِّٗ

ِي٣ٍي َم َٗ َُْض  َِ َّ كََ٘ َّْ هَخ ح ػُ ٌَ َٜ ْؼظََ٘خ ا٫َِّ ُِ َٔ خ َؿ َٓ ٍَٜذ طَزًّخ ََُي  ٍَ أَرُٞ َُ طَذَّ  }ح َٝ ٍَٜذ  َٛخ  {طَزَّْض ٣ََيح أَر٢ِ َُ أَ ََ ح هَ ٌَ ٌَ َٛ هَْي طَذَّ  َٝ
ٌٍ جِ َٓ ْٞ َ٣ ُٖ َٔ  ح٧َْْػ

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/02/shahih-bukhariy-4944.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/02/shahih-bukhariy-4971.jpg
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Telah menceritakan kepada kami Yuusuf bin Muusa yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu Usamah yang berkata telah menceritakan kepada kami Al A‟masyiy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami „Amru bin Murrah dari Sa‟iid bin Jubair dari Ibnu „Abbaas 

[radiallahu „anhuma] yang berkata Ketika turun ayat wa andzir „asyiiratakal aqrabiin wa 

rahthaka minhumul mukhlashiin Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] keluar hingga 

naik ke atas bukit Shafa dan menyerukan “wahai sekalian manusia”. Orang-orang berkata 

“Siapakah orang ini?” akhirnya mereka pun berkumpul kepada beliau. Maka Beliau berkata 

“Bagaimana pendapat kalian, jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ada 

pasukan berkuda akan segera keluar, apakah kalian akan membenarkanku?.” Mereka 

berkata “kami belum pernah mendengar bahwa kamu berdusta”. Beliau kemudian berkata 

“Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian bahwa di hadapanku 

ada adzab yang sangat pedih”. Maka Abu Lahab pun berkata “Celaka kamu wahai 

Muhammad. Apakah hanya lantaran ini kamu mengumpulkan kami?” kemudian ia pergi, dan 

turunlah firman Allah, “tabbat yadaa abiy lahabiw watabb”. Al A‟masy membacanya 

sekarang “wa qad tabb” [Shahih Bukhariy 6/179 no 4971] 

َٖ ٤ ِٜ ْوَِ ُٔ ُْ ْْ ح ُٜ ْ٘ ِٓ ْٛطََي  ٍَ َٝ  َٖ ر٤ِ ََ طََي ح٧َْْه ََ ٤ ِ٘ ٍْ َػ ٌِ ْٗ أَ َٝ  

Jika ada yang merasa hafalannya cocok dengan yang tertulis di atas, berarti ada yang tidak 

beres dengan hafalan anda 

Akhir kata selamat menguji hafalan anda wahai para pembaca, tidak peduli apakah anda 

Syi‘ah atau Ahlus Sunnah, yang penting jangan lupa uji hafalannya nyantai saja sambil 

minum kopi. 

Doa Nabi Pada Pernikahan Aliy Dengan Fathimah = 

Made In Syi’ah? : Kedustaan Pencela Syi’ah 

Posted on Februari 19, 2015 by secondprince  

Doa Nabi Pada Pernikahan Aliy Dengan Fathimah = Made In Syi’ah? : Kedustaan 

Pencela Syi’ah 

Berikut contoh kedustaan dari salah satu pencela Syi‘ah, yang kelas dan kualitas [rendahnya] 

sama dengan Jaser Leonheart. Dalam akun facebook-nya ia mengatakan bahwa doa Nabi 

pada pernikahan Aliy dengan Fathimah adalah buatan orang Syi‘ah.  

https://secondprince.wordpress.com/2015/02/19/doa-nabi-pada-pernikahan-aliy-dengan-fathimah-made-in-syiah-kedustaan-pencela-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2015/02/19/doa-nabi-pada-pernikahan-aliy-dengan-fathimah-made-in-syiah-kedustaan-pencela-syiah/
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Orang ini seperti Jaser Leonheart mulutnya lebih besar dibanding kepalanya. Hal ini mungkin 

karena yang bersangkutan terlalu gemar mencela mazhab Syi‘ah dimana kegemarannya 

tersebut telah melampaui usahanya dalam menuntut ilmu. Doa tersebut 

meskipun kedudukannya dhaif [bahkan ada yang mengatakan maudhu‘] memang tercantum 

dalam kitab ulama ahlus sunnah. Diantara kitab yang memuat doa tersebut adalah 

1. Kitab Dzakhaair Al ‗Uqbaa oleh Muhibbuddiin Ath Thabariy 

2. Kitab Mirqah Al Mafaatiih Syarh Misykaah Al Mashaabiih oleh Mulla ‗Aliy Al 

Qaariy 

3. Kitab Tarikh Dimaysiq oleh Ibnu Asakir [dengan sedikit perbedaan lafaz] 

  

Kitab Dzakhaair Al ‘Uqbaa Muhibbuddiin Ath Thabariy hal 69-70 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/02/ispiraini-hamdan3.jpg
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. 

. 

Kitab Mirqah Al Mafaatiih Syarh Misykaah Al Mashaabiih Mulla ‘Aliy Al Qaariy 

11/259-260 no 6104 
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. 

. 

Kitab Tarikh Ibnu Asakir 52/444-445 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/02/mirqat-mafatih-no-6104.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/02/mirqat-mafatih-syarh-no-6104.jpg
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Kesimpulan 

Para pencela Syi‘ah memang punya kebiasaan berdusta, entah sengaja ataupun tidak, 

buktinya sudah cukup banyak dalam tulisan-tulisan di blog ini yaitu orang-orang seperti 

Abul-Jauzaa, Jaser Leonheart, Muhammad ‗Abdurrahman Al Amiriy dan yang lainnya. 

Mungkin saja mereka dalam hal keilmuan mazhab yang mereka anut adalah orang-orang 

yang terpandang tetapi kalau sudah bicara mazhab Syi‘ah maka terkadang mereka 

menjatuhkan diri mereka ke derajat para pendusta. Susah memang bersikap objektif kalau 

sudah dipenuhi dengan kebencian dan kami doakan semoga tidak banyak orang awam yang 

tertipu dengan kedustaan mereka. 

Bukti Kedustaan Tuduhan Bahwa Hasan bin ‘Aliy As 

Saqqaaf Seorang Rafidhah 

Posted on Januari 31, 2015 by secondprince  

Bukti Kedustaan Tuduhan Rafidhah Atas Hasan bin ‘Aliy As Saqqaaf 

Tulisan singkat ini hanya ingin menunjukkan kepada para pembaca, bukti kedustaan orang-

orang jahil yang menuduh salah seorang ulama ahlus sunnah yaitu Hasan bin ‗Aliy As 

Saqqaaf dengan tuduhan Rafidhah. 

Hasan bin ‗Aliy As Saqqaaf pernah menulis kitab yang menjelaskan tentang aqidah shahih 

mazhab ahlus sunnah di sisinya. Kitab itu berjudul Shahih Syarh Al ‗Aqiidah Ath 

Thahaawiyah Aw Al Manhaj Ash Shahiih Fii Fahm ‗Aqiidah Ahlus Sunnah Wal Jamaa‘ah 

Ma‘a Al Tanqiih. Kitab ini adalah bukti nyata bahwa Hasan bin ‗Aliy As Saqqaaf 

berdasarkan pengakuannya adalah seorang yang bermazhab Ahlus Sunnah. 

 

https://secondprince.wordpress.com/2015/01/31/bukti-kedustaan-tuduhan-rafidhah-atas-hasan-bin-aliy-as-saqqaaf/
https://secondprince.wordpress.com/2015/01/31/bukti-kedustaan-tuduhan-rafidhah-atas-hasan-bin-aliy-as-saqqaaf/
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/02/tarikh-ibnu-asakir-juz-52-hal-4451.jpg
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Dalam kitab tersebut Hasan bin Aliy As Saqqaaf menegaskan kekhalifahan Abu Bakar 

[radiallahu ‗anhu], Umar [radiallahu ‗anhu], Utsman [radiallahu ‗anhu] dan Aliy [‗alaihis 

salaam]. Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan seorang Rafidhah karena tidak ada Rafidhah 

yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Hasan As Saqqaaf berkata 

 

ن  ٜي٣ ٌَ حُ ٢ ر ِْ أ٫ٝ ٧ر ٓ ٝ ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼي ٍ ش ر و٬ك زض حُ ؼ ٗٝ

 ْٜ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ خ ػ ٤يٗ ٔ ُ ْ خٕ، ػ ٔؼ خ ػ ٤يٗ ٔ ُ ْ خ ػَٔ، ػ ٤يٗ ٔ ُ ْ ٘ٚ، ػ ٢ٟ هللا ػ ٍ

ٖ٤ ؼ  أؿٔ

Dan kami menetapkan para khalifah setelah Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] yang 

pertama adalah Abu Bakar Ash Shiddiiq [radiallahu „anhu] kemudian Sayyidina „Umar, 

kemudian Sayyidina „Utsman kemudian Sayyidina „Aliy, radi‟allahu „anhum ajma‟iin 

[Shahih Syarh Aqiidah Ath Thahaawiyah hal 654] 

Hasan bin ‗Aliy As Saqqaaf ketika menuliskan nama Abu Bakar dan Umar, Beliau 

menyebutkan keduanya dengan lafaz taradhiy dan ―Sayyidina‖. Begitu pula ketika 

menyebutkan Aisyah [radiallahu ‗anha], Beliau menyebutnya dengan lafaz taradhiy dan 

sebutan Sayyidah. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/shahih-syarh-aqidah-thahawiyah-as-saqqaaf-hal-6541.jpg
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Silakan para pembaca pikirkan, rafidhah manakah yang menetapkan kekhalifahan Abu Bakar 

dan Umar bahkan memuliakan mereka dengan sebutan Sayyidina serta [radiallahu ‗anhu]. 

Syi‘ah yang moderat mungkin tidak akan mencela Abu Bakar dan Umar tetapi mereka tetap 

tidak akan menetapkan kekhalifahan keduanya atau menyebut keduanya dengan gelar 

kemuliaan yaitu Sayyidina. Kesimpulannya orang yang menuduh Hasan As Saqqaaf sebagai 

rafidhah maka tidak lain dia adalah pendusta. 

Benarkah Hasan As Saqqaaf Seorang Rafidhah? 

Posted on Januari 25, 2015 by secondprince  

Benarkah Hasan As Saqqaaf Seorang Rafidhah? 

Banyak sekelompok orang yang sok bergaya seperti ulama menuduh ulama lain [yang tidak 

satu manhaj dengannya atau yang ia benci] dengan tuduhan dusta. Salah satunya dapat dilihat 

dalam tulisan penulis ―aneh‖ disini. 

http://www.jarh-mufassar.net/2014/12/hasan-as-saqqaf-sunniy-atau-rafidhiy.html 

https://secondprince.wordpress.com/2015/01/25/benarkah-hasan-as-saqqaaf-seorang-rafidhah/
http://www.jarh-mufassar.net/2014/12/hasan-as-saqqaf-sunniy-atau-rafidhiy.html
http://www.jarh-mufassar.net/2014/12/hasan-as-saqqaf-sunniy-atau-rafidhiy.html
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/shahih-syarh-aqidah-thahawiyah-as-saqqaaf-hal-1291.jpg
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Kami sudah pernah membantah sebagian tulisannya yang memuat celaan terhadap Syi‘ah. 

Tentu bantahan-bantahan kami tersebut tidak bisa dikatakan mewakili mazhab Syi‘ah [karena 

kami bukan penganut mazhab Syi‘ah] tetapi sebagai bukti [bagi para pembaca] yang 

menunjukkan bahwa tidak setiap syubhat yang dituduhkan kepada mazhab Syi‘ah itu benar. 

Dalam perkara ini sang penulis tersebut sangat jelas memiliki kebencian terhadap Syi‘ah 

sehingga ia bermudah-mudahan dalam menuduh Syi‘ah. Tulisan-tulisannya tentang Syi‘ah 

[yang kami bantah] benar-benar tidak objektif dan tidak ilmiah. 

Begitu pula tulisannya tentang Hasan As Saqqaf dimana ia menuduhnya sebagai Rafidhah, 

adalah ciri khas tulisan orang jahil. Jahil dalam ilmu logika sederhana sehingga penarikan 

kesimpulannya jatuh kedalam fallacy yang berujung pada kedustaan terhadap Hasan As 

Saqqaf. 

. 

. 

. 

Penulis tersebut mengutip perkataan Ibnu Katsir mengenai perselisihan antara Aliy bin Abi 

Thalib [‗alaihis salaam] dan Mu‘awiyah bin Abu Sufyan. 
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Hadis ini termasuk mu‟jizat kenabian, karena benar-benar telah terjadi seperti yang 

dikabarkan oleh Rasulullah [shallallahu „alaihi wa sallam]. Dan di dalamnya juga 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/bidayah-juz-10.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/bidayah-juz-10-hal-563.jpg
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disebutkan, kedua kelompok yang bertikai itu, yakni penduduk Syam dan penduduk Iraq, 

masih tergolong muslim. Tidak seperti anggapan kelompok Rafidhah, orang-orang jahil lagi 

zhalim, yang mengkafirkan penduduk Syam. Dalam hadits itu juga disebutkan bahwa 

kelompok Aliy adalah yang paling mendekati kebenaran, itulah madzhab Ahlus Sunnah wal 

Jama‟ah. Yakni Aliy berada di pihak yang benar, dan Mu‟awiyah seorang mujtahid dalam 

perperangannya dan ia telah melakukan kesalahan, dan ia berhak mendapat satu pahala 

insya Allah. Sedangkan Aliy [radhiallahu „anhu] adalah seorang imam berada di pihak yang 

benar insya Allah, dan berhak mendapat dua pahala. Sebagaimana telah tsabit dalam Shahih 

Bukhariy hadis „Amru bin‟Ash bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda 

“Jika seorang hakim berijtihad dan benar maka baginya dua pahala dan jika ia berijtihad 

dan keliru maka baginya satu pahala”. [Al Bidaayah Wa Nihaayah 10/563]. 

Kemudian setelah itu penulis tersebut mengutip pandangan Hasan As Saqqaaf dalam hal ini 

sebagaimana dalam kitab Daf‘u Syubhah At Tasybih Ibnu Jauziy yang ditahqiq oleh Hasan 

As Saqqaaf. 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/dafu-syubha.jpg
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ؼٞ  وٍٞ ر ٤ق ٣ ٌ ِض: ك ش أؿَ ه ؼخ٣ٝ ٔ ٢ِ أؿَحٕ ُٝ ؼ ظيحٍ: ُ َٕٝ ح٫ػ ٜظ ٣ ٖ ٣ٌ ٛذ حُ ٘ٞح حُ

ي؟ ٜظ ٚ ٓـ ٗ٧ 

Aku [Hasan As Saqqaaf] berkata “maka bagaimana bisa sebagian nawaashib mengatakan 

bagi Aliy dua pahala dan bagi Mu‟awiyah satu pahala karena ia seorang mujtahid” [Daf‟u 

Syubhah At Tasybih Ibnu Jauziy tahqiq Hasan As Saqqaaf hal 240] 

Dengan nukilan di atas, sang penulis tersebut dengan lucunya berkata 

Bukankah yang berpandangan seperti itu adalah Ahlus Sunnah? Dan siapa yang suka 

menggelari Ahlus Sunnah dengan Nawashib kalau bukan rafidhah? 

Kalimat macam apa ini, terasa penuh dengan ―kesesatan‖ berpikir. Apakah jika Ahlus Sunnah 

berpandangan demikian maka tidak boleh ada sebagian Nawaashib yang berpandangan 

demikian?. Bukankah mazhab Ahlus Sunnah meyakini tiada Tuhan selain Allah SWT maka 

apakah itu mencegah orang Khawarij, Nawaashib dan firqah lainnya untuk meyakini hal yang 

sama?. Bagaimana mungkin karena sekedar memiliki keyakinan [tertentu] yang sama maka 

Ahlus Sunnah dikatakan Khawarij dan dikatakan Nawaashib?. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/dafu-syubha-hal-240.jpg
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Seandainya penulis itu paham ilmu logika sederhana, ia akan paham bahwa kesamaan 

predikat tidak harus memiliki konsekuensi subjeknya sama. Apel berwarna merah dan Tomat 

berwarna merah. Apakah itu berarti apel adalah tomat?. Ahlus Sunnah berpandangan 

demikian dan Nawaashib berpandangan demikian, lantas apakah dikatakan Ahlus Sunnah 

adalah Nawaashib?. 

Yang disebutkan Hasan As Saqqaaf itu adalah ―sebagian nawaashib‖. Mungkin saja As 

Saqqaaf mengetahui bahwa sebagian ahlus sunnah juga berpandangan demikian atau 

mungkin juga ia tidak mengetahuinya. Apapun kemungkinannya, tidak ada petunjuk yang 

menguatkan kalau yang dimaksudkan nawaashib oleh As Saqqaaf tersebut adalah Ahlus 

Sunnah. Dalam hal pembelaan terhadap Mu‘awiyah bin Abu Sufyaan merupakan fenomena 

yang wajar jika sebagian Ahlus Sunnah dan sebagian Nawaashib memiliki pandangan yang 

sama. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa dasar tuduhan Rafidhah terhadap Hasan As Saqqaaf dalam 

tulisan penulis ―aneh‖ itu hanyalah ―kesesatan‖ berpikir saja. Tidak ilmiah dan tidak objektif 

alias mengada-ada. 

Kami tidak perlu membela semua perkataan Hasan As Saqqaaf dalam kitab-kitabnya. Bagi 

kami, As Saqqaaf sama seperti ulama lainnya bisa benar juga bisa salah, tinggal dilihat dalil 

atau hujjah perkataannya apakah sesuai dengan Al Qur‘an dan As Sunnah atau tidak. 

. 

. 

. 

Dalam pembacaan kami terhadap kitab-kitab Hasan As Saqqaaf, tidak ada kami melihat 

unsur Rafidhah dalam pemikirannya. Paling-paling tuduhan rafidhah itu hanya berdasarkan 

pemikiran dogmatis sebagian orang yang tidak berlandaskan pada Al Qur‘an dan Hadis. 

Contoh paling baik dapat para pembaca lihat dari blog secondprince ini yang seringkali 

dituduh rafidhah. Hasan As Saqqaaf mencela sebagian sahabat Nabi seperti Mu‘awiyah bin 

Abu Sufyaan dan menjatuhkan keadilannya, ia melakukannya dengan dalil dan hujjah. 

Sebagian hujjah tersebut lemah dan sebagiannya lagi shahih. As Saqqaaf mengutamakan Aliy 

[‗alaihis salaam] dibanding Abu Bakar dan Umar, hal inipun memiliki dalil dan hujjah. Para 

pembaca yang sudah sering membaca blog ini pasti sudah melihat contoh dalil dan hujjah 

yang dimaksud. 

Lihat saja nukilan yang disebutkan penulis tersebut. Kalau para pembaca melihat dalil dan 

hujjah Hasan As Saqqaaf maka apa yang dikatakan As Saqqaaf itu sudah sesuai dengan hadis 

shahih. Ia berkata 
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ض ٢ ه خى ك ٜظ ٜق ح٫ؿ ٣ َٜ ٖ ٝ…..؟ك ٔٞكي٣ ٤ٖ حُ ِٔ ٔ ٔ  ٍ حُ

 ٢ خٍ ك ٚ ه ِْ أٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٚ٘ َ ػ ٞحط ي ط ٘ٚ؟! ٝه ٍٓٞى حُ  ٢ خى ك ٜظ ٘خى حؿ ٛ َٛ ٝ

ٔخ  ٤ش ” ً زخؿ جش حُ ل ِٚ حُ ظ و ٢ِ: ” ط خ ػ ٤يٗ ٓ  ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ َ ٓغ أٓ خط ١ٌ ه خ ػٔخٍ حُ ٤يٗ ٓ

ِْ؟!! ٔ زوخ١ٍ ٝٓ ٢ حُ زض ك  ػ

ٚ٘ ٤لش ٓ ٛل َس ٝ ظٞحط ٤َس ٓ ؼ ً ٜٙٞ خى ٓغ ٍٝٝى ٗ ٜظ ٜق ح٫ؿ ٣ َٛ  ٝ ٠ِ هللا ٛ  ٚ ُٞ ح ه

:ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ خ ػ ٤يٗ ٓ ٢ كن  ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ  ػ

 ” ١ف ١دًٍٙح ظفحفٍح ٍحم ” ٙحىحع ّٕ ىحعٝ ٙحٍحٝ ّٕ ٍحٝ ٍٍّٙح ٙحٍّٝ ١ٍعف ٙحٍّٝ صٕى ّٕ ”

َ ظٞحط غ ٓ لي٣ ٌٛح حُ ٬ء ” )8 / 533( ػٖ  ز ٘ ٤َ أػ٬ّ حُ ٓ  

Maka apakah dibenarkan ijtihad dalam memerangi kaum muslimin orang-orang yang 

bertauhid? Dan apakah ada ijtihad ketika sudah ada nash?. Dan sungguh telah mutawatir 

dari Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] bahwa Beliau berkata tentang Sayyidina „Ammaar 

yang berperang bersama Amirul Mukminin Sayyidina „Aliy “ia akan dibunuh oleh kelompok 

pembangkang” sebagaimana telah tsabit dalam hadis Bukhariy dan Muslim. Dan apakah 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/dafu-syubha-hal-241.jpg
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dibenarkah ijtihad bersamaan dengan adanya nash-nash yang banyak mutawatir dan shahih 

dari perkataan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] tentang kebenaran Sayyidina Aliy 

[radiallahu „anhu] “barang siapa yang Aku adalah maulanya maka Aliy adalah maulanya, 

Ya Allah dukunglah orang yang mendukungnya dan musuhilah oranng yang memusuhinya” 

Al Hafizh Adz Dzahabiy berkata dalam Siyaar A‟laam An Nubalaa‟ 8/335 tentang hadis ini 

“mutawatir” [Daf‟u Syubhah At Tasybih Ibnu Jauziy tahqiq Hasan As Saqqaaf hal 241] 

Apa yang dikatakan Hasan As Saqqaaf tersebut benar. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan 

kebenaran Aliy [‗alaihis salaam] dan kesesatan Mu‘awiyah. Bisa ditambahkan juga disini 

dalil keharusan untuk mengikuti Aliy [‗alaihis salaam] adalah hadis Tsaqalain perintah 

berpegang teguh pada Al Qur‘an dan Ahlul Bait. Jadi intinya tidak ada ruang ijtihad bagi 

Mu‘awiyah dalam perkara ini karena nash-nash kebenaran Aliy [‗alaihis salaam] itu sudah 

jelas. 

شَ َم َٓ َِ ٌْ ْٖ ِػ حُء َػ ٌَّ َُْل ػََ٘خ َهخٌُِي ح ٍَ َكيَّ ٍٍ هَخ ْوظَخ ُٓ  ُٖ ِِ ْر ٣ ِِ َُْؼ ػََ٘خ َػْزُي ح ٍَ َكيَّ ٌى هَخ يَّ َٔ ُٓ ػََ٘خ  ِٚ َكيَّ ٫ِْرِ٘ َٝ  ٍّ ُٖ َػزَّخ ٍَ ٢ُِ حْر ح

ِٚ َف ْٖ َكِي٣ؼِ ِٓ َؼخ  َٔ ْٓ ِؼ٤ٍي كَخ َٓ ْٗطَِِوَخ ا٠َُِ أَر٢ِ  ؤَ َػ٢ٍِِّ ح َ٘ ْٗ َّْ أَ ٍَِىحَءُٙ كَخْكظَز٠َ ػُ  ٌَ ُِِلُٚ كَؤََه ْٜ َٞ ك٢ِ َكخث٢ٍِ ٣ُ ُٛ ح  ًَ ِ ْٗطََِْوَ٘خ كَب ح

َٖ ِٖ َُزِ ٌٍ َُزَِ٘ظ٤َْ خ َّٔ َػ َٝ َُ َُزَِ٘شً َُزَِ٘شً  ِٔ َّ٘خ َْٗل ًُ  ٍَ ِي كَوَخ ـِ ْٔ َٔ ُْ َُ رَِ٘خِء ح ًْ ًِ ػَُ٘خ َكظ٠َّ أَط٠َ  ٣َُُليِّ ٠َِّ هللاَّ َٛ آُٙ حَُّ٘ز٢ُِّ  ََ ِٖ كَ ِٚ ط٤َْ  َػ٤َِْ

َّٖ ـَ ُْ ْْ ا٠َُِ ح ُٛ ُْزَخِؿ٤َشُ ٣َْيُػٞ ُْلِجَشُ ح ٍٍ طَْوظُُُِٚ ح خ َّٔ ٣َْق َػ َٝ  ٍُ ٣َوُٞ َٝ  ُْٚ٘ حَد َػ ََ ُٞ حُظُّ ْ٘لُ َْ ك٤ََ َِّ َٓ َٝ ٍَ ٍِ هَخ ٣َْيُػَُٞٗٚ ا٠َُِ حَُّ٘خ َٝ ِس 

ِٖ ُْلِظَ ْٖ ح ِٓ  ِ ًُ رِخهللَّ ٌٍ أَُػٞ خ َّٔ ٍُ َػ  ٣َوُٞ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdul „Aziiz bin Mukhtaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Khaalid Al 

Hadzdzaa‟ dari „Ikrimah yang berkata Ibnu „Abbas berkata kepadaku dan kepada anaknya 

Aliy “pergilah kalian kepada Abu Sa‟iid dan dengarkanlah hadis darinya”. Maka kami pergi 

menemuinya ketika ia sedang memperbaiki dindingnya, ia mengambil kain duduk ihtiba‟ 

kemudian berbicara kepada kami sampai ia menyebutkan tentang pembangunan masjid maka 

ia berkata “kami membawa batu satu persatu dan „Ammaar membawa dua dua, maka Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] melihatnya, Beliau berkata sambil meniup tanah yang melekat 

padanya “kasihan „Ammaar ia akan dibunuh kelompok pembangkang, ia mengajak mereka 

ke surga dan mereka mengajaknya ke neraka. [perawi] berkata „Ammar berkata “aku 

berlindung kepada Allah dari fitnah” [Shahih Bukhariy 1/97 no 447]. 

Hadis di atas adalah bukti jelas bahwa kelompok Mu‘awiyah yang membunuh ‗Ammaar 

[radiallahu ‗anhu] adalah kelompok pembangkang yang menyeru atau mengajak ke neraka. 

Dakwah atau ajakan kelompok Mu‘awiyah adalah ke neraka maka bagaimana mungkin 

dikatakan bahwa Mu‘awiyah adalah mujtahid yang mendapat satu pahala atas kesalahannya 

dalam hal ini. Jadi klaim bahwa Mu‘awiyah mujtahid yang mendapat pahala atas 

kesalahannya disini telah bertentangan dengan kabar shahih. Dan kami tidak menemukan 

satupun dalil yang membuktikan bahwa Mu‘awiyah berhak mendapat satu pahala atas 

kesalahannya. 

Seorang yang objektif akan mendudukkan hadis apa adanya sesuai dengan lafaz riwayat. Ia 

tidak akan berhujjah melampaui lafaz yang ada dan tidak akan berhujjah dengan asumsi 

khayalnya dan mencampuradukkan asumsi khayal itu ke dalam hadis. 

Bukti lain yang menunjukkan ketidaklayakkan Mu‘awiyah disebut sebagai mujtahid [dalam 

perkara ini] adalah ketika telah jelas dalil atau nash dihadapannya ia bukannya menyadari 

kesalahannya tetapi malah mencela Aliy dengan menuduh bahwa Aliy yang harusnya disebut 

membunuh ‗Ammar dan disebut kelompok pembangkang 
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٘خ  ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ ٖ كيػ ٌَ ر ٢ ر َ ػٖ ١خّٝ ػٖ أر ٔؼ ٘خ ٓ خٍ ػ َُحم ه زي حُ ػ

٠ِ ػَٔٝ  ٖ كِّ ػ َٓ ىهَ ػَٔٝ ر خ ٣ ٖ ظَ ػٔخٍ ر ٔخ ه خٍ ُ ٤ٚ ه ٖ كِّ ػٖ أر ٖ ػَٔٝ ر ٓلٔي ر

جش  ل ِٚ حُ ظ و ِْ ط ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ي ه ظَ ػٔخٍ ٝه وخٍ ه ؼخٙ ك ٖ حُ ر

وخ ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٠ِ ظ٠ ىهَ ػ َؿغ ك ِػخ ٣ ؼخٙ ك ٖ حُ وخّ ػَٔٝ ر ٤ش ك زخؿ ٓخ حُ ش  ؼخ٣ٝ ٓ ٚ ُ ٍ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ خٍ ػَٔٝ  ٔخًح ه ظَ ػٔخٍ ك ي ه ش ه ؼخ٣ٝ وخٍ ٓ ظَ ػٔخٍ ك خٍ ه ي ه ٗخٗ

ي أٝ  ُٞ ٢ ر ٠ض ك ش ىك ؼخ٣ٝ ٓ ٚ وخٍ ُ ٤ش ك زخؿ جش حُ ل ِٚ حُ ظ و وٍٞ ط ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

 ٖ٤ خٍ ر ٘خ أٝ ه ٓخك ٍ ٖ٤ وٞٙ ر ظ٠ حُ ٚ ك ٚ ؿخإٝح ر ٛلخر ٢ِ ٝأ ِٚ ػ ظ ٔخ ه ٘خٙ اٗ ِ ظ لٖ ه ٗ

٘خ ٤ٞك ٓ  

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang menceritakan kepadaku ayahku yang 

menceritakan kepada kami „Abdurrazaq yang berkata menceritakan kepada kami Ma‟mar 

dari Ibnu Thawus dari Abu Bakar bin Muhammad bin „Amru bin Hazm dari ayahnya yang 

berkata “ketika Ammar bin Yasar terbunuh maka masuklah „Amru bin Hazm kepada Amru 

bin „Ash dan berkata “Ammar terbunuh padahal sungguh Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam berkata “Ia dibunuh oleh kelompok pembangkang”. Maka „Amru bin „Ash berdiri 

dengan terkejut dan mengucapkan kalimat [Inna lillahi wa inna ilaihi raji‟un] sampai ia 

mendatangi Muawiyah. Muawiyah berkata kepadanya “apa yang terjadi denganmu”. Ia 

berkata “Ammar terbunuh”. Muawiyah berkata “Ammar terbunuh, lalu kenapa?”. Amru 

berkata “aku mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkata “Ia dibunuh oleh 

kelompok pembangkang”. Muawiyah berkata kepadanya “Apakah kita yang membunuhnya? 

Sesungguhnya yang membunuhnya adalah Aliy dan sahabatnya, mereka membawanya 

hingga melemparkannya diantara tombak-tombak kita atau ia berkata diantara pedang-

pedang kita [Musnad Ahmad 4/199 no 17813, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata “sanadnya 

shahih”] 

Silakan saja jika ada orang [yang agak kurang waras] mengatakan kalau Mu‘awiyah sedang 

berijtihad ketika mencela Aliy [‗alaihis salaam] bahwa Beliaulah yang membunuh ‗Ammaar 

karena membawanya berperang. Bukankah perkara itu sama seperti menuduh Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] membunuh para sahabat Beliau ketika mereka gugur dalam 

memerangi orang kafir. Akhir kata pandangan Hasan As Saqqaaf dalam perkara ini adalah 

benar dan sesuai dengan dalil shahih di sisi Ahlus Sunnah. Adapun apa yang diklaim oleh 

sebagian orang [termasuk penulis tersebut] sebagai pandangan mazhab Ahlus Sunnah 

ternyata tidak memiliki landasan yang shahih. 

Shahih Muawiyah Mencela Imam Aliy : Bantahan Atas 

Kejahilan Toyib Mutaqin 

Posted on Januari 12, 2015 by secondprince  

Shahih Muawiyah Mencela Aliy : Bantahan Atas Kejahilan Toyib Mutaqin 

Masih menanggapi tulisan dari orang jahil yang sama yaitu Toyib Mutaqin. Kali ini kami 

akan menanggapi tulisan yang ia buat dengan judul ―Syubhat Syi‘ah Secondprince 

Mu‘awiyah Mencela Aliy‖. Dari judulnya saja sudah terlihat tingkah buruknya yang 

memfitnah kami sebagai ―Syi‘ah‖. Seolah ia ingin mengesankan kepada para pembaca bahwa 

hanya Syi‘ah yang mengatakan Mu‘awiyah Mencela Aliy. 

https://secondprince.wordpress.com/2015/01/12/shahih-muawiyah-mencela-aliy-bantahan-atas-kejahilan-toyib-mutaqin/
https://secondprince.wordpress.com/2015/01/12/shahih-muawiyah-mencela-aliy-bantahan-atas-kejahilan-toyib-mutaqin/
http://muttaqi89.blogspot.com/2014/12/syubhat-syiah-muawiyah-mencela-ali.html
http://muttaqi89.blogspot.com/2014/12/syubhat-syiah-muawiyah-mencela-ali.html


 273 

Padahal para pembaca yang objektif akan melihat bahwa hadis-hadis dalam kitab Ahlus 

Sunnah telah menyatakan hal tersebut. Para pembaca dapat melihatnya dalam dua tulisan 

kami sebelumnya 

1. Riwayat Mu‘awiyah Mencela Imam Aliy [‗alaihis salaam] Adalah Shahih 

2. Shahih Mu‘awiyah Mencela Imam Aliy : Bantahan Bagi Nashibiy 

Boleh-boleh saja kalau orang ini tidak setuju dengan tulisan kami tersebut tetapi ia tetap tidak 

punya dasar sedikitpun untuk menuduh kami Syi‘ah. Jika ada diantara pembaca yang ingin 

melihat tulisannya maka dapat membacanya disini 

http://muttaqi89.blogspot.com/2014/12/syubhat-syiah-muawiyah-mencela-ali.html 

Berikut kami akan mengungkap kejahilan Toyib Mutaqin dan silakan bagi para pembaca 

untuk menelaahnya dengan objektif menimbang sesuai dengan kaidah ilmu. Semoga tulisan 

ini bisa bermanfaat bagi pembaca, adapun untuk orang jahil tersebut, tidak ada yang kami 

harapkan darinya bahkan bisa jadi setelah membaca tanggapan kami, ia malah akan 

bertambah kejahilannya [karena penolakannya terhadap kebenaran]. 

. 

. 

. 

. 

Syubhat Hadis Riwayat Muslim 

Kami akan mulai dengan membahas terlebih dahulu hadis dalam Shahih Muslim. Orang jahil 

ini sok bergaya seperti ahli hadis ingin melemahkan atau paling tidak membuat keraguan 

riwayat dalam Shahih Muslim. Ia berkata 

Imam Muslim meriwayatkan hadits tersebut dari lima jalur , tidak ada yang menyebutkan 

lafadz: ( ْؼًلا ٍَ  َٕ ْل٤َب ٍُ ُٖ أَث٢ِ  ٣َِٝخُ ْث َؼب ُٓ َو  َٓ أَ ) ―Mu‘awiyah bin Abi Sufyan memerintah Sa‘ad mencaci 

Ali!?‖ kecuali riwayat Bukair bin Mismaar. Periwayatan haditsnya sedikit lemah dan 

menyalahi riwayat yang lebih kuat. Imam Bukhari mengatakan: Hadisnya ada sedikit 

kejangalan (fiihi nadzar). Adz-Dzahabiy mengatakan: Ada sesuatu (kelemahan dalam 

riwayatnya) Lihat: At-Taarikh Al-Kabiir karya Imam Bukhariy 2/115, Adh-Dhu‘afaa‘ Al-

Kabiir karya Al-‗Uqailiy 1/150, Al-Kaamil karya Ibnu ‗Adiy 3/42, Al-Kaasyif karya Ad-

Dzahabiy 1/276, 

Kelima jalur yang dimaksudkan orang itu dapat dilihat dalam Shahih Muslim 4/1870 no 2404 

[tahqiq Muhammad Fu‘ad Abdul Baqiy]. Dan jika diamati kelima jalur sanad tersebut maka 

sanadnya terdiri dari 

1. Riwayat Sa‘id bin Al Musayyab dari ‗Aamir bin Sa‘d bin Abi Waqqash dari Ayahnya 

secara marfu‘ tentang hadis manzilah 

2. Riwayat Al Hakam dari Mush‘ab bin Sa‘d bin Abi Waqqash dari Ayahnya secara 

marfu‘ tentang hadis manzilah 

https://secondprince.wordpress.com/2009/01/12/riwayat-muawiyah-mencela-imam-ali-as-adalah-shahih/
https://secondprince.wordpress.com/2011/11/18/shahih-muawiyah-mencela-imam-ali-bantahan-bagi-nashibi/
http://muttaqi89.blogspot.com/2014/12/syubhat-syiah-muawiyah-mencela-ali.html
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3. Riwayat Sa‘d bin Ibrahim dari Ibrahim bin Sa‘d dari Sa‘d secara marfu‘ tentang hadis 

manzilah 

4. Riwayat Bukair bin Mismaar dari ‗Aamir bin Sa‘d bin Abi Waqqash dari Ayahnya 

yang menyebutkan kisah antara Mu‘awiyah dan Sa‘d, kemudian Sa‘d menyebutkan 

tiga keutamaan Imam Aliy [salah satunya adalah hadis manzilah] 

Riwayat-riwayat selain riwayat Bukair bin Mismaar hanya menyebutkan tentang hadis 

manzilah saja tanpa menyebutkan sebab atau kisah apapun, hanya lafaz marfu‘ hadis 

manzilah. Sedangkan hadis Bukair bin Mismaar menyebutkan kisah antara Mu‘awiyah dan 

Sa‘d yang menyebabkan Sa‘d menyebutkan hadis tiga keutamaan Imam Aliy diantaranya 

hadis manzilah. 

Dengan kata lain tidak ada qarinah [petunjuk] bahwa riwayat-riwayat lain tersebut berasal 

dari kisah yang sama dengan riwayat Bukair bin Mismaar. Bisa saja Sa‘d bin Abi Waqqash di 

saat yang lain [selain pertemuannya dengan Muawiyah] menceritakan hadis manzilah kepada 

anak-anaknya. Jadi tidak ada disini bukti atas tuduhan orang jahil tersebut bahwa Bukair bin 

Mismaar menyalahi riwayat yang lebih kuat. 

Bukair bin Mismaar adalah perawi yang tsiqat. Berikut akan dibahas secara rinci pandangan 

ulama terhadapnya. At Tirmidziy berkata 

٤َ ػٖ د ٓٔخػ ٖ ا ْ ر ٘خ كخط زش كيػ ٤ ظ ٘خ ه وشكيػ ٢ ػ ٓيٗ  ٞٛ ٔٔخٍ  ٓ ٖ ٤َ ر ً 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Hatim bin Isma‟iil dari Bukair bin Mismaar dan ia orang Madinah yang tsiqat…[Sunan 

Tirmidzi 5/225 no 2999] 

Al Ijliy berkata ―Bukair bin Mismaar orang Madinah yang tsiqat‖ [Ma‘rifat Ats Tsiqat 1/254 

no 179]. Ibnu Hibbaan memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata 

ي ١َٝ٣ َػٖ  َّٔ َل ُٓ ِي٣َ٘ش ٤ً٘ظٚ أَرُٞ  َٔ ُْ هخٙ ٖٓ أَٛ ح َٝ خٍ ٠ُٞٓ ٓؼي رٖ أَر٠  َٔ ْٔ ِٓ َٜخؿَ رٖ  خٍ أَُهٞ ٓ َٔ ْٔ ِٓ ر٤ٌَ رٖ 

م َٝ ١ٌِ ١َٝ٣ َػٖ َػخَٓ رٖ ٓؼي ْرٖ أَر٢ِ  خٍ حَُّ َٔ ْٔ ِٓ ح رز٤ٌَ رٖ  ٌَ َٛ  َْ ٤َُْ َٝ خِػ٤َ  َٔ ْٓ حٙ ٍٟٝ َػُ٘ٚ َكخطِْ رٖ اِ

خثَش ِٓ َٝ ه٤ٖٔٔ  َٝ ح ٓ٘ش ػ٬ََع  ٌَ َٛ خص ر٤ٌَ  َٓ َٝ ِؼ٤ق  َٟ حى  ًَ  ١َِّ ْٛ ُِّ  حُ

Bukair bin Mismaar saudara Muhaajir bin Mismaar maula Sa‟d bin Abi Waqqash dari 

penduduk Madinah, kuniyah Abu Muhammad, ia meriwayatkan dari „Aamir bin Sa‟d bin Abi 

Waqqash dan meriwayatkan darinya Haatim bin Isma‟iil, ia bukanlah Bukair bin Mismaar 

yang meriwayatkan dari Az Zuhriy, [Bukair] ini seorang yang dhaif, wafat Bukair pada 

tahun 153 H [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 6/105-106 no 6917] 

Kemudian dalam Al Majruhin, Ibnu Hibban memasukkan nama Bukair bin Mismaar dan 

mengatakan bahwa ia Syaikh yang meriwayatkan dari Az Zuhriy dan meriwayatkan darinya 

Abu Bakr Al Hanafiy sebagai perawi dhaif, adapun Bukair bin Mismaar saudara Muhaajir bin 

Mismaar adalah seorang yang tsiqat [Al Majruuhin Ibnu Hibban 1/222 no 145] 

Daruquthniy berkata tentang Bukair bin Mismaar saudara Muhaajir bin Mismaar bahwa ia 

tsiqat [Ta‘liqaat Daaruquthniy ‗Ala Al Majruuhiin hal 61/62] 
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Orang itu mengutip Al Bukhariy yang katanya melemahkan Bukair bin Mismaar. Inilah yang 

disebutkan Bukhariy 

 ٖ ٢ أكٔي ر خٍ ُ ٢٘ ه ٔي٣ ٢ٗ حُ وَ خٙ حُ ٢ ٝه ٖ أر ؼي ر ٓ  ٠ ٜٓخؿَ ُٓٞ ٔٔخٍ أهٞ  ٓ ٖ ٤َ ر ٌ ر

ز٢  ٘ ؼض حُ ٔٓ ؼي  ٓ ؼي ػٖ  ٓ  ٖ ٤َ ػٖ ػخَٓ ر ٌ ْ ػٖ ر ٘خ كخط ٖ كِٔس كيػ ٤ْ ر َحٛ كـخؽ ٝار

َٛ ٚز هللا  ل ٚ أٝ ٣ ُٞٓ لذ هللا ٍٝ ٬ ٣ ش ٍؿ َح٣ ٤ٖ حُ ط زَ ٧ػ ٤ ّٞ ه ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٟ هللا ػ

 ٤ٚ ل٢ ك ٘ ل ٌَ حُ ٞ ر ٘ٚ أر ١َٛ ٍٟٝ ػ ِ ٓٔغ حُ ٤خ ٝ ِ وخٍ حىػٞح ػ ٘خ ك ظطخُٝ ٚ ك ُٞٓ ٍٝ

ٌَ ٞ ر ٘ظَ أر ؼٞ حُ  ر

Bukair bin Mismaar saudara Muhaajir maula Sa‟d bin Abi Waqqash Al Qurasyiy Al 

Madiiniy. Telah berkata kepadaku Ahmad bin Hajjaaj dan Ibrahim bin Hamzah yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Haatim dari Bukair dari „Aamir bin Sa‟d dari Sa‟d yang 

mendengar Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] pada hari Khaibar “Aku akan memberikan 

panji ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta dicintai Allah dan Rasul-

Nya maka kami berharap untuk mendapatkannya”. kemudian Beliau berkata “Panggilkan 

Aliy”. [Bukair] mendengar dari Az Zuhriy dan meriwayatkan darinya Abu Bakr Al Hanafiy, 

dalam sebagian hadisnya perlu diteliti kembali [Tarikh Al Kabir 2/115 no 1881] 

Apa yang dikatakan Al Bukhariy terhadap Bukair bin Mismaar adalah terbatas pada hadisnya 

dari Az Zuhriy yang diriwayatkan oleh Abu Bakr Al Hanafiy. Ibnu Adiy setelah mengutip 

jarh Bukhariy tersebut, ia mengatakan tidak menemukan adanya hadis mungkar dari Bukair 

bin Mismaar dan di sisinya Bukair bin Mismaar hadisnya lurus [Al Kamil Ibnu ‗Adiy 2/216 

no 279]. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Ibnu Hibban telah membedakan Bukair bin 

Mismaar saudara Muhaajir bin Mismaar dengan Bukair bin Mismaar yang mendengar dari 

Az Zuhriy dan meriwayatkan darinya Abu Bakr Al Hanafiy. Yang pertama tsiqat dan yang 

kedua dhaif. Sedangkan Al Bukhariy menganggap keduanya perawi yang sama. Ibnu Hajar 

berkata dalam biografi Bukair bin Mismaar setelah mengutip perkataan Ibnu Hibban 

 َ ٓخ ًً ٘ي  ظَ ح٫ ػ ٗ ٤ٚ خٍ ك ٓخ ه  ٚ٘ ٌ ن ُ ظخ٣ٍ ٢ حُ ٜ٘ٔخ ك ٤ ـٔغ ر زوخ١ٍ ك ٓخ حُ ِض ٝأ ه

ٚ٘ ل٢ ػ ٘ ل ٌَ حُ ٢ ر ش أر ١َٛ ٍٝٝح٣ ِ ٚظ ػٖ حُ  ٍٝح٣

Aku [Ibnu Hajar] berkata “adapun Al Bukhariy telah menggabungkan keduanya dalam kitab 

Tarikh [Al Kabir], akan tetapi tidaklah ia mengatakan “fiihi nazhar” kecuali hanya pada 

riwayatnya [Bukair] dari Az Zuhriy dan riwayat Abu Bakr Al Hanafiy yang meriwayatkan 

darinya” [Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar 1/455-456 no 916] 

Ibnu Hajar lebih merajihkan apa yang dikatakan Ibnu Hibban, oleh karena itu dalam Taqrib 

At Tahdziib ia telah membedakan keduanya, Ibnu Hajar berkata 

٬ع  ٘ش ػ ٓ ٓخص  ؼش  َحر ٛيٝم ٖٓ حُ ٜٓخؿَ  ٞ ٓلٔي أهٞ  ٢ أر ٔيٗ ١َٛ حُ ِ ٔٔخٍ حُ ٓ ٖ ٤َ ر ٌ ر

ٖ٤ ٔ  ٝهٔ

Bukair bin Mismaar Az Zuhriy Al Madiiniy Abu Muhammad saudara Muhaajir seorang yang 

shaduq termasuk thabaqat keempat wafat pada tahun 153 H [Taqriib At Tahdzib 1/138] 

ؼش ٔخر ٤ق ٖٓ حُ ؼ ٟ  ١َٛ ِ ١َٝ ػٖ حُ ٔٔخٍ آهَ ٣ ٓ ٖ ٤َ ر ٌ  ر
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Bukair bin Mismaar [yang lain] meriwayatkan dari Az Zuhriy, seorang yang dhaif termasuk 

thabaqat ketujuh [Taqriib At Tahdzib 1/138] 

Adapun Adz Dzahabiy telah berkata tentang Bukair bin Mismaar ―ada sesuatu tentangnya‖ 

[Al Kasyf 1/276 no 648]. Sebenarnya Adz Dzahabiy juga menta‘dilkan Bukair bin Mismaar. 

Adz Dzahabiy berkata dalam Diiwaan Adh Dhu‘afa ―Bukair bin Mismaar seorang yang 

shaduq dan dilemahkan oleh Ibnu Hibban‖ [Diiwaan Adh Dhu‘afa no 658]. Adz Dzahabiy 

juga mengatakan hal yang sama dalam kitabnya Man Tukullima Fiihi Wa Huwa Muwatstsaq 

no 57. 

Telah ditunjukkan bahwa hal ini keliru, Ibnu Hibban justru menyatakan Bukair bin Mismaar 

tsiqat sedangkan perawi yang dilemahkan oleh Ibnu Hibban adalah Bukair bin Mismaar yang 

meriwayatkan dari Az Zuhriy. Anehnya dalam Mizan Al I‘tidaal, Adz Dzahabiy malah 

menukil tautsiq dari Ibnu Hibbaan, setelah menukil jarh Bukhariy [Mizan Al I‘tidaal Adz 

Dzahabiy 2/68 no 1312]. Maka hal paling mungkin yang dimaksudkan Adz Dzahabiy 

―tentang sesuatu‖ tersebut tidak lain adalah jarh Bukhariy. 

Kesimpulannya adalah satu-satunya kelemahan yang dinisbatkan pada Bukair bin Mismaar 

adalah jarh Bukhariy pada sebagian hadisnya yaitu hadisnya dari Az Zuhriy dan yang 

diriwayatkan dari Abu Bakr Al Hanafiy. Jika memang ia adalah orang yang sama maka jarh 

ini tidak membahayakan hadis Muslim di atas karena hadis tersebut bukan riwayatnya dari 

Az Zuhriy. 

Tetapi kami lebih merajihkan bahwa Bukair bin Mismaar yang meriwayatkan dari Az Zuhriy 

adalah perawi yang berbeda dengan Bukair bin Mismaar yang tsiqat sebagaimana dikatakan 

Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar. Apalagi Ibnu Adiy telah bersaksi bahwa ia tidak menemukan 

hadis Bukair bin Mismaar yang mungkar maka hal ini qarinah menguatkan bahwa Bukair 

yang dhaif dan hadisnya bermasalah adalah perawi yang berbeda dengan Bukair bin Mismaar 

yang tsiqat. 

Dengan demikian lafadz tersebut lemah dan mungkar 

Dan sepertinya lafadz tambahan tersebut adalah perkataan Bukair, sebab jika itu adalah 

perkataan Sa‘ad maka lafadznya akan seperti ini: ―Mu‘awiyah memerintahkan aku‖. 

Buktinya pada riwayat Al-Hakim, Bukair bin Mismaar tidak menyebutkan lafadz tersebut. 

[Mustadrak Al-Hakim 3/117 no.4575] 

Lafaz itu bukanlah perkataan Bukair. Orang ini hanya mengada-adakan sesuatu tanpa dasar 

bukti. Disini ia ingin mengesankan lafaz tersebut adalah idraaj [sisipan] dari Bukair bin 

Mismaar. Kami katakan padanya wahai jahil silakan belajar terlebih dahulu ilmu hadis kaidah 

yang digunakan untuk dapat membuktikan suatu lafaz sebagai idraaj. 

Idraaj dalam hadis harus ditetapkan dengan bukti riwayat yang jelas bukan dengan sesuka 

hati. Jika tidak ada qarinah yang menunjukkan hal lain maka lafaz itu berdasarkan sanad 

Muslim dalam Shahih-nya adalah milik Sa‘d bin Abi Waqqash [radiallahu ‗anhu]. Atau lafaz 

tersebut milik ‗Aamir bin Sa‘d bin Abi Waqqash sebagaimana tampak dalam riwayat Nasa‘iy 

[dan dalam hal ini ‗Aamir bin Sa‘d terkadang menisbatkan lafaz tersebut pada ayahnya 

sebagaimana nampak dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi] 
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ٔٔخٍ ػٖ ػخَٓ  ٓ ٖ ٤َ ر ٌ ْ ػٖ ر ٘خ كخط خ٫ كيػ ٖ ػٔخٍ ه ٘خّ ر ٤ي ٝٛ ؼ ٓ  ٖ زش ر ٤ ظ خ ه زَٗ أه

ؼيح ٓ ش  ؼخ٣ٝ ٓ َٓ خٍ أ خٙ ه ٢ ٝه ٖ أر ؼي ر ٓ  ٖ  ر

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa‟iid dan Hisyaam bin „Ammaar, keduanya 

berkata telah menceritakan kepada kami Haatim dari Bukair bin Mismaar dari „Aamir bin 

Sa‟d bin Abi Waqqash yang berkata Mu‟awiyah memerintahkan Sa‟d…[Sunan Nasa‟iy Al 

Kubra 7/410 no 8342] 

Maka penjelasan yang masuk akal disini adalah ‗Amir bin Sa‘d bin Abi Waqqash 

menyaksikan peristiwa tersebut yaitu kisah antara Mu‘awiyah dan Sa‘d. Oleh karena itu 

terkadang ia menisbatkan hadis itu kepada Ayahnya dan terkadang menceritakan seolah 

menyaksikannya sendiri. 

Adapun riwayat Al Hakim yang disebutkan olehnya maka sanadnya dapat dilihat sebagai 

berikut 

زي  ٖ ػ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ وِحُ ػ ٘خٕ حُ ٓ  ٖ ٘خ ٓلٔي ر وٞد ػ ؼ ٣ ٖ زخّ ٓلٔي ر ؼ ٞ حُ ٘خ أر كيػ

ل٢ ٘ ل ٤ي حُ ٔـ  حُ

زَ ف ٘ ٖ ك ٖ أكٔي ر زي هللا ر ٘خ ػ ؼ٢ ػ ٤ وط لَ حُ ؼ ٖ ؿ ٢ أكٔي ر زَٗ أه  ٝٞ ٘خ أر ٢ ػ ٢٘ أر ىػ

ؼي  ٔ ش ُ ؼخ٣ٝ خٍ ٓ وٍٞ ه ؼي ٣ ٓ  ٖ ؼض ػخَٓ ر ٔٓ خٍ :  ٔٔخٍ ه ٓ ٖ ٤َ ر ٌ ٘خ ر ل٢ ػ ٘ ل ٌَ حُ ر

ذ ٢ ١خُ ٖ أر ٔذ حر ؼي إٔ ط ٘ ٔ ٓخ ٣ ٜ٘ٔخ  ٢ٟ هللا ػ خٙ ٍ ٢ ٝه ٖ أر  ر

Telah menceritakan kepada kami Abu „Abbaas Muhammad bin Ya‟qub yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinaan Al Qazaaz yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ubaidillah bin „Abdul Majiid Al Hanafiy dan telah mengabarkan 

kepadaku Ahmad bin Ja‟far Al Qathii‟iy yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang berkata telah menceritakan kepadaku Ayahku yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hanafiy  yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Bukair bin Mismaar yang berkata aku mendengar „Aamir bin 

Sa‟d mengatakan Mu‟awiyah berkata kepada Sa‟d bin Abi Waqqaash “apa yang 

mencegahmu untuk mencaci Ibnu Abi Thalib”…[Al Mustadrak Al Hakim 3/117 no 4575] 

Sanad pertama dhaif karena Muhammad bin Sinaan ia dikatakan Ibnu Hajar seorang yang 

dhaif [Taqriib At Tahdziib 2/83]. Sanad kedua yang berujung pada Abu Bakr Al Hanafiy dari 

Bukair dari ‗Aamir bin Sa‘d adalah shahih dimana Abu Bakr Al Hanafiy yaitu ‗Abdul Kabiir 

bin ‗Abdul Majiid seorang yang tsiqat [Taqriib At Tahdziib 1/610]. 

Lafaz ―Mu‘awiyah memerintah Sa‘d‖ ada dalam riwayat Haatim bin Ismaa‘iil dari Bukair bin 

Mismaar sedangkan dalam riwayat Abu Bakr Al Hanafiy dari Bukair bin Mismaar lafaz 

tersebut tidak ada. Haatim bin Ismaa‘iil seorang yang tsiqat. Ibnu Sa‘d berkata tentangnya 

―tsiqat ma‘mun banyak meriwayatkan hadis‖ [Thabaqat Ibnu Sa‘d 7/603 no 2273]. Al Ijliy 

berkata ―tsiqat‖ [Ma‘rifat Ats Tsiqat 1/275 no 235]. Yahya bin Ma‘in berkata ―tsiqat‖ [Al 

Jarh Wat Ta‘dil 3/259 no 1154] dan Daruquthniy berkata ―Haatim tsiqat dan ziyadahnya 

diterima‖ [Al Ilal Daruquthniy 2/168]. Jadi lafaz tersebut adalah bagian dari ziyadah tsiqat 

Haatim bin Isma‘iil dan diterima kedudukannya. 

kalaupun itu hadits hasan seperti dikatakan ibnu hajar maka lafadznya adalah bukan amaro 

tapi ammaro yg berarti menjadikannya amir bukan memerintahkan mencela. 
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Cukuplah kami menunjukkan kepada para pembaca kitab-kitab hadis Shahih Muslim, Sunan 

Tirmidzi dan Sunan An Nasa‘iy yang sudah ditahqiq [dimana semuanya menyebutkan lafaz 

amara] untuk membuktikan kejahilan orang ini. 

Shahih Muslim tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy 

 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/shahih-muslim-no-2404.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/shahih-muslim-no-2404.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/shahih-muslim-tahqiq-m-fuad-abdul-baqiy.jpg
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Sunan Tirmidzi Tahqiq Basyaar ‘Awwaad Ma’ruf 
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Sunan Al Kubra An Nasa’iy Tahqiq Hasan bin ‘Abdul Mun’im Syalbiy 
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kalaupun shohih maka Lafadz tersebut tidak menunjukkan secara jelas bahwa Mu‘awiyah 

memerintahkan Sa‘ad untuk mencaci Ali. Lafadz tersebut menunjukkan bahwa Mu‘awiyah 

ingin tahu alasan Sa‘ad tidak mencaci Ali, oleh sebab itu Mu‘awiyah tidak marah ketika 

mendengar jawaban Sa‘ad dan tidak menghukumnya. Dan sikap Mu‘awiyah yang tidak 

menanggapi perkataan Sa‘ad menunjukkan bahwa Mu‘awiyah mengakui keutamaan Ali. 

Orang ini hanya mengulang-ngulang takwil An Nawawiy terhadap hadis tersebut. 

Seebelumnya telah kami tunjukkan ulama seperti Al Hafizh As Sindiy dan Ibnu Taimiyyah 

yang memahami lafaz dalam hadis Muslim tersebut sebagai Muawiyah memerintahkan Sa‘d 

mencaci Aliy. Dan pemahaman ini telah kami bahas dalam tulisan sebelumnya sangat sesuai 

dengan lafaz hadisnya tidak seperti takwil An Nawawiy yang jauh sekali dari lafaz hadisnya. 

Berikut tambahan ulama yang memahami lafaz tersebut sebagai ―Mu‘awiyah memerintahkan 

Sa‘d untuk mencaci Aliy‖. 

Syaikh Muusa Syaahiin Laasyiin Dalam Fathul Mun’im Syarh Shahih Muslim 9/332 
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Syaikh Muhammad Amin bin ‘Abdullah Al ‘Alawiy Asy Syafi’iy Dalam Al Kaukab Al 

Wahhaaj Wa Ar Raudha Al Bahhaaj Fii Syarh Shahih Muslim 23/444 
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Adapun respon Mu‘awiyah setelah mendengar keutamaan Imam Aliy yang disebutkan Sa‘d 

bin Abi Waqqash dapat dilihat dalam riwayat Al Hakim dimana terdapat lafaz 

٘ش ٔي٣ ظ٠ هَؽ ٖٓ حُ ش ك َٙ ٓؼخ٣ٝ ٓخ ًً ٬ ٝهللا  خٍ : ك  ه

[„Aamir bin Sa‟d] berkata “maka demi Allah Mu‟awiyah tidak lagi menyebutnya sampai ia 

keluar dari Madinah” [Al Mustadrak Al Hakim 3/117 no 4575] 

Seandainya Mu‘awiyah tidak pernah mencaci atau memerintahkan mencaci Aliy maka 

mengapa bisa ada lafaz di atas. Kalau Mu‘awiyah sekedar ingin tahu alasan Sa‘d maka apa 

yang mencegahnya untuk menyebutkan tentang Aliy. Justru lebih masuk akal dikatakan 

Mu‘awiyah akan lebih sering menyebutkan tentang Aliy dan keutamaannya yang ia dengar 

dari Sa‘d tersebut. 

Lain ceritanya jika sebelumnya Mu‘awiyah memang mencaci Aliy bin Abi Thalib atau 

memerintahkan Sa‘d mencaci Aliy bin Abi Thalib maka setelah mendengar hujjah Sa‘d 

tersebut ia tidak lagi menyebutkan tentang Aliy sampai ia keluar Madinah. 

Kami objektif saja disini, lafaz tersebut memang menunjukkan Mu‘awiyah mengakui 

keutamaan Imam Aliy. Kami sedikitpun tidak pernah menafikan hal ini. Apakah orang jahil 

tersebut berpikir kalau para sahabat yang mencaci Aliy bin Abi Thalib seperti Mughirah bin 

Syu‘bah dan Mu‘awiyah tidak mengetahui keutamaan Aliy bin Thalib?. Bagaimana mungkin 

mereka tidak tahu karena Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] seringkali menyebutkan 

keutamaan Imam Aliy bin Abi Thalib di depan orang banyak misalnya sebagaimana yang 

tampak dalam hadis Ghadir Khum. Mereka mengakui keutamaannya tetapi mungkin 

kebencian membuat mereka tetap mencaci Aliy bin Abi Thalib. 

Apalagi terkait hadis yang sedang dibahas ini, menurut kami Mu‘awiyah sudah mengetahui 

hadis yang disebutkan Sa‘d bin Abi Waqqash tersebut karena diantara keutamaan yang 
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disebutkan Sa‘d adalah hadis manzilah yang diucapkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

saat perang Tabuk dan saat itu Mu‘awiyah juga ikut bersama para sahabat lainnya dalam 

perang Tabuk. 

. 

. 

adapun perkataan Abu Hasan Al Sindiy atau Al Hafizh Muhammad bin ‗Abdul Hadiy Al 

Sindiy,maka syiah telah curang memotong perkataan beliau,coba ditulis lebih lengkap akan 

tersingkap tipu daya mereka.mari kita lihat lanjutannya : 

َ ح ئاِلَّ ثِب َّٞ اَل هُ َٝ  ٍ ْٞ اَل َؽ َٝ ب  َٔ بَْٗذ ث٤َْٜ٘ ًَ ٣َِّٞخ اَُّز٢ِ  َ٤ْٗ ُٓٞه اُلُّ َْ٘شأ َمَُِي اأْلُ َٓ َٝ  ٖ َْ ْوزََض٠ ُؽ ُٓ َٝ ٤ِّئَبرَ٘ب  ٍَ  ْٖ ى َػ َٝ ٣َزََغب َٝ لُِو ََُ٘ب  ـْ َ٣ ُ هللَاَّ َٝ  ِ َّللَّ

َْٛ ااِلْعزَِٜبك اَل اَُِّْؼٖ  جَِخ ئ٠َُِ أَ َْ ب ٣َُغٞى ثِبُِّ٘ َّٔ ِٓ َْٗؾَٞٛب  َٝ ََّّت َػ٠َِ اُزَّْقِطئَخ  َ اُ َٔ ْٕ ٣ُْؾ ّٖ أَ َؿ٤ْوٙاُظَّ َٝ  

dan sebabnya itu karena perkara dunia yg terjadi antara keduanya,semoga alloh mengampuni 

kita dan kesalahan kita dan HUSNUDHON menuntut kita untuk membawa celaan itu kepada 

menganggap salah atau semisalnya yg dibolehkan ijtihad BUKAN MELAKNAT ATAU 

SEMISALNYA. 

Inilah akibatnya kalau orang jahil sok ingin membantah orang lain. Wahai pendusta, tidak 

ada yang curang disini dan tidak ada yang sedang melakukan tipu daya. Silakan anda lihat 

kembali tulisan kami yang mengutip ucapan Al Hafizh Al Sindiy. Perkara yang sedang 

dibahas saat itu adalah lafaz Mu‘awiyah memerintah Sa‘d. Kami sebelumnya berkata 

Abu Hasan Al Sindiy atau Al Hafizh Muhammad bin ‗Abdul Hadiy Al Sindiy termasuk 

ulama yang mengartikan riwayat Muslim sebagai Muawiyah memerintah Sa‘ad untuk 

mencaci Imam Ali. 

Seandainya kami kutip lebih panjang [seperti yang anda lakukan] maka perkataan Al Hafizh 

As Sindiy tersebut tetap saja Beliau memang memahami lafaz Muslim sebagai Mu‘awiyah 

memerintah Sa‘d mencaci Aliy. 

ٔخ :  ٔذ ً خُ ؼيح ر ٓ  َٓ َ أ ٚز ر ٓ ٝ ٤ٚ غ ك ٢ِ ٝٝه ش ٖٓ ػ ؼخ٣ٝ خٍ ٓ ٘ٚ ( أ١ ٗ ٘خٍ ٓ ٚ : ) ك ُٞ ه

٢ ٜ٘ٔخ ه ٤ ض ر خٗ ظ٢ ً ش حُ ٣ٞ٤ يٗ ي ح٧ٍٓٞ حُ ٘ؤ ًُ ٘ ٓٝ ١ٌٓ ظَ ِْ ٝحُ ٔ ٓ ٢ ٫ٝ كٍٞ ٫ٝ  –ٍ ك

خهلل  ٞس ا٫ ر لَٔ  –ه ظٖ إٔ ٣ ٖٔ حُ ٠٠ ك ظ و ٘خ ٝٓ جخط ٤ ٓ ظـخُٝ ػٖ  ٘خ ٣ٝ لَ ُ ـ ٝهللا ٣

َٙ٤ ؼٖ ٝؿ ِ خى ٫ حُ ٜظ َٛ ح٫ؿ ٠ أ زش اُ ٔ ٘ خُ ـُٞ ر ٓٔخ ٣ ٛخ  لٞ جش ٝٗ ظوط ٠ حُ ِ ٔذ ػ  حُ

Perkataannya “Fanaala minhu” yaitu bermakna Mu‟awiyah mencela Aliy, berkata buruk 

tentangnya dan mencacinya bahkan ia memerintahkan Sa‟d untuk mencaci Aliy 

sebagaimana dikatakan dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi dan hal ini disebabkan urusan 

dunia antara keduanya –tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah- semoga Allah 

mengampuni kita dan menghapuskan kesalahan kita, dan berprasangka baik menuntut kita 

untuk membawa lafaz cacian tersebut kepada menyalahkan atau perkara semisalnya yang 

dibolehkan atas orang-orang yang berijtihad bukan melaknat atau yang lainnya [Haasyiyah 

As Sindiy „Ala Ibnu Majah hadis no 121] 

Perhatikanlah apa yang kami cetak tebal di atas, itu adalah pemahaman Al Hafizh As Sindiy 

atas lafaz riwayat Muslim. Itulah yang kami katakan tidak ada yang curang atau menipu 
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disini. Adapun perkara prasangka baik yang dikatakan Al Hafizh adalah asumsi pribadinya 

dan tidak memiliki nilai hujjah di sisi kami, oleh karena itu tidak kami kutip. 

Kalau kita berpikir kritis maka prasangka baik yang dimaksud yaitu membawa lafaz mencaci 

dengan makna menyalahkan atas perkara tertentu karena ijtihad, hal itu malah bertentangan 

dengan lafaz hadisnya. Pertentangan dalam hal ijtihad atau saling menyalahkan adalah 

perkara yang lumrah di kalangan sahabat Nabi, maka jika Mu‘awiyah ingin memerintahkan 

Sa‘d menyalahkan Aliy maka reaksi yang wajar dari Sa‘d adalah menilai perkara tersebut 

yang mana ijtihad yang benar antara Mu‘awiyah dan Aliy, jika dalil bersama Mu‘awiyah 

maka Sa‘d tinggal menyalahkan Aliy dan jika dalil bersama Aliy maka Sa‘d tinggal 

menyalahkan Mu‘awiyah. Sa‘d tidak perlu membawa-bawa hadis keutamaan Imam Aliy 

disini karena yang sedang dipermasalahkan adalah suatu perkara dimana dibolehkan dalam 

ijtihad untuk menyalahkan satu sama lain. 

Faktanya justru Sa‘d bin Abi Waqqash malah membawa hadis keutamaan Imam Aliy. Maka 

lafaz mencaci disini lebih cocok bermakna merendahkan atau menghina pribadi Aliy bin Abi 

Thalib oleh karena itu reaksi Sa‘d bin Abi Waqqash menolak untuk mencaci Aliy dengan 

membawakan keutamaan Imam Aliy. Hal itu untuk menegaskan bahwa kedudukan Aliy itu 

sangat tinggi di sisi Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sehingga tidak pantas untuk 

dicaci, dihina dan direndahkan. 

Siapapun yang berakal lurus akan memahami perkara ini dengan baik dan tidak ada disini 

urusannya dengan orang Syi‘ah. Orang jahil itu dan orang sejenis dirinya memang mengidap 

penyakit bahwa setiap apapun yang menyudutkan sahabat mesti dikatakan ulah Syi‘ah. 

Sampah tetaplah sampah meskipun ia diletakkan di atas singgasana dan berlian akan tetap 

berlian meskipun ia tenggelam di dalam lumpur. 

. 

. 

. 

. 

Syubhat Riwayat Ibnu Majah 

Berikutnya kami akan membahas syubhat orang tersebut atas hadis Ibnu Majah. Ia 

mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif dan memiliki banyak cacat, ia berkata 

1) Adapun riwayat Ibnu Majah lemah karena Abu Mu‘awiyah Adh-Dharir; ibnu hajar dalam 

taqribnya :Riwayatnya dari selain Al-A‘masy terkadang terdapat kekeliruan. Al-Hakim 

mengatakan: Ia terkenal berlebihan dalam madzhab syi‘ah.imam ahmad ibn hanbal : 

Riwayatnya dari selain Al-A‘masy muththorib (guncang) dan tidak menghafalnya dg hafalan 

yg baik, 

Ia menyalahi riwayat Abdussalam, sebagaimana dalam As-Sunan Al-Kubra kayra An-

Nasa‘iy 7/411 no.8343: 
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ٍَ :هخٍ ٍي هَخ َّٔ َل ُٓ  ِٖ َْ ْر ُُٗٞ٣ ُٖ ٢ُّ ْر ِٓ ََ َٗخ َك ََ َٕ :أَْهزَ خ َّٔ ػََ٘خ أَرُٞ َؿ ٍَ َكيَّ َِ،  :هَخ ٤ ـِ َّٜ ٠َٓ حُ ٞ ُٓ  ْٖ ، َػ ِّ ٬َ َّٔ ػََ٘خ َػْزُي حُ َكيَّ

ٍَ ٍٙ هَخ هَّخ َٝ ِٖ أَر٢ِ  ْؼِي ْر َٓ  ْٖ خر٢ٍِ، َػ َٓ  ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ َٖ أَر٢ِ ١َخٍُِذ :َػ ٞح َػ٢َِِّ ْر ُّٜ خ كَظََ٘وَ ًٔ ُْ٘ض َؿخُِ ًُ  … 

Sa‘ad berkata: Suatu hari aku duduk (dalam satu majlis) kemudian mereka merendahkan Ali 

bin Abi Thalib … 

Dalam riwayat ini tidak disebutkan Mu‘awiyah radhiyallahu ‗anhu. 

Perkataannya soal Abu Mu‘awiyah bahwa riwayatnya dari selain Al A‘masyiy terdapat 

kekeliruan atau idhthirab itu benar, tetapi bukan berarti semua hadis Abu Mu‘awiyah dari 

selain Al A‘masyiy menjadi dhaif kedudukannya. Betapa banyak riwayat Abu Mu‘awiyah 

dari selain Al A‘masyiy dalam kitab Shahih seperti dari Isma‘il bin Abi Khalid, Abu Burdah 

bin Abu Muusa, Dawud bin Abi Hind, Suhail bin Abi Shalih, ‗Aashim Al Ahwal, dan 

Hisyam bin ‗Urwah [Tahdzib Al Kamal 25/123 no 5173]. Abu Mu‘awiyah seorang yang 

tsiqat tetapi sering keliru dan idhthirab dalam riwayat selain Al A‘masyiy. 

‗Abdus Salaam bin Harb juga seorang yang tsiqat tetapi ternukil sedikit kelemahan padanya. 

Ibnu Mubarak melemahkannya sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Al Uqailiy dalam 

kitabnya [Adh Dhu‘afa Al Uqailiy no 1037]. Ibnu Sa‘d berkata ―ada kelemahan padanya‖. 

Yaqub bin Syaibah berkata ―tsiqat dalam hadisnya layyin‖ [Mizan Al I‘tidaal Adz Dzahabiy 

4/347 no 5051]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat hafizh tetapi memiliki riwayat-riwayat mungkar‖ 

[Taqrib At Tahdziib 1/599]. 

Riwayat ‗Abdus Salaam bin Harb dan riwayat Abu Mu‘awiyah saling melengkapi, dalam 

riwayat Nasa‘iy memang disebutkan dengan lafaz 

َٖ أَر٢ِ ١َخُِذ ٞح َػ٢َِِّ ْر ُّٜ خ كَظََ٘وَ ًٔ ُْ٘ض َؿخُِ ًُ  

Aku [Sa‟d] duduk [dalam suatu majelis] kemudian mereka menghina Aliy bin Abi Thalib 

Tidak ada disebutkan nama Mu‘awiyah bin Abu Sufyaan sebagaimana dalam riwayat Abu 

Mu‘awiyah tetapi dalam riwayat ‗Abdus Salaam bin Harb yang disebutkan Ibnu Asakir 

[Tarikh Ibnu Asakir 42/115], lafaznya adalah 

ٙٞ٠ و ٘ ظ ٤خ ك ِ َٝح ػ ًٌ ٬ٕ ك ٘ي ك ٔخ ػ ٘ض ؿخُ ً 

Aku [Sa‟d] duduk di sisi fulan [dalam suatu majelis] kemudian mereka menyebut Aliy dan 

menghinanya 

Justru lafaz ―fulan‖ dalam riwayat ‗Abdus Salaam bin Harb dijelaskan dalam riwayat Abu 

Mu‘awiyah bahwa ia adalah Muawiyah bin Abu Sufyaan. Jadi tidak ada istilah riwayat Abu 

Muawiyah menyalahi riwayat ‗Abdus Salaam bin Harb. 

Dan Abu Mu‘awiyah tidak menyendiri dalam penyebutan Mu‘awiyah bin Abu Sufyaan. Ia 

memiliki mutaba‘ah dari Jarir bin Haazim sebagaimana diriwayatkan Abu Hasan Aliy bin 

Hasan Al Khila‘iy dalam kitab Fawaid Al Muntaqaah Al Hissaan Min Ash Shihaah Wal 

Gharaa‘ib 
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َّْ َل ُٓ  ِ َٗخ أَرُٞ َػْزِي هللاَّ ََ حُء أَْهزَ ََّ ُْلَ ِٖ َِٗظ٤ٍق ح َِ ْر ُْل٠َْ ُٖ ح ٍَ  ,ُى ْر ِٖ  :هَخ ٤ْ َٔ ُُْل ِٖ ح ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ُٖ ُي ْر َٔ ِّ أَْك ٍِ ح َٞ ُْلَ ػََ٘خ أَرُٞ ح َكيَّ

خر٢ُُِّٗٞ  َّٜ ٍَ  ,حُ َٕ  :هَخ خ َٔ ٤َِْ ُٓ  ُٖ ر٤ُِغ ْر ََّ َٗخ حُ ََ ٍَ  ,أَْهزَ ٠َٓ :هَخ ٞ ُٓ  ُٖ ُي ْر َٓ ػََ٘خ أَ ٍَ  ,َكيَّ :هَخ َُ ٣ َِ ػ٢َِ٘ َؿ ٍّ  َكيَّ ُِ ُٖ َكخ ْٖ  ,ْر َػ

 َِ ٤ ـِ َّٜ ٠َٓ حُ ٞ ُٓ خر٢ٍِ  , َٓ  ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٍَ  ,َػ ٣َِٝشُ  :هَخ َؼخ ُٓ  َّ خ  ,هَِي ُ َكخّؿً ُٚ هللاَّ َٔ ِك ٍَ ,  ٍٙ هَّخ َٝ َٖ أَر٢ِ  ْؼَي ْر َٓ كَؤَطَخُٙ 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/fawaid-al-muntaqa.jpg
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,  ٍَ ُّ  :هَخ ٬َّٔ ِٚ حُ ٝح َػ٤ًِِّخ َػ٤َِْ َُ ًَ ٌَ ْؼٌي  ,كََؼخرَُٚ  ,كَ َٓ  ٍَ ٍَ َص :كَوَخ ُؿ ََ ُِ ٍُ َْ  :هُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ , 

 ٍُ ٍَ ” :٣َوُٞ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ َٜخ َ خ ك٤ِ َٓ َٝ ٤َْٗخ  َٕ ٢ُِ حُيُّ ٌُٞ ْٕ طَ َُ ا٢ََُِّ أَ َٜخ أَْه٤َ ْ٘ ِٓ َِشٌ  ْٜ َٕ ٢ُِ َه ٌُٞ َ٣ ْٖ ٍٍ َُجِ خ َٜ ِ ػ٬َُع ِه  هللاَّ

ََّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  َّ ,  ٍُ ُ ٫ َٗز٢َِّ رَْؼِي١ ” :٣َوُٞ ٠َٓ ا٫ِ أََّٗٚ ٞ ُٓ  ْٖ ِٓ  َٕ ٝ ٍُ َٛخ َُِِِش  ْ٘ َٔ ٢ِّ٘ رِ ِٓ َْٗض   أَ

Telah mengabarkan kepada kami Abu „Abdullah Muhammad bin Fadhl bin Nazhiif Al 

Farraa‟ yang berkata telah menceritakan kepada kami Abul Fawaaris Ahmad bin 

Muhammad bin Husain Ash Shaabuuniy yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Rabii‟ bin Sulaiman yang berkata telah menceritakan kepada kami Asad bin Muusa yang 

berkata telah menceritakan kepadaku Jariir bin Haazim dari Muusa Ash Shaghiir dari 

„Abdurrahman bin Saabith yang berkata Mu‟awiyah pergi Haji maka Sa‟d bin Abi Waqqaash 

mendatanginya. Mereka menyebutkan tentang Aliy maka Ia mencelanya. Maka Sa‟d berkata 

“kamu mengatakan ini pada seseorang dimana aku mendengar Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] telah mengatakan tiga hal dimana jika aku memiliki salah satunya maka 

itu lebih baik bagiku daripada memiliki dunia dan seisinya. Aku mendengar Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan “Engkau bagi-Ku seperti kedudukan Haruun di 

sisi Muusa hanya saja tidak ada Nabi sepeninggal-Ku” [Al Fawaid Al Muntaqaah Al 

Hissaan Min Ash Shihaah Wal Gharaa‟ib hal 280 no 707] 

Riwayat ini diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat shaduq, berikut keterangan mengenai 

para perawinya 

1. Muhammad bin Fadhl bin Nazhiif dikatakan Adz Dzahabiy adalah seorang Syaikh Al 

‗Aalim Al Musnid Al Mu‘ammar [Siyaar A‘laam An Nubalaa‘ 17/476 no 314]. Hasan 

bin Nashr Asy Syaasyiy berkata ―dia termasuk orang Mesir yang paling baik‖ [Al 

Muqaffaa Al Kabiir Al Maqriiziy 6/524 no 3028] 

2. Abul Fawaaris Ahmad bin Muhammad bin Husain Ash Shabuuniy disebutkan oleh 

Adz Dzahabi kalau ia seorang yang tsiqat [Al ‗Ibar Fi Khabar Min Ghabar 2/287] 

3. Rabi‘ bin Sulaiman Al Muradiy seorang yang tsiqat [Taqriib At Tahdziib 1/294] 

4. Asad bin Muusa Abu Sa‘iid seorang hafizh imam tsiqat [Siyaar A‘laam An Nubalaa‘ 

Adz Dzahabiy 10/162 no 26] 

5. Jariir bin Haazim Al Azdiy seorang yang tsiqat tetapi hadisnya dari Qatadah dhaif dan 

memiliki kesalahan ketika menceritakan hadis dari hafalannya [Taqriib At Tahdziib 

1/158] 

6. Muusa bin Muslim As Shaghiir seorang yang tsiqat [Al Kasyf Adz Dzahabiy 2/308 no 

5734] 

7. ‗Abdurrahman bin Saabith seorang yang tsiqat banyak melakukan irsal [Taqriib At 

Tahdziib Ibnu Hajar 1/570]. 

Jika kita melihat dengan baik riwayat di atas ‗Abdurrahman bin Saabith tidak menyebutkan 

sanadnya dari Sa‘d bin Abi Waqqaash sebagaimana yang nampak dalam riwayat Abu 

Mu‘awiyah dan ‗Abdus Salaam bin Harb sebelumnya. 

Kasus ini mirip seperti kasus riwayat Bukair bin Mismaar sebelumnya dimana terkadang 

sanadnya berakhir pada ‗Aamir bin Sa‘d bin Abi Waqqaash dan terkadang berakhir pada Sa‘d 

[radiallahu ‗anhu]. Keduanya benar karena ‗Aamir bin Sa‘d menyaksikan peristiwa tersebut. 

Maka begitu pula riwayat Ibnu Saabith di atas, kuat dugaan bahwa Ibnu Saabith menyaksikan 

peristiwa tersebut oleh karena itu terkadang ia menisbatkan sanadnya pada Sa‘d dan 

terkadang langsung menceritakan kisah tersebut. 
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Salah satu petunjuk yang menguatkan hal ini adalah Abu Mu‘awiyah terkadang 

meriwayatkan dengan akhir sanad pada Sa‘d [radiallahu ‗anhu] dan terkadang pada Ibnu 

Saabith. Silakan lihat riwayat Abu Mu‘awiyah berikut 

ر٤ِِغ ، هَخ٫  ََّ أَرُٞ حُ َٝ  ، ٍَ ٌْ ٍَ  :ػ٘خ أَرُٞ رَ خر٢ٍِ ، هَخ َٓ  ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٤ْزَخ٢ِِّٗ ، َػ َّ٘ ِٖ حُ ٣َِٝشَ ، َػ َؼخ ُٓ َّ  :ػ٘خ أَرُٞ  هَِي

ِٞ َف ٣َِٝشُ ك٢ِ رَْؼ َؼخ ُٓ  ٍَ ْؼٌي ، كَوَخ َٓ ِٚ ، كَؤَطَخُٙ  خطِ َْ  :ؿَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ ٍُ ك٢ِ َػ٢ٍِِّ ػ٬ََع  , ٣َوُٞ

ََّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ َٜخ ،  خ ك٤ِ َٓ َٝ ٤َْٗخ  َٖ حُيُّ ِٓ َّٖ أََكذُّ ا٢ََُِّ  ُٜ ْ٘ ِٓ حِكَيسٌ  َٝ  ٢ُِ ُٕ ٌُٞ َ٣ ْٕ َ٧ ، ٍٍ خ َٜ َْ ٟ ِه َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ  ,هللاَّ

 ٍُ ٫ُٙ  ” :٣َوُٞ ْٞ َٓ ُْ٘ض  ًُ  ْٖ َٓ ” ، ”  ٠َٓ ُٞٓ  ْٖ ِٓ  َٕ ٝ ٍُ َٛخ َُِِِش  ْ٘ َٔ ٢ِّ٘ رِ ِٓ َْٗض  أَ َٝ ح٣َشَ ” ، ” ََّ َّٖ حُ ٧ُْػِط٤َ َٝ  

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Abu Rabi‟ keduanya berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Mu‟awiyah dari Asy Syaibaniy dari „Abdurrahman bin 

Saabith yang berkata Mu‟awiyah pergi dalam salah satu hajinya maka Sa‟d mendatanginya, 

Ia berkata aku mendengar Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan tentang 

Aliy tiga hal yang seandainya aku memiliki salah satu darinya itu lebih aku sukai daripada 

dunia dan seisinya. Aku mendengar Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan 

“barang siapa yang aku maulanya”, “engkau bagiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa” 

dan “akan aku berikan bendera ini” [As Sunnah Ibnu Abi „Aashim 2/920 no 1421] 

Jika dikatakan hal itu adalah idhthirab Abu Mu‘awiyah maka tidak tepat karena riwayatnya 

dengan akhir sanad dari Sa‘d telah dikuatkan oleh riwayat ‗Abdus Salaam bin Harb dan 

riwayatnya dengan akhir sanad dari Ibnu Saabith telah dikuatkan oleh riwayat Jarir bin 

Haazim. Maka kesimpulan yang masuk akal adalah kedua sanadnya benar dan hal ini bisa 

dipahami dengan menganggap Ibnu Saabith menyaksikan kejadian tersebut. 

Telah kami buktikan sebelumnya bahwa ‗Abdurrahman bin Saabith sudah mendengar hadis 

dari Jabir ketika Imam Husain masih hidup yaitu sebelum tahun 61 H [wafatnya Imam 

Husain bin Aliy]. Dan ‗Abdurrahman bin Saabith adalah seorang tabiin Makkah maka sangat 

mungkin ia menyaksikan peristiwa tersebut ketika Mu‘awiyah dan Sa‘d bin Abi Waqqaash 

pergi haji ke Makkah. 

Selain itu, Abdurrahman bin Sabith tidak pernah mendengar hadits dari Sa‘ad bin Waqqash 

sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma‘in [ Lihat: Taarikh Ibnu Ma‘in riwayat Ad-Duuriy 3/87, 

Jaami‘ At-Tahshiil karya Al-‗Alaaiy hal.222, Tuhfah At-Tahshiil karya Abu Zur‘ah Al-

‗Iraqiy hal.197.], 

ibnu hajar : tidak shohih dia mendengar dari sahabat(ishobah 5/228) 

dengan demikian sanadnya juga terputus. 

Hal inipun sebenarnya sudah kami bahas sebelumnya. Tentu kami tidak keberatan untuk 

membahasnya kembali. Inilah yang dikatakan Yahya bin Ma‘in 

ٓٔغ   ٠٤ ٤ل ُ َ٤ ٢ ه ٓخر  ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٢٘ ػ ؾ كيػ ٖ ؿ٣َ خٍ ر وٍٞ ه ٠٤ ٣ ل ؼض ٣ ٔٓ

خٙ  ٠ ٝه ٖ أر ؼي ر ٓ ٞح ٫ ٖٓ  خُ ٤ْ ه َحٛ ٖ ار ؼي ر ٓ خٍ ٖٓ  ؼي ه ٓ  ٖٓ ٢ ٓخر  ٖ َكٖٔ ر زي حُ ػ

 ٠ ٓٔغ ٖٓ أر  ٠٤ ٤ل ُ َ٤ خٍ ٫ ه َٓ ه َٓ  ٞٛ خٍ ٫  َ ه ٓٔغ ٖٓ ؿخر  ٠٤ ٤ل ُ َ٤ خٍ ٫ ه ٓش ه ٓخ أ

ْٜ٘ ٔٔغ ٓ ٣ ْ ُٝ ْٜ٘ َٓ ػ َ ٢ ٣ ٓخر  ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٠٤ إٔ ػ ل ٛذ ٣ ٌٓ خٕ  ً 

Aku mendengar Yahya mengatakan Ibnu Juraij berkata telah menceritakan kepadaku 

„Abdurrahman bin Saabith, dikatakan kepada Yahya, apakah „Abdurrahman bin Saabith 
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mendengar dari Sa‟ad?. Yahya berkata “Sa‟ad bin Ibrahim?”. Mereka menjawab “bukan”, 

dari Sa‟ad bin Abi Waqaash. Yahya berkata “tidak”. Dikatakan kepada Yahya, apakah ia 

mendengar dari Abu Umamah. Yahya menjawab “tidak”. Dikatakan kepada Yahya apakah 

ia mendengar dari Jabir. Yahya menjawab “tidak, itu mursal”. Mazhab Yahya adalah 

„Abdurrahman bin Saabith mengirsalkan hadis dari mereka dan tidak mendengar dari 

mereka [Tarikh Ibnu Ma‟in riwayat Ad Duuriy no 366] 

Dan inilah perkataan lengkap Ibnu Hajar dalam kitabnya Al Ishabah dimana ia juga mengutip 

perkataan Yahya bin Ma‘in. 

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ َٓ ػٖ حُ ٢ أٍ ٛلخر ٓٔخع ٖٓ   ٚ ٜق ُ ٫ ٣ َِ و ٓخٍ ٣ٝ ٤َ ح٩ٍ ؼ ً

 ٖ زخّ ر ؼ خٙ ٝحُ ٢ ٝه ٖ أر ؼي ر ٓ ؼش ٝ ٤ ٢ ٍر ٖ أر زخّ ر ؼخً ٝػَٔ ٝػ ٤َح ٝػٖ ٓ ؼ ً ِْ ٓ ٝ

وخٍ ح ٤ زش ك ِ ؼ ٢ ػ ِذ ٝأر ٔط زي حُ َٛ ػ  ٖ٤ ٖ ٓؼ جَ ر ٓ ي١ٍٝ  خٍ حُ ْٜ٘ ه يٍى أكيح ٓ ٣ ْ ُ ٚ ٗ

 ٖ ٣ٌٛ ي أىٍى  ِض ٝه خٍ ٫ ه َ ه ٤َ ٖٓ ؿخر خٍ ٫ ه ٓش ه ٓخ ٢ ح ٤َ ٖٓ أر وخٍ ٫ ه ؼي ك ٓ ٓٔغ ٖٓ 

ٖ٤ ؼ ظخر ؼٞ حُ ٘ش ٝػٖ ر زخّ ٝػخث ٖ ػ ٠خ ػٖ ر ش أ٣ ٚ ٍٝح٣ ُٝ 

Banyak melakukan irsal, dan dikatakan tidak shahih ia mendengar dari sahabat, ia banyak 

melakukan irsal dari Nabi [shallallahu „alaihi wasallam], dan dari Mu‟adz, Umar, „Abbaas 

bin Abi Rabii‟ah, Sa‟d bin Abi Waqqaash, „Abbaas bin „Abdul Muthalib dan Abu Tsa‟labah, 

makai dikatakan bahwa ia tidak menemui satupun dari mereka. Ad Duuriy berkata Ibnu 

Ma‟in ditanya apakah ia mendengar dari Sa‟d, ia menjawab “tidak” dikatakan “dari Abu 

Umamah” ia berkata “tidak” dikatakan “dari Jabir” ia berkata tidak. Aku [Ibnu Hajar] 

berkata “sungguh ia telah menemui keduanya [Abu Umamah dan Jabir] dan ia memiliki 

riwayat dari Ibnu „Abbaas, Aisyah dan dari sebagian tabiin [Al Ishabah Ibnu Hajar 5/228-

229 no 6691]. 

Apa yang dinukil Ibnu Hajar bahwa dikatakan tidak shahih mendengar dari sahabat sudah 

terbukti keliru karena terdapat bukti shahih bahwa Ibnu Saabith mendengar dari Jabir 

[radiallahu ‗anhu]. 

Pertanyaannya adalah adakah ulama yang menyatakan hal yang bertentangan dengan apa 

yang dikatakan Yahya bin Ma‘in dan dinukil oleh Ibnu Hajar. Jawabannya ada yaitu Al 

Hafizh Adh Dhiyaa‘ Al Maqdisiy. Adh Dhiyaa‘ Al Maqdisiy memasukkan hadis Ibnu 

Saabith di atas dalam kitabnya Al Ahaadits Al Mukhtarah no 1008 dalam bab ―Abdurrahman 

bin Saabith dari Sa‘d [radiallahu ‗anhu]‖. 

Adh Dhiyaa‘ Al Maqdisiy seorang ulama hadis yang lahir tahun 569 H artinya ia lebih dahulu 

dibanding Ibnu Hajar. Dan ia telah mensyaratkan dalam kitabnya Al ‗Ahadiits Al Mukhtarah 

bahwa hadis-hadis di dalamnya adalah shahih di sisinya. Maka dari itu di sisi Al Maqdisiy 

riwayat Ibnu Saabith dari Sa‘d [radiallahu ‗ahu] kedudukannya muttasil. Ibnu Najjaar telah 

berkata tentangnya 

 ْ ـش ػخُ ٤َ ك ز ٛيٝم ٗ زض  وٖ ػ ظ ع ٓ ٛٞ كخك ٘ن ، ٝ ٍٞ ٝىٓ ٔخر ٤ ـيحى ٝٗ ز ٘ٚ ر زض ػ ظ ً

َؿخٍ غ ٝأكٞحٍ حُ لي٣ خُ  ر

Aku menulis darinya di Bagdhad, Naisabur dan Dimasyiq, dan ia seorang hafizh mutqin 

tsabit shaduq mulia hujjah alim dalam ilmu hadis dan keadaan perawi [Siyaar A‟laam An 

Nubalaa‟ 23/129-130 no 97] 



 294 

Tentu secara umum kita katakan bahwa ulama mutaqaddimin seperti Yahya bin Ma‘in lebih 

mu‘tabar dibandingkan ulama muta‘akhirin seperti Adh Dhiyaa‘ Al Maqdisiy. Tetapi dalam 

kasus ini terdapat qarinah petunjuk yang menyatakan bahwa mazhab Yahya bin Ma‘in 

[sebagaimana yang ditegaskan Ad Duuriy] adalah keliru yaitu telah tsabit bahwa Ibnu Saabith 

mendengar dari Jabir [radiallahu ‗anhu] sehingga membuat kami bertawaqquf atas pendapat 

Yahya bin Ma‘in bahwa Ibnu Saabith tidak mendengar dari Sa‘d dan Abu Umamah. 

adaupun tuduhan ibnu ma‘in keliru,karena ibn sabith bertemu jabir,maka 

Abdurrahamn bin tsabit itu kata banyak ulama, mursilul hadits, semua nama sahabat yang dia 

sebutkan itu adalah bentuk tadlisnya. ia memperoleh nama-nama sahabat itu dari para tabiin 

kibar meskipun tidak semua, ada beberapa yang ia temui langsung (terutama sahabat yang 

ada di mekah) dan ada juga melaui perantaraan sahabat yang dekat dengannya, hanya saja 

ibnu jabir ini suka tidak mau menyebutkan nama mereka, seolah kesannya ia bertemu 

langsung dengan mereka. 

Sebaiknya orang ini belajar terlebih dahulu ilmu logika, bagaimana menarik kesimpulan 

dengan benar dan cara berhujjah dengan benar. Perkara seorang tabiin mengirsalkan hadis 

dari sahabat adalah perkara yang ma‘ruf dalam ilmu hadis. Kaidah dalam ilmu hadis yang 

sudah disepakati adalah lafaz ‗an anah perawi tsiqat semasa dengan perawi lainnya dimana 

perawi tsiqat tersebut bukan mudallis maka dihukumi muttashil kecuali jika ternukil ulama 

mu‘tabar yang menyatakan inqitha‘ [terputus] atau mursal. 

Perkataan ulama tentang irsal pun bukanlah perkara yang bersifat pasti benar jika terdapat 

bukti kuat bahwa kedua perawi tersebut bertemu maka perkataan ulama tersebut tertolak. 

Dalam kasus ini telah terbukti dengan sanad yang shahih bahwa ‗Abdurrahman bin Saabith 

telah mendengar secara langsung dari Jabir [radiallahu ‗anhu] maka mazhab Yahya bin Ma‘in 

pada sisi ini memang terbukti keliru. 

Kalau orang itu ingin bertaklid pada Yahya bin Ma‘in maka kami persilakan padanya tetapi 

kalau memang ingin membahas secara ilmiah maka silakan tampilkan hujjah dengan benar 

bukan sembarangan mencampuradukkan waham khayal ke dalam hujjah. Orang ini bahkan 

tidak mengerti perbedaan irsal dan tadlis. Secara sederhana irsal itu menafikan adanya 

pertemuan antara dua perawi sedangkan tadlis itu sudah jelas pernah terjadi pertemuan antara 

dua perawi. Tidak ada satupun ulama hadis mu‘tabar yang menuduh ‗Abdurrahman bin 

Saabith dengan tadlis seperti yang dikatakan orang ini. 

berikut bukti bahwa ibnu tsabit sebelum menyebut nama sahabat ia menyebut nama tabiin 

kibar (yang semasa dengannya) terlebih dahulu: 

ِٖ َٔ ْك ََّ ػ٢َِ٘ َػْزُي حُ ِٖ َػِط٤َّشَ، َكيَّ ِٕ ْر خ َّٔ ْٖ َك ، َػ حِػ٢ُّ َُ ْٝ ، ػ٘خ ح٧َ ٍْ ِِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٤ُُِي ْر َٞ ُْ ِٖ  ػ٘خ ح َِٝ ْر ْٔ ْٖ َػ خر٢ٍِ، َػ َٓ  ُٖ ْر

ٍَ ِى١ِّ هَخ ْٝ ٍٕ ح٧َ ٞ ُٔ ٤ْ َٓ طَُٚ  : ْٞ َٛ حكًِؼخ  ٍَ  ،َِ ْل ِّ٘ َٖ حُ ِٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ُٞٓ ٍَ  َٖ َٔ َ٤ُْ ًٌ ح َؼخ ُٓ هيّ َػ٤ََِْ٘خ 

َلزَّظ٢ِ،  َٓ  ِٚ ُْو٤َِْض َػ٤َِْ ُ ِص، كَؤ ْٞ َّٜ َّٖ حُ َِ، أََؿ ز٤ِ ٌْ ِّ رِخُظَّ ِٚ حَُّ٘خ ُص ا٠َُِ أَْكوَ َْ َّْ َٗظَ حَد، ػُ ََ ِٚ حُظُّ ُص َػ٤َِْ ْٞ ْهظُُٚ َكظ٠َّ َكؼَ ٍَ خ كَخ َٔ كَ

ؼٍُٞى، ْٔ َٓ  َٖ  رَْؼَيُٙ، كَؤَط٤َُْض حْر

(tarikh islam adz dzahabi. hal 457) 

Amru bin Maimun Al Adawi adalah tabiin kibar. 
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Apa sebenarnya yang mau dibuktikan orang ini?. Dalam kitab-kitab Rijal seperti Tahdzib Al 

Kamal dan yang lainnya sudah disebutkan bahwa ‗Abdurrahman bin Saabith tidak hanya 

meriwayatkan dari sahabat Nabi, ia juga meriwayatkan dari tabiin termasuk tabiin yang anda 

sebutkan. Jadi sebenarnya ia tidak sedang membuktikan apapun. Seorang tabiin yang 

meriwayatkan dari sahabat bisa saja meriwayatkan pula dari tabiin kibaar dari sahabat lain. 

Ini adalah perkara yang ma‘ruf dalam kitab hadis. 

sedikit logika saja, kalau memang abdurrahman bin tsabit itu memang mendengar dari jabir 

harusnya ia juga mendengar dari shahabat nabi lainnya, tapi faktanya tak ada satupun hadis 

yang menunjukan hal tersebut kucuali hanya berupa an‘anah semata. moso‘ sih dari sekian 

sahabat yang didengar/dijumpai langsung cuma abdullah bin jabir doang?! 

Maaf, orang ini tidak sedang menggunakan logika tetapi ia sedang berkhayal. Perkara 

‗Abdurrahman bin Saabith mendengar dari Jabir [radiallahu ‗anhu] itu sudah terbukti secara 

shahih dan ditegaskan oleh Abu Hatim dan Al Bukhariy. Perkataannya, kalau memang Ibnu 

Saabith mendengar dari Jabir maka ia harusnya juga mendengar dari sahabat lainnya [dan 

karena Ibnu Saabith hanya menggunakan lafaz ‗an anah maka itu berarti mursal dan mana 

mungkin Ibnu Saabith hanya mendengar dari Jabir saja]. Maaf ini bukan logika tetapi 

khayalannya saja. 

Orang ini memang jahil dalam ilmu hadis, lafaz ‗an anah dalam hadis adalah lafaz 

periwayatan yang ma‘ruf, jika kedua perawi tersebut berada dalam satu masa maka kaidah 

awal adalah lafaz tersebut dianggap muttasil jika perawi tersebut tsiqat dan bukan mudallis. 

Mursal atau tidaknya perawi itu tergantung apakah ternukil dari perkataan ulama mu‘tabar 

atau tidak, bukan seperti asumsinya kalau Ibnu Saabith mendengar dari Jabir harusnya 

mendengar pula dari sahabat lainnya. Apa ia pikir ilmu hadis itu harus menuruti hawa 

nafsunya?. Tolonglah belajar dahulu dengan baik sebelum sok membantah orang lain. 

dan bukti lain adalah terjadinya syadz matan antara waki dengan abdullah bin numeir 

versi waki (Bidayah wan Nihayah, hal: 282): 

٤ًٌِْغ َٝ : ٍَ ْٖ َؿخرِ خر٢ٍِ، َػ َٓ  ِٖ ِٖ ر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ْؼٍي، َػ َٓ  ُٖ ر٤ِْغ ر ٍَ ػََ٘خ   :َكيَّ

 ٍَ ُ هَخ َي  –أََّٗٚ ـِ ْٔ َٔ ُٖ حُ ٤ْ َٔ ََ حُُل هَْي َىَه َٝ زَخِد) :- َٗ ٤ِِّي  َٓ ََ ا٠َُِ  ْ٘ظُ َ٣ ْٕ ْٖ أََكذَّ أَ َٓ  

ngga ada tuh ada lafal yang mengatakan: 

”َ ٘ض ٓغ ؿخر ً 

sebagaimana yang terdapat pada 

 ،َ ٘ض ٓغ ؿخر خٍ: ً ٢ ه ٓخر  ٖ َكٖٔ ر زي حُ ؼي ػٖ ػ ٓ  ٖ ٤غ ر ٘خ ٍر خٍ كيػ ٢، ه ٘خ أر كيػ

 َٛ ٠ ٍؿَ ٖٓ أ ٘ظَ حُ َٓٙ إٔ ٣  ٖٓ :َ وخٍ ؿخر ٜ٘ٔخ، ك ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ يهَ ك ك

. ٚ وُٞ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٔ ٜٗي ُ ؤ ٌٛح، ك  ٠ ٘ظَ حُ ٤ ِ ٘ش ك ـ  حُ

(Bughyat Ath Thalab Fi Tarikh Al Halab 5/92) 
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‗Abdullah bin Numair Al Hamdaaniy seorang yang tsiqat, ahli hadis dari kalangan ahlus 

sunnah [Taqriib At Tahdziib 1/542]. Ia adalah seorang hafizh tsiqat imam [Siyaar A‘laam An 

Nubalaa‘ 9/244 no 70]. Adz Dzahabiy juga mengatakan bahwa ia adalah hujjah [Al Kasyf 

1/604 no 3024]. Ibnu Hibban berkata tentangnya 

ش ٓخث ٝ ٖ٤ ؼ ٔ ٔغ ٝط ٘ش ط ٓ ٓخص   ٖ٤ ٘ و ظ ٔ ٘خّ ٖٓ حُ ٛ ٞ ٢ أر ٜٔيحٗ ٤َ حُ ٔ ٗ ٖ زي هللا ر  ػ

„Abdullah bin Numair Al Hamdaaniy Abu Hisyaam termasuk golongan orang mutqin, wafat 

tahun 199 H [Masyaahiir „Ulamaa‟ Al Amshaar no 1377] 

‗Abdullah bin Numair seorang hafizh tsiqat mutqin hujjah, maka sesuai dengan kaidah ilmu 

hadis, tambahan matan dari perawi seperti kedudukan dirinya dalam periwayatan hadis 

adalah ziyadah tsiqat yang maqbul [diterima] kedudukannya. Apalagi dalam hal ini lafaz 

yang ia sebutkan tidaklah menyelisihi atau bertentangan dengan matan hadis yang disebutkan 

Waki‘. Oleh karena itu keduanya benar dan saling melengkapi. 

Contoh lain hadis dimana Abdurrahman bin Saabith mendengar langsung dari Jabir 

[radiallahu ‗anhu] dapat dilihat dalam kitab Al Ba‘ts Wan Nusyuur Ibnu Abi Dawuud hal 16 

no 5. 
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https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/al-bats-wan-nusyuur-ibnu-abi-dawud-no-5.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/al-bats-wan-nusyuur-ibnu-abi-dawud-no-5.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/al-bats-wan-nusyuur-ibnu-abi-dawud.jpg
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Para perawiyat hadis tersebut sanadnya shahih sampai ‗Abdurrahman bin Saabith, berikut 

keterangannya 

1. Ayuub bin Muhammad Al Wazzaan seorang perawi yang tsiqat [Taqriib At Tahdziib 

1/118] 

2. Marwaan bin Mu‘awiyah Al Fazaariy seorang yang tsiqat dan hafizh [Taqriib At 

Tahdziib 2/172]. 

3. Rabii‘ bin Sa‘d Al Ju‘fiy seorang perawi yang tsiqat [Tarikh Yahya bin Ma‘in riwayat 

Ad Duuriy no 2216] 

. 

. 

. 

kalaupun benar ibn tsabit mendengar jabir maka itu tidak serta merta mendengar sa‘ad karena 

hukum asalnya adalah mursal sampai ada tahdits darinya. 

Hal itu benar kalau orang ini taklid pada perkataan Yahya bin Ma‘in karena ia adalah satu-

satunya ulama terdahulu yang menyatakan riwayat Ibnu Saabith dari Sa‘d bin Abi Waqqaash 

mursal. Kami telah menunjukkan ulama lain yang menyatakan riwayat Ibnu Saabith dari Sa‘d 

shahih maka sanadnya muttashil [bersambung] yaitu Adh Dhiyaa‘ Al Maqdisiy. 

Secara sederhana bisa dikatakan Yahya bin Ma‘in lebih mu‘tabar dibanding Adh Dhiyaa‘ Al 

Maqdisiy tetapi dalam kasus ini terdapat qarinah [petunjuk] yang menguatkan kami untuk 

merajihkan Adh Dhiyaa‘ Al Maqdisiy dibanding Yahya bin Ma‘in. 

Pertama, Yahya bin Ma‘in telah terbukti keliru ketika mengatakan Ibnu Saabith tidak 

mendengar dari Jabir [radiallahu ‗anhu]. Kalau ada yang mengatakan maka bukan berarti 

perkataannya soal Sa‘d bisa langsung dikatakan keliru. Ya itu benar, tetapi sangat wajar 

untuk bertawaqquf atas perkataan Yahya bin Ma‘in karena mazhabnya dalam hal ini terbukti 

keliru [apalagi ia menyatakan hal itu dalam satu lafaz perkataan]. 

Analogi yang pas untuk kasus ini adalah Jika seorang teman yang anda percayai mengatakan 

kepada anda ada tiga orang yang datang ke rumah anda kemarin ketika anda tidak ada di 

rumah yaitu Ahmad, Ali dan Budi. Padahal anda pergi seharian bersama Ahmad kemarin 

maka anda bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan teman anda tersebut tidak benar. 

Anda bisa merasa pasti bahwa Ahmad tidak kerumah anda kemarin. Maka sangat wajar anda 

tidak mempercayai kalau Aliy dan Budi datang ke rumah anda kemarin sampai anda 

mendapatkan bukti atau konfirmasi kalau memang mereka berdua ke rumah anda kemarin. 

Kedua, Kami telah membuktikan bahwa ‗Abdurrahman bin Saabith semasa dengan Sa‘d bin 

Abi Waqqash yaitu terbukti dalam riwayat shahih bahwa ‗Abdurrahman bin Saabith telah 

melihat Husain bin Aliy yang wafat tahun 61 H, artinya ia melihat Husain bin Aliy dan 

bersama Jabir [radiallahu ‗anhu] sebelum tahun 61 H. Sedangkan Sa‘d bin Abi Waqqash 

wafat tahun 55 H. Maka hal ini tidaklah jauh perbedaan waktunya sehingga memungkinkan 

bagi Ibnu Saabith untuk bertemu Sa‘d bin Abi Waqqaash. Oleh karena itu lebih 

memungkinkan lagi bagi Ibnu Saabith untuk menyaksikan kisah antara Mu‘awiyah dan Sa‘d 

ketika mereka haji di Makkah karena Ibnu Saabith memang termasuk penduduk Makkah. 
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Selain itu Ibnu Saabith meriwayatkan hadis dari Aisyah [radiallahu ‗anha] dan tidak ada 

satupun ulama mu‘tabar yang menyatakan riwayatnya dari Aisyah mursal bahkan sebagian 

hafizh telah menshahihkan riwayatnya dari Aisyah [radiallahu ‗anhu]. 

Hadis Ibnu Saabith dari Aisyah diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah no 1338 dimana Al 

Hafizh Al Buushiiriy berkata ―hadis ini sanadnya shahih para perawinya tsiqat‖ [Mishbaah 

Az Zujaajah Fii Zawaa‘id Ibnu Majah no 474] dan Al Hafizh Ibnu Katsiir berkata tentang 

hadis Ibnu Saabith dari Aisyah tersebut ―hadis ini sanadnya jayyid‖ [Fadha‘il Qur‘an Ibnu 

Katsiir hal 192-193]. Perlu diketahui bahwa penghukuman suatu sanad hadis dengan lafaz 

―sanadnya shahih‖ atau ―sanadnya jayyid‖ memiliki konsekuensi hukum sanadnya muttashil 

di sisi kedua hafizh tersebut 

Aisyah [radiallahu ‗anha] wafat tahun 57 H berdekatan dengan tahun wafatnya Sa‘d bin Abi 

Waqqaash [radiallahu ‗anhu]. Jika ‗Abdurrahman bin Saabith riwayatnya muttashil 

[bersambung] dari Aisyah [radiallahu ‗anha] maka hal itu berarti ‗Abdurrahman bin Saabith 

satu masa dengan Sa‘d bin Abi Waqqash [radiallahu ‗anhu] dan memungkinkan untuk 

bertemu dengannya. 

Dan soal syekh albani nampaknya syekh Albaniy rahimahullah men-sahih-kan hadits ini 

hanya lafadz yang marfuu‘ (perkataan Rasulullah tentang keutamaan Ali) sebagaimana dalam 

dalam kitabnya silsilah hadits sahih 4/335 no.1750. 

Memang benar orang satu ini hanya bisa menukil tanpa paham apa yang ia nukil. Sok ilmiah 

tetapi sebenarnya jahil. Kalau ia memang membaca kitab Silsilah Al Ahaadiits Ash Shahiihah 

4/335 no 1730, maka inilah perkataan Syaikh Al Albani yang tertera dalam kitabnya 

 

Perhatikanlah Syaikh Al Albani menukil riwayat ‗Abdurrahman bin Saabith dari Sa‘d 

[radiallahu ‗anhu] yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah no 121, kemudian Syaikh 

berkata ―sanadnya shahih‖. Jadi yang dishahihkan oleh Syaikh Al Albaniy adalah sanadnya, 

artinya Syaikh menganggap sanad Ibnu Saabith dari Sa‘d [radiallahu ‗anhu] itu muttashil. 

Orang yang baru belajar ilmu hadis pun akan tahu bahwa pernyataan ―sanadnya shahih‖ 

mencakup sanadnya yang muttashil [bersambung]. 

Sebelum Syaikh Al Albani, Al Hafizh Ibnu Katsir telah lebih dulu menguatkan hadis Ibnu 

Saabith tersebut. Ia berkata ―sanadnya hasan‖ [Al Bidayah Wan Nihayah 11/50]. Hal ini 

menunjukkan di sisi Ibnu Katsir sanad Ibnu Saabith dari Sa‘d bin Abi Waqqaash [radiallahu 

‗anhu] adalah muttashil. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2015/01/silsilah-shahihah-juz-4-hal-335.jpg
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. 

. 

. 

Penutup 

Kesimpulannya di sisi kami berdasarkan pendapat yang rajih riwayat Ibnu Saabith tersebut 

shahih. Pembahasannya sudah kami sebutkan dalam tulisan yang lalu dan dilengkapi dengan 

tulisan di atas. Silakan saja kalau orang jahil tersebut bersikeras untuk mendhaifkan riwayat 

Ibnu Majah. Hal itu tidak sedikitpun meruntuhkan hujjah tulisan kami karena bahkan telah 

kami tulis dalam tulisan sebelumnya [dan tidak ada bantahan dari orang jahil tersebut] hadis 

lain yang menjadi bukti bahwa Mu‘awiyah mencela Aliy bin Abi Thalib [‗alaihis salaam]. 

 ٖ ٌَ ر ٢ ر َ ػٖ ١خّٝ ػٖ أر ٔؼ ٘خ ٓ خٍ ػ َُحم ه زي حُ ٘خ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

٠ِ ػَٔٝ  ٖ كِّ ػ َٓ ىهَ ػَٔٝ ر خ ٣ ٖ ظَ ػٔخٍ ر ٔخ ه خٍ ُ ٤ٚ ه ٖ كِّ ػٖ أر ٖ ػَٔٝ ر ٓلٔي ر

جش  ل ِٚ حُ ظ و ِْ ط ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ي ه ظَ ػٔخٍ ٝه وخٍ ه ؼخٙ ك ٖ حُ ر

ِع ؼخٙ ك ٖ حُ وخّ ػَٔٝ ر ٤ش ك زخؿ ٓخ حُ ش  ؼخ٣ٝ ٓ ٚ وخٍ ُ ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٠ِ ظ٠ ىهَ ػ َؿغ ك ح ٣

 ٠ ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ خٍ ػَٔٝ  ٔخًح ه ظَ ػٔخٍ ك ي ه ش ه ؼخ٣ٝ وخٍ ٓ ظَ ػٔخٍ ك خٍ ه ي ه ٗخٗ

ي أٝ  ُٞ ٢ ر ٠ض ك ش ىك ؼخ٣ٝ ٓ ٚ وخٍ ُ ٤ش ك زخؿ جش حُ ل ِٚ حُ ظ و وٍٞ ط ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ
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٘خ أ ٓخك ٍ ٖ٤ وٞٙ ر ظ٠ حُ ٚ ك ٚ ؿخإٝح ر ٛلخر ٢ِ ٝأ ِٚ ػ ظ ٔخ ه ٘خٙ اٗ ِ ظ لٖ ه  ٖٗ٤ خٍ ر ٝ ه

٘خ ٤ٞك ٓ  

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang menceritakan kepadaku ayahku yang 

menceritakan kepada kami „Abdurrazaq yang berkata menceritakan kepada kami Ma‟mar 

dari Ibnu Thawus dari Abu Bakar bin Muhammad bin „Amru bin Hazm dari ayahnya yang 

berkata “ketika Ammar bin Yasar terbunuh maka masuklah „Amru bin Hazm kepada Amru 

bin „Ash dan berkata “Ammar terbunuh padahal sungguh Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam berkata “Ia dibunuh oleh kelompok pembangkang”. Maka „Amru bin „Ash berdiri 

dengan terkejut dan mengucapkan kalimat [Inna lillahi wa inna ilaihi raji‟un] sampai ia 

mendatangi Muawiyah. Muawiyah berkata kepadanya “apa yang terjadi denganmu”. Ia 

berkata “Ammar terbunuh”. Muawiyah berkata “Ammar terbunuh, lalu kenapa?”. Amru 

berkata “aku mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkata “Ia dibunuh oleh 

kelompok pembangkang”. Muawiyah berkata “Apakah kita yang membunuhnya? 

Sesungguhnya yang membunuhnya adalah Ali dan sahabatnya, mereka membawanya dan 

melemparkannya diantara tombak-tombak kita atau ia berkata diantara pedang-pedang kita 

[Musnad Ahmad 4/199 no 17813 dishahihkan oleh Syaikh Syu‟aib Al Arnauth] 

Perhatikan hadis di atas setelah mengetahui ‗Ammar bin Yasar radiallahu ‗anhu terbunuh dan 

terdapat hadis bahwa ‗Ammar akan dibunuh oleh kelompok pembangkang maka Muawiyah 

menolaknya bahkan melemparkan hal itu sebagai kesalahan Imam Ali. Menurut Muawiyah, 

Imam Ali dan para sahabatnya yang membunuh ‗Ammar karena membawanya ke medan 

perang dan menurut Muawiyah Imam Ali itu yang seharusnya dikatakan sebagai kelompok 

pembangkang. Sudah jelas ini adalah celaan yang hanya diucapkan oleh orang yang lemah 

akalnya. 

Tentu saja itu sama halnya seperti Muawiyah menuduh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] yang membunuh para sahabat Badar dan Uhud yang syahid di medan perang 

karena Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang membawa mereka ke medan perang. 

Bayangkan jika perkataan dengan ―logika Muawiyah‖ ini diucapkan kepada Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] maka kami yakin orang-orang akan menyatakan kafir orang 

yang mengatakannya. 

Satu lagi yang perlu diberikan catatan kami tidak pernah dalam tulisan sebelumnya dan 

tulisan di atas menyatakan bahwa Mu‘awiyah mencela Aliy itu adalah maksudnya melaknat 

Aliy. Kami tidak akan berhujjah melampaui teks riwayat yang ada, begitulah cara berhujjah 

dengan objektif, lafaz riwayat menyatakan ―mencela‖ maka itu sudah cukup sebagai hujjah. 

Kami tidak akan berlebihan menyatakan yang dimaksud mencela adalah melaknat [karena hal 

itu membutuhkan dalil] tetapi kami tidak akan membuat bermacam-macam takwil demi 

membela Mu‘awiyah seperti yang dilakukan orang-orang jahil. Jadi kami sarankan kepada 

orang-orang jahil itu kalau ingin membantah kami maka jangan mencampuradukkan waham 

khayal kalian tentang Syi‘ah kepada kami. Salam Damai 

Syaikh Khalid Al Wushabiy Dan Imam Mahdiy Dalam 

Mazhab Syi’ah 

Posted on Desember 15, 2014 by secondprince  

Syaikh Khalid Al Wushabiy Dan Imam Mahdi Dalam Mazhab Syi’ah 

https://secondprince.wordpress.com/2014/12/15/syaikh-khalid-al-wushabiy-dan-imam-mahdiy-dalam-mazhab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/12/15/syaikh-khalid-al-wushabiy-dan-imam-mahdiy-dalam-mazhab-syiah/
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Ada video menarik mengenai diskusi antara Syaikh Khalid Al Wushabiy [Sunni] dan Syauqiy 

Ahmad [Syi‘ah] mengenai Imam Mahdiy. Para pembaca yang berminat dapat melihat 

penggalan video tersebut disini. https://www.youtube.com/watch?v=iH2EXdn9wY4 

 

http://antimajos.com/2014/11/06/saksi-mata-kelahiran-mahdi-adalah-sosok-fiktif/ 

Hal menarik yang ingin dibahas disini adalah ketika Syaikh Khalid Al Wushabiy 

mempermasalahkan riwayat kelahiran Imam Mahdiy dalam mazhab Syi‘ah. Syaikh Khalid Al 

Wushabiy menunjukkan bahwa semua riwayat [dalam mazhab Syi‘ah] yang menerangkan 

lahirnya Imam Mahdiy berasal dari kesaksian Hakiimah binti Muhammad Al Jawaad. Dan 

menurut penelitian Syaikh Khalid ternyata Hakiimah ini fiktif atau mitos belaka dan 

seandainya pun Hakiimah benar ada maka ia majhul bukan orang yang bisa dipercaya. 

Sampai disini perkara tersebut tidak menjadi masalah tetapi Syaikh Khalid kemudian 

menyatakan bahwa keyakinan Imam Mahdi dalam mazhab Syi‘ah ternyata bersumber dari 

tokoh fiktif atau majhul. Ini merupakan lompatan kesimpulan yang mengagumkan. 

Maksudnya mungkin akan membuat kagum orang-orang awam [tertama dari kalangan 

pengikut Syaikh Khalid] tetapi bagi para pencari kebenaran hal ini nampak sebagai usaha 

menyesatkan orang-orang awam untuk merendahkan mazhab Syi‘ah. 

Secara kritis kalau kita ingin berbicara mengenai keyakinan Imam Mahdiy dalam mazhab 

Syi‘ah maka cara yang benar adalah mengumpulkan semua riwayat dalam kitab Syi‘ah yang 

berbicara tentang Imam Mahdiy. Kemudian dianalisis riwayat-riwayat tersebut baru ditarik 

kesimpulan. Kelahiran Imam Mahdiy hanya salah satu bagian dari kumpulan riwayat Imam 

Mahdiy dalam kitab Syi‘ah. Seandainya pun tidak ada riwayat shahih mengenai kelahiran Al 

Mahdiy maka bukan berarti Al Mahdiy tersebut tidak pernah lahir sehingga runtuhlah 

keyakinan Imam Mahdiy dalam mazhab Syi‘ah. 

Kelahiran Imam Mahdiy adalah bagian parsial dari eksistensi Imam Mahdiy. Seseorang bisa 

saja tidak diketahui kapan lahirnya tetapi orang tersebut ya memang ada bukan fiktif. Hanya 

logika sesat yang menyatakan bahwa jika tidak ada bukti shahih kelahiran Imam Mahdiy 

maka runtuhlah eksistensi Imam Mahdiy [dalam mazhab Syi‘ah]. Misalkan jika dalam 

mazhab Ahlus Sunnah tidak ditemukan riwayat-riwayat shahih mengenai kelahiran 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam], para Nabi dan para sahabat. Apakah hal itu menjadi 

dasar untuk menyatakan runtuhnya keyakinan tentang mereka?. Tentu saja tidak bahkan 

logika sesat seperti ini terkesan menggelikan. 

. 

. 

. 

Eksistensi Imam Mahdiy Dalam Mazhab Syi’ah 

Jika kita memang berniat mencari kebenaran meneliti hakikat Imam Mahdiy dalam mazhab 

Syi‘ah maka terdapat riwayat-riwayat shahih dalam kitab Syi‘ah yang membuktikan 

eksistensinya. 

https://www.youtube.com/watch?v=iH2EXdn9wY4
http://antimajos.com/2014/11/06/saksi-mata-kelahiran-mahdi-adalah-sosok-fiktif/
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. 

خٍ ل١َ ه ؼ ـ ْٗ حُ ٛخ  ٢ ٓلخم، ػٖ أر ٖ ا ٠٤، ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ  ١ٍٙع ىّفّ ١دأٍ صٍم :ٓلٔي ر

٤ي١  ٓ خ  ِض ٣ َٓ، ه وخٍ:  ي؟ ك ٓؤُ ٢ إٔ أ ظؤًٕ ُ ظي، ك ٔؤُ ٓ ٖٓ ٢٘ ؼ ٘ ٔ ظي ط ُ٬ ٬ّٔ: ؿ حُ

٘ش ٔي٣ خُ وخٍ ر ٘ٚ؟ ك ٓؤٍ ػ ٖ أ ؤ٣ ي كيع ك بٕ ر ِض: ك و ؼْ، ك وخٍ: ٗ ي؟ ك ي ُٝ ُ َٛ  

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Ishaaq dari Abi Haasyim Al Ja‟fariy yang berkata 

aku berkata kepada Abu Muhammad [„alaihis salaam] “kemuliaanmu membuatku segan 

untuk bertanya kepadamu, maka izinkanlah aku untuk bertanya kepadamu?”. Beliau berkata 

“tanyakanlah”. Aku berkata “wahai tuanku apakah engkau memiliki anak?”. Beliau berkata 

“benar” aku berkata “maka jika terjadi sesuatu padamu kemana aku akan bertanya 

kepadanya”. Beliau berkata “di Madinah” [Al Kafiy Al Kulainiy 1/328] 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berdasarkan kitab Rijal Syi‘ah 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946]. 

2. Ahmad bin Ishaaq bin Sa‘d Al Asy‘ariy seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 

397] 

3. Abu Haasyim Al Ja‘fariy adalah Dawud bin Qaasim seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 399] 

Abu Muhammad [‗alaihis salaam] yang dimaksud adalah Imam Hasan Al Askariy [‗alaihis 

salaam] karena Abi Haasyim Al Ja‘fariy termasuk sahabat Imam Hasan Al Askariy dan 

Beliau dikenal dengan kuniyah Abu Muhammad. Ath Thuusiy menyebutkan dalam kitabnya 

judul bab ―para sahabat Abu Muhammad Hasan bin Aliy bin Muhammad bin Aliy Ar Ridha 

[‗alaihimus salaam]‖ [Rijal Ath Thuusiy hal 395] 

Riwayat shahih di atas membuktikan bahwa Imam Hasan Al Askariy memang memiliki 

seorang anak. Anak Imam Hasan Al Askariy inilah yang dikenal sebagai imam kedua belas 

atau imam Mahdiy dalam mazhab Syi‘ah. 

. 

خٍ  ٤ْ ه َحٛ ٖ ار ٘خ أكٔي ر خٍ كيػ ٓي١ ه لَ ح٧ ؼ ٖ ؿ ٢٘ ػٖ ٓلٔي ر ٤ ِ ٌ وٞد حُ ؼ ٣ ٖ ٓلٔي ر

ْ ٤ٜ ِ ٢ِ ػ ٖ ػ ٘ض ٓلٔي ر لش ر ٠ِ هي٣ ِض ػ ح ح٬ُّٔ ٓ٘ش حػ٤ٖ٘ ٝٓظ٤ٖ ٝٓخثظ٤ٖ ، كٌِٔظٜخ ٖٓ ىه

َّْ رْٜ ، ػْ هخُض ك٬ٕ رٖ حُلٖٔ ٝٓٔظٚ ، كوِض ُٜخ  ٍٝحء كـخد ، ٝٓؤُظٜخ ػٖ ى٣ٜ٘خ ، كٔٔض ٢ُ ٖٓ طؤط

 ّٙا ٍٟا دصى )ّحٍٍّح ١ٍٙع(ؿؼِض كيحى ٓؼخ٣٘ش أٝ هزَحً ؟ هخُض هزَحً ػٖ أر٢ ٓلٔي 

Muhammad bin Ya‟qub Al Kulainiy dari Muhammad bin Ja‟far Al Asadiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim yang berkata aku menemui Khadiijah binti 

Muhammad bin „Aliy [„alaihimas salaam] pada tahun 262 H, maka aku berbicara 

dengannya dari balik tabir, aku bertanya kepadanya tentang agamanya, maka ia 

menyebutkan kepadaku orang yang ia ikuti kemudian berkata Fulan putra Hasan dan ia 

menyebutkannya, maka aku berkata kepadanya “aku menjadi tebusanmu, apakah engkau 

melihatnya sendiri atau mendapatkan kabar?”. Beliau berkata “kabar dari Abu Muhammad 

[„alaihis salaam] yaitu surat kepada ibunya…” [Al Ghaibah Syaikh Ath Thuusiy hal 143] 
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Riwayat di atas memiliki sanad yang hasan berdasarkan keterangan para perawinya dalam 

kitab Rijal Syi‘ah 

1. Muhammad bin Ya‘qub Al Kulainiy dia adalah orang yang paling tsiqat dalam hadis 

dan paling tsabit diantara mereka [Rijal An Najasyiy hal 377 no 1026] 

2. Muhammad bin Ja‘far Al Asadiy adalah Muhammad bin Ja‘far bin Muhammad bin 

‗Aun seorang yang tsiqat shahih al hadiits, hanya saja ia meriwayatkan dari para 

perawi dhaif [Rijal An Najasyiy hal 373 no 1020] 

3. Ahmad bin Ibrahiim Abu Haamid Al Maraaghiy seorang yang mamduh, agung 

kedudukannya [Rijal Ibnu Dawud hal 23 no 55]. Al Majlisiy juga menyatakan ia 

mamduh [Al Wajiizah no 62] 

4. Khadiijah binti Muhammad bin Aliy Ar Ridhaa saudara perempuan imam Aliy Al 

Hadiy, ia seorang yang arif jalil dan alim dalam khabar [A‘yaan Asy Syi‘ah Sayyid 

Muhsin Amin 6/313] 

Sanad riwayat di atas dikatakan hasan karena terdapat dua perawi yang berpredikat mamduh 

[terpuji] yaitu Ahmad bin Ibrahim Al Maraaghiy dan Khadiijah binti Muhammad bin ‗Aliy 

Ar Ridhaa. 

Matan riwayat menyebutkan kalau Khadiijah binti Muhammad bin Aliy Ar Ridhaa mengakui 

keberadaan putra Imam Hasan Al Askariy berdasarkan kabar dari surat Imam Hasan Al 

Askariy [Abu Muhammad] kepada ibunya. 

. 

ؼض  ٔظ خٍ حؿ ١َ٤ ه لٔ لَ حُ ؼ ٖ ؿ زي هللا ر ؼخ، ػٖ ػ ٤ ٠٤ ؿٔ ل ٣ ٖ زي هللا ٝٓلٔي ر ٖ ػ ٓلٔي ر

 ٚ ٓؤُ ٓلخم إٔ أ ٖ ا ٢ أكٔي ر ِٗ ٔـ ٓلخم ك ٖ ا ٘ي أكٔي ر ٔٚ هللا ػ ٞ ػَٔٝ ٍك ٤ن أر ٘ خ ٝحُ أٗ

٢ خ ػَٔٝ اٗ خ أر ٣ :ٚ ِض ُ و ِق ك و ي إٔ  ػٖ حُ خ أ٣ٍ ٤ٔ ٘خى ك خ ر ٓخ أٗ ٗت ٝ ي ػٖ  ٓؤُ ي إٔ أ أ٣ٍ

ٓش  ٤خ و ّٞ حُ زَ ٣ خٕ ه ـش ا٫ اًح ً ِٞ ٖٓ ك و ٢٘ إٔ ح٧ٍٝ ٫ ط وخى١ ٝى٣ ظ بٕ حػ ٘ٚ، ك ي ػ ٓؤُ أ

ٔخ  ل لغ ٗ ٘ ي ٣ ٣ ِْ ش ك ظٞر خد حُ ِن ر ـش ٝأؿ ل ؼض حُ ي ٍك خٕ ًُ بًح ً ٓخ، ك ٞ ٤ٖ ٣ ؼ ؤٍر ر

ؤٍٝ ٤َح، ك ٜخ ه ٔخٗ ٢ ا٣ زض ك ٔ زَ أٝ ً ٘ض ٖٓ ه ٌٖ آٓ ْ ط ٜخ ُ ٔخٗ ِن هللا ػِ ا٣ َٗحٍ ٖٓ ه ي أ ث

 ٤ٚ ِ ٤ْ ػ َحٛ ٘خ ٝإ ار ٤ و زض إٔ أُىحى ٣ ز ٢٘ أك ٌ ٓش ُٝ ٤خ و ْ حُ ٤ٜ ِ وّٞ ػ ٖ ط ٣ٌ ْٛ حُ ٝ ؿَ ٝ

 ٌٖ ُٝ ٠ِ خٍ: ر ئٖٓ ه ْ ط خٍ: أٝ ُ ٠، ه ٔٞط ٢٤ حُ ل ٤ق ٣ ً ٚ ٣َ ٚ ػِ ٝؿَ إٔ ٣ ٓؤٍ ٍر  ّ٬ٔ حُ

خٍ  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل ٢ حُ ٓلخم، ػٖ أر ٖ ا ٢ِ أكٔي ر ٞ ػ ٢ أر زَٗ ي أه ز٢، ٝه ِ جٖ ه ٤طٔ ُ

٤ي ّ ٔخ أىٟ اُ ظ٢ ك و ١َ ػ ٔؼ ٚ: حُ وخٍ ُ زَ؟ ك ٍٞ ٖٓ أه ِض ٖٓ أػخَٓ أٝ ػٖٔ آهٌ، ٝه ٚظ ٝه أُ

ٔؤٕٓٞ،  وش حُ ؼ ٚ حُ بٗ ٚ ٝأ١غ، ك ٓٔغ ُ خ وٍٞ، ك ٢٘ ٣ ؼ ٢٘ ك ي ػ خٍ ُ ٓخ ه ئى١ ٝ ٢٘ ٣ ؼ ٢٘ ك ػ

 ٚ٘ ١َ ٝحر ٔؼ ٚ: حُ وخٍ ُ ي، ك ؼَ ًُ ٬ّٔ ػٖ ٓ ٤ٚ حُ ِ خ ٓلٔي ػ ٓؤٍ أر  ٚ ٢ِ أٗ ٞ ػ ٢ أر زَٗ ٝأه

٤ي ػٖ خ اُ ٔخ أى٣ ظخٕ، ك و ٜٔخ ػ ٓٔغ ُ خ و٫ٕٞ، ك ٢٘ ٣ ؼ ي ك خ٫ ُ ٓخ ه خٕ ٝ ئى٣ ٢٘ ٣ ؼ ١ ك

ٞ ػَٔٝ  وَ أر خٍ: ك ٤ي ه ٤خ ك ٠ ي ٓ ٤ٖ ه ٓخٓ ٍٞ ا ٌٜح ه خٕ، ك ٔؤٓٞٗ ظخٕ حُ و ؼ ٜٔخ حُ بٗ ٜٔخ ك ؼ ٝأ١

 ٤ٚ ِ ٢ ٓلٔي ػ ؼي أر ِق ٖٓ ر و ض حُ ض ٍأ٣ ٚ: أٗ ِض ُ و ظي ك َٓ كخؿ خٍ:  ْ ه ٠ٌ ػ ٓخؿيح ٝر

ؼَ ًح  ٚظ ٓ ز وخٍ: ا١ ٝهللا ٍٝه ٬ّٔ؟ ك ٤يٙ  –حُ ٓؤ ر وخٍ ف –ٝأٝ ٤ض ٝحكيس ك و ز ٚ: ك ِض ُ ه

٘ي١،  ٌٛح ٖٓ ػ  ٍٞ ي، ٫ٝ أه ٞح ػٖ ًُ ٔؤُ ٌْ إٔ ط ٤ ِ خٍ: ٓلَّ ػ ْٓ؟ ه خ٫ ِض: ك ٛخص، ه  :٢ ُ

خ ٓلٔي  ِطخٕ، إٔ أر ٔ ٘ي حُ بٕ ح٫َٓ ػ ٬ّٔ، ك ٤ٚ حُ ِ ٘ٚ ػ ٌٖ ػ َِ ٫ٝ أكَّ، ُٝ ٢ إٔ أك ُ ْ٤ ِ ك

ٞ ـُٞ ٣ ٚ ٤خُ ًٛٞح، ػ ٝ ٤ٚ ٚ ك ٚ ٝأهٌٙ ٖٓ ٫ كن ُ ٤َحػ ٓ ْٔ يح ٝه ِق ُٝ و ٣ ْ ُٝ ٠٠  ْٓ٤ ُ ٕ

وٞح هللا  خط ِذ، ك ط غ حُ ْٓ ٝه غ ح٫ جخ، ٝاًح ٝه ٤ ٗ  ِْٜ ٤ ٘ ْ أٝ ٣ ٤ٜ ؼَف اُ ظ َٔ إٔ ٣ ـ أكي ٣

ي ٌٞح ػٖ ًُ ٔ  ٝأٓ
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Muhammad bin „Abdullah dan Muhammad bin Yahya [keduanya] dari „Abdullah bin Ja‟far 

Al Himyariy yang berkata telah berkumpul aku dan Syaikh Abu „Amru [rahimahullaah] di 

sisi Ahmad bin Ishaaq, maka Ahmad bin Ishaaq memberi isyarat kepadaku untuk bertanya 

kepadanya [Abu „Amru] mengenai pengganti [imam]. Maka aku berkata kepadanya “wahai 

Abu „Amru aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu dan tidaklah aku meragukan mengenai 

hal yang ingin aku tanyakan, karena dalam keyakinanku dan agamaku sesungguhnya bumi 

tidak akan kosong dari hujjah kecuali 40 hari sebelum hari kiamat dan pada masa itu hujjah 

diangkat dan pintu taubat ditutup, tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri 

yang belum beriman sebelum itu, atau ia [belum] mengusahakan kebaikan dalam masa 

imannya, maka mereka orang-orang saat itu adalah makhluk Allah „azza wajalla yang paling 

buruk dan merekalah yang akan mengalami hari kiamat. Akan tetapi aku ingin menambah 

keyakinanku sebagaimana Ibrahim [„alaihis salaam] bertanya kepada Rabb-nya „azza 

wajalla agar diperlihatkan kepadanya bagaimana menghidupkan orang-orang mati maka 

[Allah berfirman] Belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab “Aku telah meyakininya, akan 

tetapi agar hatiku tetap mantap”. Dan sungguh telah mengabarkan kepadaku Abu „Aliy 

Ahmad bin Ishaaq dari Abu Hasan [„alaihis salaam], aku bertanya kepadanya, aku berkata 

“siapakah yang akan kuikuti atau dari siapa aku mengambil dan perkataan siapa yang harus 

aku terima”. Maka Beliau [Abu Hasan] menjawab “Al „Amiriy ia adalah kepercayaanku, 

maka apa yang ia berikan kepadamu dariku maka itu adalah pemberianku dan apa yang ia 

katakan kepadamu dariku maka itu adalah perkataanku, dengarlah dan taatlah 

sesuangguhnya ia seorang yang tsiqat ma‟mun. Dan telah mengabarkan kepadaku Abu „Aliy 

bahwa ia bertanya kepada Abu Muhammad [„alaihis salaam] perkara yang sama, maka 

Beliau [Abu Muhammad] berkata “Al „Amiriy dan anaknya keduanya tsiqat, apa yang 

keduanya berikan kepadamu dariku maka itu adalah pemberianku dan apa yang keduanya 

katakan kepadamu dariku maka itu adalah perkataanku, dengarkanlah dan taatlah pada 

mereka berdua sesungguhnya keduanya tsiqat ma‟mun. Inilah perkataan kedua Imam 

tentang dirimu. [Abdullah bin Ja‟far Al Himyariy] berkata maka Abu „Amru bersujud dan 

menangis, kemudian berkata “tanyakanlah keperluanmu”. Maka aku berkata kepadanya 

“apakah engkau pernah melihat pengganti [imam] setelah Abu Muhammad [„alaihis 

salaam]?”. Ia menjawab “ya, demi Allah dan lehernya seperti ini [ia mengisyaratkan 

dengan tangannya]”. Aku berkata kepadanya “tinggal satu pertanyaan lagi”. Ia berkata 

“tanyakanlah”. Aku berkata “siapakah namanya”. Ia menjawab “haram atas kalian 

menanyakan hal itu, dan tidaklah perkataan ini berasal dariku, bukan diriku yang 

menyatakan halal atau haram, tetapi hal itu berasal darinya [„alaihis salaam]. Karena 

perkara ini di sisi sultan adalah Abu Muhammad wafat dan tidak meninggalkan anak, 

warisannya dibagi dan diambil oleh orang-orang yang tidak memiliki hak terhadapnya, 

sedangkan ahli warisnya bertebaran dan tidak seorangpun berani untuk mengungkapkan diri 

kepada mereka atau mengambil kembali dari mereka, jika nama [tersebut] dimunculkan 

maka akan dilakukan pencarian, maka takutlah kepada Allah dan diamlah terhadap perkara 

ini [Al Kafiy Al Kulainiy 1/329-330] 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berdasarkan keterangan dalam kitab 

Rijal Syi‘ah 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946]. 

2. ‗Abdullah bin Ja‘far Al Himyariy seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 400] 

3. Ahmad bin Ishaaq bin Sa‘d Al Asy‘ariy yaitu Abu ‗Aliy Al Qummiy seorang yang 

tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 397] 
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4. Abu ‗Amru yang dimaksud di atas adalah Utsman bin Sa‘iid Al ‗Amiriy termasuk 

salah satu wakil Imam, seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 401] dan 

disebutkan dalam atsar di atas bahwa Abu ‗Amru telah dinyatakan tsiqat oleh Imam 

Abu Hasan Aliy Al Hadiy [‗alaihis salaam] dan Imam Abu Muhammad Hasan Al 

Askariy [‗alaihis salaam] 

Matan riwayat di atas menyebutkan bahwa ‗Abdullah bin Ja‘far berkumpul dengan Abu 

‗Amru Utsman bin Sa‘iid Al ‗Amiriy di sisi Abu ‗Aliy Ahmad bin Ishaaq, dan Abdullah bin 

Ja‘far menyebutkan dari Abu ‗Aliy dari kedua imam yaitu Abu Hasan [‗alaihis salaam] dan 

Abu Muhammad [‗alaihis salaam] bahwa Abu ‗Amru Utsman bin Sa‘iid Al ‗Amiriy seorang 

yang tsiqat ma‘mun. Kemudian Abdullah bin Ja‘far bertanya kepada Abu ‗Amru apakah ia 

pernah melihat pengganti Imam Hasan Al Askariy yaitu Imam Mahdiy maka Abu ‗Amru Al 

‗Amiriy menyatakan bahwa ia sudah pernah melihatnya. Riwayat shahih ini dengan jelas 

membuktikan eksistensi Imam Mahdiy di sisi mazhab Syi‘ah. 

. 

 ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ َ ظًٞ ٔ ٖ حُ ٠ٓ ر ٞٓ  ٖ ٘خ ٓلٔي ر لَ كيػ ؼ ٖ ؿ زي هللا ر ٘خ ػ خٍ كيػ ه

ٌٛح  ٛخكذ  ض  ٚ أٍأ٣ ِض ُ و ٘ٚ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ ١َ ٔؼ خٕ حُ ٔؼ ٖ ػ ض ٓلٔي ر ٓؤُ خٍ  ١َ٤ ه لٔ حُ

وٍٞ ٣ ٞٛ لَحّ ٝ ٤ض هللا حُ ٘ي ر ٚ ػ ي١ ر ؼْ ٝآهَ ٜػ وخٍ ٗ ٢٘  ح٫َٓ؟ ك ٓخ ٝػيط  ٢ ـِ ُ ِْٜ أٗ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muusa bin Al Mutawakil [radiallahu 

„anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Ja‟far Al Himyariy yang 

berkata aku bertanya kepada Muhammad bin „Utsman Al „Amiriy radiallahu „anhu, maka 

aku berkata kepadanya “apakah engkau pernah melihat pemilik urusan ini [Al Mahdiy]?”. 

Beliau berkata “benar, dan terakhir aku melihatnya di sisi Baitullah dan ia berkata “Ya 

Allah penuhilah untukku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku” [Kamal Ad Diin Wa 

Tamaam An Ni‟mah Syaikh Ash Shaduuq hal 440] 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berdasarkan keterangan dalam kitab 

Rijal Syi‘ah 

1. Muhammad bin Musa bin Al Mutawakil adalah salah satu dari guru Ash Shaduq, ia 

seorang yang tsiqat [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 251 no 59] 

2. ‗Abdullah bin Ja‘far Al Himyariy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 

400] 

3. Muhammad bin ‗Utsman bin Sa‘iid Al ‗Amiriy adalah salah satu dari wakil Imam, 

seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiist no 549] 

Matan riwayat shahih di atas menyebutkan bahwa Muhammad bin ‗Utsman bin Sa‘iid Al 

Amiriy seorang yang tsiqat ma‘mun [sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al Askariy] 

telah melihat Al Mahdiy di Baitullah. Riwayat shahih ini telah membuktikan eksistensi Imam 

Mahdiy dalam mazhab Syi‘ah. 

. 

. 

. 
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Keghaiban Imam Mahdiy Dalam Mazhab Syi’ah 

Dalam mazhab Syi‘ah terdapat keyakinan bahwa Imam Mahdiy akan ghaib hingga waktu 

yang telah Allah ‗azza wajalla tetapkan baru kemudian muncul kembali. Tidak benar 

anggapan bahwa keyakinan ini dalam mazhab Syi‘ah hanya bersumber dari kesaksian orang 

yang tidak dikenal. Justru keyakinan ini telah tsabit dalam berbagai riwayat shahih dalam 

mazhab Syi‘ah. 

. 

 ٞ ٘خ أر خٍ كيػ زي هللا ه ٖ ػ ؼي ر ٓ ٘خ  خٍ كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٖٔ ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 ْٓ وخ ٖ حُ ْٗ ىحٝى ر ٛخ  ٢ ١ِٞ ػٖ أر ؼ ٖ أكٔي حُ لَ ٓلٔي ر ؼ خ ؿ ؼض أر ٔٓ خٍ  ل١َ ه ؼ ـ حُ

 ٌْ ٤ق ُ ٌ ٖٔ ك ل ٢٘ حُ ؼي١ حر ِق ٖٓ ر و وٍٞ حُ ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ ٌَ ػ ٔ ؼ ٛخكذ حُ  ٖٔ ل حُ

 ٫ٝ ٜٚ ٗو  َٕٝ ٌْ ٫ ط وخٍ ٧ٗ يحى ك ٢٘ هللا ك ِ ؼ ْ ؿ ِض ُٝ و ِق ك و ؼي حُ ِق ٖٓ ر و خُ ر

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ـش ٖٓ آٍ ٓلٔي  ل ٞح حُ ُٞ خٍ ه َٙ ه ًٌ ٤ق ٗ ٌ ِض ك ٔٚ ه ٓ خ َٙ ر ًً ٌْ لَ ُ ٣

ِْ ٓ ٝ ٚ  ٝآُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan [radiallahu „anhu] yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Sa‟d bin „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu Ja‟far Muhammad bin Ahmad Al „Alawiy dari Abi Haasyim Dawud bin Qaasim Al 

Ja‟fariy yang berkata aku mendengar Abul Hasan shahib Al Askar [„alaihis salaam] 

mengatakan “pengganti setelahku adalah anakku Hasan maka bagaimana kalian terhadap 

pengganti dari penggantiku?”. Aku berkata “aku menjadi tebusanmu, mengapa?”. Beliau 

berkata “karena kalian tidak akan melihat dirinya secara fisik dan tidak dibolehkan bagi 

kalian menyebutnya dengan namanya”. Aku berkata “maka bagaimana menyebutnya?”. 

Beliau berkata “kalian katakanlah hujjah dari keluarga Muhammad [shallallahu „alaihi 

wasallam]” [Kamal Ad Diin Wa Tamaam An Ni‟mah Syaikh Ash Shaduuq hal 381] 

Riwayat di atas sanadnya hasan, para perawinya tsiqat dan hasan berdasarkan keterangan 

dalam kitab Rijal Syi‘ah 

1. Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid adalah Syaikh Qum, faqih mereka, yang 

terdahulu dan terkemuka, seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 383 no 

1042] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135]. 

3. Abu Ja‘far Muhammad bin Ahmad Al ‗Alawiy tidak tsabit tautsiq terhadapnya hanya 

saja ia hasan [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 497]. 

4. Abu Haasyim Al Ja‘fariy adalah Dawud bin Qaasim seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 399] 

Imam Aliy Al Hadiy menyebutkan bahwa pengganti dari anaknya Abu Muhammad Imam 

Hasan Al Askariy tidak dapat dilihat oleh sebagian pengikutnya dan tidak diperbolehkan 

menyebutkan namanya. Hal ini adalah isyarat akan adanya keghaiban pengganti Imam Hasan 

Al Askariy yaitu Imam Mahdiy. 

. 
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خى د ٣ُ ٖ ٘خ أكٔي ر ٖ كيػ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٢ِ حر ٘خ ػ خٍ: كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ ٜٔيحٗ لَ حُ ؼ ٕ ؿ

لَ  ؼ ٖ ؿ ٠ٓ ر ٞٓ ٤ي١  ٓ ض  ٓؤُ خٍ:  خى ح٧ُى١ ه ٣ُ ٖ ٢ أكٔي ٓلٔي ر ، ػٖ أر ٤ٚ ْٗ، ػٖ أر ٛخ

٘ش ” خ١ َٛس ٝر ٔٚ ظخ ؼ ٗ ٌْ ٤ ِ زؾ ػ ٓ ٍٞ هللا ػِ ٝؿَ: ” ٝأ ٬ّٔ ػٖ ه ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٤ٚ   ػ ِ وخٍ ػ ك

زخ َٛ، ٝحُ ظخ َٛس ح٫ٓخّ حُ ظخ ٔش حُ ؼ ٘ ٬ّٔ: حُ ٢ حُ ٌٕٞ ك ٣ ٝ :ٚ ِض ُ و ذ، ك ـخث ٘ش ح٫ٓخّ حُ ١

ِٞد  ٤ذ ػٖ ه ـ ٫ٝ ٣ ،ٜٚ ٗو ٘خّ  ٜخٍ حُ ٤ذ ػٖ أر ـ ؼْ ٣ خٍ: ٗ ٤ذ؟ ه ـ ٔش ٖٓ ٣ ح٧ث

ؼذ،  ٛ  َ ً ٚ ُ َ ٌُ ٤َ، ٣ٝ ٔ َ ػ ً ٚ َٜٔ هللا ُ ٘خ، ٣ ٓ َ٘ ٢ ػ ؼخٗ ٛٞ حُ ٝ ،َٙ ًً ٖ٤ ٘ ٔئٓ حُ

يٙ  ٠ِ ٣ ِي ػ ٜ ٤ي ٣ٝ ٘ زخٍ ػ َ ؿ ً ٚ ٤َ ر ز ٤ي، ٣ٝ ؼ َ ر ً ٚ وَد ُ ُ٘ٞ ح٧ٍٝ، ٣ٝ ً ٚ ُ َ ٜظ ٣ٝ

ْٜ ى لَ ُ ٫ٝ ٣ ،ٚ ٘خّ ٫ٝىط ٠ حُ ِ ل٠ ػ و ١ٌ ط ٤يس ح٩ٓخء حُ ٓ  ٖ ي حر ي، ًُ ٣َٓ ٤طخٕ  ٗ  ٍ

خ ِٔ جض ؿٍٞح ٝظ ِ ٔخ ٓ ٔطخ ٝػي٫ ً ٨ ح٧ٍٝ ه ٤ٔ َٙ هللا ػِ ٝؿَ ك ٜظ ظ٠ ٣ ٚظ ك ٤ ٔٔ  ط

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ziyaad bin Ja‟far Al Hamdaaniy [radiallahu 

„anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami „Aliy bin Ibrahim bin Haasyim dari 

Ayahnya dari Abi Ahmad Muhammad bin Ziyaad Al Azdiy yang berkata aku bertanya kepada 

tuanku Muusa bin Ja‟far [„alaihimas salaam] tentang firman Allah ta‟ala “menyempurnakan 

atas kalian nikmat-Nya lahir dan bathin”. Maka Beliau [„alaihis salaam] berkata “nikmat 

lahir adalah imam yang nampak dan [nikmat] bathin adalah imam yang ghaib”. Maka aku 

berkata kepada Beliau “apakah diantara imam-imam ada yang ghaib?”. Beliau berkata 

“benar, dirinya [fisiknya] akan ghaib dari penglihatan orang-orang tetapi sebutannya tidak 

ghaib di hati orang-orang mukmin. Dia adalah yang keduabelas dari kami. Allah 

memudahkan baginya semua kesulitan, membantunya mengatasi semua kemalangan, 

menampakkan baginya harta-harta di bumi, mendekatkan baginya semua yang jauh, 

menghancurkan dengannya semua orang yang bertindak sewenang-wenang lagi keras kepala 

dan menghancurkan dengan tangannya semua pengikut setan. Dia adalah anak dari 

sayyidah budak wanita, ia disembunyikan kelahirannya dari orang-orang dan tidak 

dibolehkan bagi mereka menyebutkan namanya sampai Allah „azza wajalla memunculkannya 

dan memenuhi bumi dengan  keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan penindasan 

dan kezaliman [Kamal Ad Diin Wa Tamaam An Ni‟mah Syaikh Ash Shaduuq hal 328-329] 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berdasarkan keterangan dalam kitab 

Rijal Syi‘ah 

1. Ahmad bin Ziyaad bin Ja‘far Al Hamdaaniy, ia seorang yang tsiqat fadhl sebagaimana 

yang dinyatakan Syaikh Shaduq [Kamal Ad Diin Syaikh Shaduq hal 329] 

2. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

3. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

4. Abu Ahmad Muhammad bin Ziyaad Al Azdiy adalah Muhammad bin Abi Umair, ia 

termasuk orang yang paling terpercaya baik di kalangan khusus [Syi‘ah] maupun 

kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

Matan riwayat sangat jelas menyebutkan bahwa Imam kedua belas dari kalangan ahlul bait 

yaitu Imam Mahdiy akan mengalami keghaiban. 

. 
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٢ٟ هللا  ٍ َ ظًٞ ٔ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ٖٔ، ٝٓلٔي ر ل ٖ حُ ٢، ٝٓلٔي ر ٘خ أر ٘خ كيػ ٞح كيػ خُ ْٜ٘ ه ػ

ٞح:  خُ ؼخ ه ٤ ؼطخٍ ؿٔ ٠٤ حُ ل ٣ ٖ ١َ٤، ٝٓلٔي ر لٔ لَ حُ ؼ ٖ ؿ زي هللا ر زي هللا، ٝػ ٖ ػ ؼي ر ٓ

 ،٢ زَه زي هللا حُ ٢ ػ ٖ أر ْٗ، ٝأكٔي ر ٛخ  ٖ ٤ْ ر َحٛ ٠ٔ، ٝار ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٘خ أكٔي ر كيػ

زٞد  ٖ ٓل ٖٔ حر ل ٢ِ حُ ٞ ػ ٘خ أر ٞح: كيػ خُ ؼخ: ه ٤ وطخد ؿٔ ٢ حُ ٖ أر ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ٝٓلٔي ر

َٔحى، ػٖ  ٚ حُ خث ٖ ٓلٔي ػٖ آر لَ ر ؼ ٜخىم ؿ ٤َ، ػٖ حُ ٜ ٢ ر ٤ٖ، ػٖ أر ٜ ل ٖ حُ ىحٝى ر

 ،٢ٔٓ ٔٚ ح ٓ ي١، ح ٜٔي١ ٖٓ ُٝ ٚ: حُ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ: ه ٬ّٔ ه ْ حُ ٤ٜ ِ ػ

 َ٠ ظ٠ ط ٤َس ك زش ٝك ٤ ٚ ؿ ُ ٌٕٞ وخ، ط ِ وخ ٝه ِ ٢ ه ٘خّ ر ٚز حُ ٗ ظ٢، أ ٤ ٘ ٚظ ً ٤ ٘ ًٝ

٢ ذ ك ؼخه ٜ٘خد حُ خُ زَ ً و ي ٣ ٘ي ًُ ؼ ْٜ، ك خٗ ِن ػٖ أى٣ و جض حُ ِ ٔخ ٓ ٔطخ ٝػي٫ ً ٛخ ه ٨ٓ

خ ٝؿٍٞح ِٔ  ظ

Telah menceritakan kepada kami Ayahku, Muhammad bin Hasan dan Muhammad bin Muusa 

Al Mutawakil [radiallahu „anhum], mereka berkata telah menceritakan kepada kami Sa‟d bin 

„Abdullah, „Abdullah bin Ja‟far Al Himyariy, Muhammad bin Yahya Al „Aththaar, mereka 

berkata telah menceritakan kepada kami „Ahmad bin Muhammad bin Iisa, Ibrahim bin 

Haasyim, Ahmad bin Abi „Abdullah Al Barqiy dan Muhammad bin Husain bin Abil 

Khaththaab, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu „Aliy Hasan Ibnu 

Mahbuub As Saraad dari Dawud bin Hushain dari Abi Bashiir dari Ash Shaadiq Ja‟far bin 

Muhammad dari Ayah-ayahnya [„alaihis salaam] yang berkata Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] bersabda “Al Mahdiy dari keturunanku, namanya sama dengan namaku, 

kuniyah-nya sama dengan kuniyahku, dia adalah orang yang paling menyerupaiku dalam 

fisik dan akhlak, dia akan mengalami keghaiban dan terjadi kebingungan hingga orang-

orang tersesat dari agama mereka, maka pada masa itu ia akan datang seperti bintang yang 

menyala, dia akan memenuhinya [bumi] dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi 

oleh kezaliman dan penindasan [Kamal Ad Diin Wa Tamaam An Ni‟mah Syaikh Ash 

Shaduuq hal 287] 

Para perawi hadis di atas adalah para perawi tsiqat berdasarkan keterangan dalam kitab Rijal 

Syi‘ah 

1. Aliy bin Husain bin Musa bin Babawaih Al Qummiy Ayah Syaikh Ash Shaaduq 

adalah Syaikh di Qum terdahulu faqih dan tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 261 no 684]. 

Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid adalah Syaikh Qum, faqih mereka, yang 

terdahulu dan terkemuka, seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 383 no 

1042]. Muhammad bin Musa bin Mutawakil adalah salah satu dari guru Ash Shaduq, 

ia seorang yang tsiqat [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 251 no 59] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135]. ‗Abdullah bin Ja‘far Al Himyariy adalah seorang yang tsiqat [Rijal 

Ath Thuusiy hal 400]. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal 

An Najasyiy hal 353 no 946]. 

3. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351]. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu 

Thawus pernah menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim 

bahwa para perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy 

Syahruudiy 1/222]. Ahmad bin Abu ‗Abdullah Al Barqiy atau Ahmad bin 

Muhammad bin Khalid Al Barqiy seorang yang pada dasarnya tsiqat, meriwayatkan 

dari para perawi dhaif dan berpegang dengan riwayat mursal [Rijal An Najasyiy hal 

76 no 182]. Muhammad bin Husain bin Abil Khaththaab seorang yang mulia, agung 

kedudukannya, banyak memiliki riwayat, tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 334 no 897] 
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4. Abu ‗Aliy Hasan bin Mahbuub As Saraad seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal 

Ath Thuusiy hal 354] 

5. Dawud bin Hushain meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] dan Abu 

Hasan [‗alaihis salaam], seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 159 no 421]. 

6. Abu Bashiir adalah Abu Bashiir Al Asdiy Yahya bin Qasim seorang yang tsiqat [Rijal 

An Najasyiy hal 441 no 1187] 

Sebagian ulama Syi‘ah menetapkan hadis ini sebagai hadis shahih tetapi penilaian ini perlu 

ditinjau kembali karena Dawud bin Hushain memang seorang yang tsiqat tetapi dikatakan 

kalau ia bermazhab waqifiy. 

Allamah Al Hilliy menukil dari Ath Thuusiy dan Ibnu Uqdah bahwa Dawud bin Hushain 

bermazhab waqifiy, dan Allamah Al Hilliy berkata ―yang kuat di sisiku adalah bertawaqquf 

terhadap riwayatnya‖ [Khulashah Al Aqwaal 345 no 1366] 

Berdasarkan kaidah ilmu hadis mazhab Syi‘ah perawi tsiqat dengan bermazhab menyimpang 

seperti waqifiy tidak dinyatakan sebagai shahih hadisnya tetapi turun derajatnya menjadi 

muwatstsaq. Dan kedudukan hadis muwatstsaq bisa dijadikan hujjah jika tidak bertentangan 

dengan hadis shahih lainnya dalam mazhab Syi‘ah. Hadis di atas sangat bersesuaian dengan 

 kedua hadis sebelumnya maka bisa dijadikan hujjah. 

. 

. 

. 

Kesimpulan 

Kami membuat tulisan ini bukan sebagai pembelaan terhadap lawan diskusi Syaikh Khalid Al 

Wushabiy tetapi sebagai suatu usaha untuk meluruskan distorsi atau kedustaan terhadap 

mazhab Syi‘ah. Ada dua hal dari Syaikh Khalid Al Wushabiy yang menurut kami benar 

1. Perkara kredibilitas Hakiimah binti Muhammad bin Aliy itu adalah benar, kami belum 

menemukan riwayat shahih yang menyebutkan tentangnya. 

2. Perkara hadis kelahiran Al Mahdiy yang tidak tsabit hal itu juga benar karena kami 

[sejauh ini] juga belum menemukan riwayat shahih yang menyebutkan kisah 

kelahirannya 

Tetapi jika dengan kedua poin ini dinyatakan kalau keyakinan Imam Mahdiy dalam mazhab 

Syi‘ah menjadi runtuh karena hanya berdasarkan kesaksian orang yang tidak dikenal maka itu 

tidak lain adalah distorsi atas kebenaran atau merupakan kedustaan terhadap Syi‘ah. Banyak 

hadis-hadis shahih dalam mazhab Syi‘ah yang membuktikan keberadaan Imam Mahdiy 

mazhab Syi‘ah dan banyak pula hadis-hadis shahih dalam kitab Syi‘ah tentang keyakinan 

keghaiban Imam Mahdiy dalam mazhab Syi‘ah. 

Tentu saja bagi Ahlus Sunnah [dan juga bagi kami] riwayat-riwayat Syi‘ah di atas tidak 

menjadi hujjah tetapi bukan itu inti masalahnya. Inti masalahnya adalah adanya ulama Ahlus 

Sunnah yang mengklaim bahwa fondasi keyakinan Imam Mahdiy dalam mazhab Syi‘ah itu 

sangat lemah dalam kitab-kitab Syi‘ah. Nah inilah yang dibahas dalam tulisan di atas. Kita 
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boleh saja berbeda keyakinan dengan Syi‘ah tetapi jika ingin berbicara tentang Syi‘ah maka 

berbicaralah dengan kejujuran dan kebenaran bukan dengan kedustaan yang dibuat seolah-

olah ilmiah. Dengan kata lain siapapun orangnya entah ia ulama atau orang awam 

perkataannya harus selalu ditimbang dengan standar kebenaran. 

 

Kedustaan Muhammad Abdurahman Al Amiry : Fatwa 

Imam Besar Syi’ah Yang Mengancam Emilia Renita 

Posted on Desember 6, 2014 by secondprince  

Kedustaan Muhammad Abdurahman Al Amiry : Fatwa Imam Besar Syi’ah Yang 

Mengancam Emilia Renita 

Dalam salah satu tulisan Al Amiry yang dapat para pembaca lihat disini, 

http://www.alamiry.net/2014/03/fatwa-imam-besar-syiah-yang-mengancam.html 

Al Amiry telah berdusta atas mazhab Syi‘ah dan dengan kedustaan tersebut ia merendahkan 

salah satu pengikut Syi‘ah Emilia Renita. Yang dipermasalahkan oleh Al Amiry si pendusta 

ini [kalau sedang bicara tentang Syi‘ah] adalah alasan yang dikatakan Emilia bahwa ia tidak 

melakukan mut‘ah karena sudah memiliki suami. Al Amiry membawakan berbagai hujjah 

dusta untuk menyudutkan Emilia Renita. 

Kami telah membuktikan kedustaan Al Amiry ketika ia mencatut twitter yang 

mengatasnamakan ulama Syi‘ah Muhsin Alu Usfur. Cukuplah untuk dikatakan bahwa hanya 

orang dungu atau pura-pura dungu yang percaya begitu saja dan berhujjah dengan akun–akun 

palsu untuk menuduh mazhab lain dengan tuduhan yang berat. 

. 

. 

. 

Ketika Emilia Renita meminta fatwa asli dari kitab ulama Syi‘ah maka Al Amiry menjawab 

dengan menunjukkan kitab salah seorang ulama Syi‘ah yaitu Sayyid Khumainiy. Berikut 

nukilan yang dikutip Al Amiry 

ٜخ  ؾ ٝ أٗ ظ٣ِٝ زَ حُ ٜخ ه ٔئحٍ ػٖ كخُ لش ، ٝ حُ ٤ ل ٘ش ػ ٜخ ٓئٓ ظغ ر ٔظ ٔ ٌٕٞ حُ ظلذ إٔ ط ٔ ٣

١َٗخ  ٜخ  للٚ ػٖ كخُ ٔئحٍ ٝ حُ ٤ْ حُ ُ ٝ ، ٌَٙٝ ٔ ؼيٙ ك ٓخ ر ؼَ أٝ ًحص ػيس أّ ٫ ، ٝ أ ًحص ر

ٜلش ٠ حُ  ك

―Disunnahkan agar perempuan yang dimut‘ah adalah seorang mu‘minah yang menjaga iffah, 

dan disunnahkan juga untuk menanyakan statusnya sebelum nikah mut‘ah apakah dia masih 

memiliki suami atukah tidak dan masih dalam masa iddah ataukah tidak. Adapun 

menanyakan statusnya setelah nikah mut‘ah maka hukumnya makruh. Dan bertanya hal 

tersebut serta memeriksa statusnya bukanlah syarat sahnya nikah mut‘ah‖ Tahrir Al Wasilah 

Hal. 906 Masalah ke 17 

https://secondprince.wordpress.com/2014/12/06/kedustaan-muhammad-abdurahman-al-amiry-fatwa-imam-besar-syiah-yang-mengancam-emilia-renita/
https://secondprince.wordpress.com/2014/12/06/kedustaan-muhammad-abdurahman-al-amiry-fatwa-imam-besar-syiah-yang-mengancam-emilia-renita/
http://www.alamiry.net/2014/03/fatwa-imam-besar-syiah-yang-mengancam.html
https://secondprince.wordpress.com/2014/11/29/kedustaan-muhammad-abdurrahman-al-amiriy-terhadap-syiah-dalam-dialog-dengan-emilia-renita/
https://secondprince.wordpress.com/2014/11/29/kedustaan-muhammad-abdurrahman-al-amiriy-terhadap-syiah-dalam-dialog-dengan-emilia-renita/


 313 

Kemudian setelah menukil pernyataan ulama Syi‘ah Sayyid Khumainiy di atas, Al Amiry sok 

memberikan syarh [penjelasan] yang menurut kami hanya menunjukkan kerendahan akalnya 

dalam memahami lafaz kalimat. Al Amiry berkata 

Menurut ajaran syiah, jika wanita tersebut memang benar telah memiliki suami, maka lelaki 

yang memut‘ahnya tidak boleh menanyakan status wanita tadi. Cukuplah baginya untuk 

melanjutkan nikah mut‘ah tanpa bertanya 

Seandainya nikah mut‘ah bersama seorang wanita yang sudah mempunyai suami adalah 

haram, maka seharusnya nikah mut‘ah mereka batal. Akan tetapi Imam mereka tidak 

membatalkannya. Bahkan menganggapnya sah dengan memerintahkan lelaki tadi untuk tidak 

menanyakan status wanita tersebut. 

Fatwa tersebut menyatakan bahwasanya bertanya tentang status wanita tersebut sebelum 

dilakukannya nikah mut‘ah hanyalah sunnah dan bukanlah wajib. Sehingga dapat diambil 

hukum bahwasanya nikah mut‘ah bersama wanita yang masih memiliki suami adalah sah 

karena hukum menanyakan statusnya sebelum menikah adalah sunnah dan bukanlah wajib. 

Sebaliknya yang menanyakan status wanita tersebut setelah dilakukan akad nikah mut‘ah 

adalah makruh dan dibenci walaupun secara nyata dia masih memiliki suami. Ini lebih 

menguatkan akan sah nya nikah mut‘ah walaupun dilakukan oleh wanita yang masih 

memiliki suami. 

Lebih jelas lagi, silahkan lihat fatwa terakhir, bertanya akan status seorang wanita yang sudah 

memiliki suami bukanlah syarat sah nikah mut‘ah. Sehingga seorang syiah yang nikah 

mut‘ah bersama seorang wanita yang telah bersuami tanpa bertanya terlebih dahulu 

hukumnya adalah sah, karena dia bukan dari syarat sah nikah mut‘ah. 

Kebetulan kami memiliki kitab Tahriir Al Wasiiilah Sayyid Al Khumainiy dalam bentuk scan 

pdf yang kami dapatkan dari situs Syi‘ah. Nukilan yang disebutkan Al Amiry tersebut kami 

dapatkan dalam kitab Tahriir Al Wasiilah 2/265 masalah 17 

 

 

Apakah dalam perkataan Sayyid Khumainiy di atas ada pernyataan-pernyataan demikian?. Al 

Amiry ini menambah-nambah sendiri apa yang tidak dikatakan Sayyid Khumainiy. Al 

Khumainiy berkata 

لش ٤ ل ٘ش ػ ٜخ ٓئٓ ظغ ر ٔظ ٔ ٌٕٞ حُ ظلذ إٔ ط ٔ ٣ 

Dianjurkan melakukan mut‟ah dengan wanita mu‟min yang menjaga kesucian dirinya 

Artinya jika hendak melakukan nikah mut‘ah maka menikahlah dengan wanita mu‘min yang 

baik-baik dan menjaga kesucian dirinya 

٫ ؼَ أٝ ًحص ػيس أّ  ٜخ ًحص ر ؾ ٝ أٗ ظ٣ِٝ زَ حُ ٜخ ه ٔئحٍ ػٖ كخُ  ٝ حُ
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Dan menanyakan keadaan dirinya sebelum menikah apakah ia memiliki suami atau masih 

dalam masa iddah atau tidak 

Dari kalimat ini saja sebenarnya akan dapat diketahui seandainya nikah mut‘ah itu sama-

sama dibolehkan baik bagi wanita yang bersuami atau tidak, maka apa perlunya menanyakan 

hal tersebut. Seandainya nikah mut‘ah itu sama-sama dibolehkan baik bagi wanita yang 

dalam masa iddah atau tidak, maka apa perlunya menanyakan hal tersebut. 

ٜلش ٠ حُ ١َٗخ ك ٜخ  للٚ ػٖ كخُ ٔئحٍ ٝ حُ ٤ْ حُ ُ ٝ ، ٌَٙٝ ٔ ؼيٙ ك ٓخ ر  ٝ أ

Adapun bertanya setelahnya maka hal itu dibenci, dan bukanlah menanyakan dan memeriksa 

keadaan dirinya adalah syarat sahnya  

Hakikat dari perkataan Sayyid Al Khumainiy di atas adalah jika ingin menikah mut‘ah maka 

hendaknya mencari wanita mu‘min yang baik yang menjaga kesucian dirinya kemudian 

sebelum menikah tanyakanlah keadaan dirinya apakah ia sudah bersuami atau tidak dan 

apakah ia sedang dalam masa iddah atau tidak. Karena kedua hal tersebut yaitu bersuami dan 

dalam masa iddah adalah penghalang bagi nikah baik itu nikah da‘im atau nikah mut‘ah. 

Adapun jika menanyakan keadaan dirinya setelah menikah maka hal itu dibenci. Itu berarti 

tanyakanlah hal tersebut sebelum menikah. Tentu saja ini bisa dimaklumi karena sudah 

selayaknya jika seseorang ingin menikah dengan seorang wanita maka ia harus tahu keadaan 

wanita tersebut baik melalui persaksian dirinya atau melalui keterangan dari keluarganya. 

Kalimat terakhir yaitu menanyakan status wanita tersebut dan memeriksa statusnya bukanlah 

syarat atas sahnya nikah mut‘ah. Dalam mazhab syi‘ah nikah mut‘ah itu sah dengan adanya 

akad nikah mut‘ah yang menyebutkan keterangan waktu dan maharnya. Menanyakan status 

dan memeriksa status wanita memang bukan syarat sahnya nikah mut‘ah. 

Jika sesuatu itu disebut sebagai syarat sah maka ia harus ada dan jika tidak ada maka 

hukumnya tidak sah. Jika seseorang tidak menanyakan dan tidak memeriksa status wanita 

tersebut karena sudah jelas bagi dirinya akan keadaan wanita tersebut [misalkan keluarganya 

telah mengabarkan kepadanya tanpa ia perlu bertanya atau memeriksa wanita itu] maka tetap 

saja pernikahan itu sah. 

Dan pernyataan Sayyid Al Khumainiy tersebut bukan berarti membolehkan seseorang 

menikahi wanita yang telah bersuami dan bukan juga membolehkan untuk meneruskan 

pernikahan dengan istri yang ternyata baru diketahui bahwa ia memiliki suami. Silakan Al 

Amiry membaca kitab Tahriir Al Wasiilah maka ia akan menemukan pernyataan berikut 

 

ٔٔغ  ْ ط ؼَ ُ ض ًحص ر خٗ ٜخ ً ي أٗ ؼي ًُ ْ حىػض ر ظِٝؿٜخ ٍؿَ ػ ٤ش ك ِ ٜخ ه َٓأس أٗ اًح حىػض ح

ٜ٘ي  ؤٕ ط ي ر ًُ ٠ ل٠ ك ٌ ٜ٘ٔخ ، ٝ ٣ ٤ َم ر ي ك ًُ ٠ِ ٘ش ػ ٤ ز خٓض حُ ٞ أه ؼْ ُ ٛخ ، ٗ ٜخ ىػٞح ؤٗ ر

ٖ٤ ٤ٖ ُٝؽ ٓؼ ٤ ؼ ِّٝ ط ُ َ٤ ٠ ٖٓ ؿ ؼخٗ ي ٖٓ حُ ٌُ ٜخ ً ٗٞ ً ٖ٤ ظِٝؿض ك ؼَ ك ض ًحص ر خٗ  ً

https://secondprince.files.wordpress.com/2014/12/tahrir-wasilah-jilid-2-hal-232-masalah-24.jpg
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Jika seorang wanita mengaku bahwa ia tidak memiliki suami dan ia dinikahi oleh seorang 

laki-laki kemudian setelah itu, ia mengaku memiliki suami maka jangan didengar 

pengakuannya. Memang, kalau wanita tersebut membawa bukti atas pengakuannya itu, maka 

harus dipisahkan keduanya. Dan cukuplah dalam hal demikian itu orang yang bersaksi 

bahwa ia memiliki suami sebelumnya dan ia menikah lagi dengan suaminya sekarang dalam 

keadaan masih demikian tanpa harus menyebutkan dengan jelas siapa suami sebelumnya. 

[Tahrir Al Wasilah Sayyid Al Khumainiy 2/232 masalah 24] 

Maka dari itu bisa saja suatu pernikahan baik nikah da‘im atau nikah mut‘ah [yang pada 

awalnya telah sah] kemudian menjadi batal atau harus dipisahkan keduanya karena terdapat 

pembatal nikah yang baru diketahui setelah pernikahan itu dinyatakan sah misalnya istri 

tersebut baru diketahui terbukti sudah punya suami sebelumnya. 

Pada intinya adalah Al Amiry berdusta atas ulama Syi‘ah Sayyid Al Khumainiy. Al Amiry 

mengesankan kepada para pembacanya bahwa Sayyid Al Khumainiy membolehkan menikahi 

wanita yang sudah bersuami padahal faktanya Sayyid Al Khumainiy tidak pernah 

membolehkan menikahi wanita yang sudah bersuami. 

. 

. 

. 

Kemudian Al Amiry membawakan riwayat Imam Ja‘far dalam kitab Syi‘ah yang menurut 

anggapannya dapat ia jadikan hujjah untuk menyerang Emilia. Al Amiry berkata 

Bahkan Imam mereka Ja‘far Ash Shodiq telah menegur seseorang karena dia memeriksa 

status wanita mut‘ahnya yang telah memiliki suami. Disebutkan dalam kitab mereka: 

ي  ٘ض ػٖ ًُ ظ ل ٜخ ُٝؿخ ك ٢ٔ إٔ ُ ل ٗ ٢ غ ك ٞه ؼش ك ظ َٓأس ٓ ِٝؿض ح ٢ ط ِض حٗ خٍ: ه ه

٘ض؟! ظ ْ ك خٍ: ُٝ ٜخ ُٝؿخ ه ٞؿيص ُ  ك

Seseorang berkata: Aku berkata: seseungguhnya aku menikahi seorang wanita secara mut‘ah, 

maka terbesit dalam pikiranku bahwasanya dia memiliki seorang suami. Maka aku 

memeriksa hal tersebut dan aku mendapatkannya dia masih memiliki seorang suami. Maka 

Ja‘far berkata: ―Kenapa engkau malah memeriksa statusnya ?!‖ Tahdzib Al Ahkam 218/13 

dan Wasa‘il Asy Syiah 246/6 

Lihat, apa yang dilakukan oleh Imam Mereka Ja‘far Ash Shodiq yang melarang seseorang 

karena dia telah memeriksa dan menanyakan status wanita mut‘ahnya yang telah memiliki 

suami. Jika Emilia mau bukti dengan minta screenshootnya, maka akan kami berikan 

kepadanya, baik dari kitab tahdzib Al Ahkam ataupun Wasa‘il Asy Syiah. Jangan kira kami 

sembarang copas, karena kami punya kitab ini semua dan kami screenshoot langsung dari 

kitab mereka. Alasan apa lagi yang akan dilakukan oleh dedengkot syiah satu ini ?? 

Berikut riwayat beserta sanad lengkapnya dalam kitab Tahdzib Al Ahkam oleh ulama Syi‘ah 

Syaikh Ath Thuusiy 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1167_%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AC-%D9%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_253
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 ٖ ٓلخم ر ٠ٔ ػٖ ا ٤ ٖ ػ خٕ ر ٔؼ ٘ي١ ػٖ ػ ٔ ٖ حُ ٢ِ ر ٠٤ ػٖ ػ ل ٣ ٖ ٖ أكٔي ر ٍٟٝ ٓلٔي ر

َٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٗي ػٖ أر ٖ ٍح ٠ ٓلٔي ر ُٞٓ  َ٠ ِٝؿض ػٔخٍ ػٖ ك ٢ ط ِض حٗ خٍ: ه حّ ه

 ْ خٍ: ُٝ ٜخ ُٝؿخ ه ٞؿيص ُ ي ك ٘ض ػٖ ًُ ظ ل ٜخ ُٝؿخ ك ٢ٔ إٔ ُ ل ٗ ٢ غ ك ٞه ؼش ك ظ َٓأس ٓ ح

٘ض؟ ظ  ك

Muhammad bin Ahmad bin Yahya dari „Aliy bin As Sindiy dari „Utsman bin Iisa dari Ishaaq 

bin „Ammaar dari Fadhl maula Muhammad bin Raasyid dari Abi „Abdullah [„alaihis 

salaam] yang berkata aku menikahi seorang wanita secara mut‟ah maka muncul dari diriku 

bahwa ia memiliki suami. Maka aku menyelidiki hal tersebut dan menemukan bahwa ia 

memiliki suami. Beliau berkata “mengapa engkau menyelidikinya?”. [Tahdzib Al Ahkam 

Syaikh Ath Thuusiy 7/253] 

Riwayat di atas sesuai dengan kaidah ilmu dalam mazhab Syi‘ah kedudukannya dhaif karena 

1. „Aliy bin As Sindiy dia perawi yang tidak tsabit tautsiq terhadapnya [Al Mufiid Min 

Mu‟jam Rijal Al Hadiits hal 398]  

2. Fadhl maula Muhammad bin Raasyid seorang yang majhul [Al Mufiid Min Mu‟jam 

Rijal Al Hadiits hal 458] 

Justru terdapat riwayat shahih dalam kitab Al Kafiy Al Kulainiy yang mengisyaratkan tidak 

bolehnya menikahi mut‘ah wanita yang bersuami. 

٠ٔ ػٖ ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٘خ ػٖ أكٔي ر ٛلخر ش ػٖ  ػيس ٖٓ أ ٠خُ ٤ي ػٖ ك ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل حُ

خ أكي  ٤ٜ ٤ْ ك ظ٢ ُ ٬س حُ ل خُ َٔأس ر و٠ حُ ٬ّٔ( أُ ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ ٢ ػ ِض ٧ر خٍ ه َٔ ه ٤ ٓ

ٜٔخ ل ٗ ٠ِ ش ػ ٜيه ٔ ؼْ ٢ٛ حُ خٍ ٗ ِٝؿٜخ؟ ه ؤط وٍٞ ٫، ك ظ ي ُٝؽ؟ ك ُ َٛ ٜخ  ُ ٍٞ ؤه  ك

Dari sekelompok sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad bin „Iisa dari Husain bin Sa‟iid 

dari Fadhalah dari Maysar yang berkata aku berkata kepada Abi „Abdullah [„alaihis 

salaam] “aku menemui seorang wanita di tengah padang luas dan tidak ada seorangpun 

bersamanya, maka kukatakan kepadanya “apakah engkau memiliki suami”. Maka ia berkata 

“tidak”, bolehkah aku menikahinya?. Beliau berkata “boleh, dia adalah saksi yang 

membenarkan keadaan dirinya” [Al Kafiy Al Kulainiy 5/462] 

Di sisi Al Kulainiy lafaz ―sekelompok sahabat kami‖ dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa 

tidak bermakna majhul sebagaimana yang dinukil An Najasyiy 

 ٖ ٖ ٓلٔي ر ٘خ ػٖ أكٔي ر ٛلخر ٢ ػيس ٖٓ أ ظخر ً ٢ خٕ ك ٓخ ً  َ ً :٢٘ ٤ ِ ٌ لَ حُ ؼ ٞ ؿ خٍ أر ٝه

 ْ ٖ اى٣ٍ ٍٞس ٝأكٔي ر ً ٖ ٢ ٝىحٝى ر ٤ٌحٗ ٌٔ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ٢ِ ر ٠٤ ٝػ ل ٣ ٖ ْٜ ٓلٔي ر ٠ٔ، ك ٤ ػ

ْٗ ٛخ  ٖ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر  ٝػ

Abu Ja‟far Al Kulainiy berkata “setiap apa yang ada dalam kitabku, sekelompok sahabat 

kami dari Ahmad bin Muhamad bin „Iisa maka mereka adalah Muhammad bin Yahya, Aliy 

bin Muusa Al Kumaydzaaniy, Dawud bin Kawrah, Ahmad bin Idris dan Aliy bin Ibrahim bin 

Haasyim [Rijal An Najasyiy hal 377-378 no 1026] 

Maka dari itu sanad riwayat Al Kafiy di atas kedudukannya shahih berdasarkan kaidah ilmu 

dalam mazhab Syi‘ah. Berikut keterangan mengenai para perawinya 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1126_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A5/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_462
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1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946]. Ahmad bin Idris Al Qummiy seorang yang tsiqat faqiih shahih riwayatnya [Rijal 

An Najasyiy hal 92 no 228]. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim seorang yang tsiqat dalam 

hadis dan tsabit [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

3. Husain bin Sa‘id bin Hammaad seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 355] 

4. Fadhalah bin Ayuub Al Azdiy disebutkan oleh An Najasyiy bahwa ia tsiqat dalam 

hadis dan lurus dalam agamanya [Rijal An Najasyiy hal 310-311 no 850] 

5. Maysar bin ‗Abdul Aziz termasuk sahabat Imam Baqir dan Imam Shaadiq, seorang 

yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 634] 

Riwayat di atas mengisyaratkan bahwa menikahi wanita yang memiliki suami adalah tidak 

boleh, karena kalau memang dibolehkan maka tidak ada gunanya perawi tersebut bertanya 

kepada Imam Ja‘far dan jawaban Imam Ja‘far tersebut akan menjadi rancu. Toh kalau tidak 

ada bedanya sudah bersuami atau tidak yaitu sama-sama boleh dinikahi, maka tidak ada 

gunanya pernyataan Imam Ja‘far bahwa ―ia adalah saksi yang membenarkan keadaan 

dirinya‖. 

Jawaban Imam Ja‘far ini justru menjelaskan bahwa pengakuan seorang wanita akan dirinya 

menjadi hujjah yang dapat diterima oleh karena itu pernyataan wanita tersebut bahwa ia tidak 

memiliki suami menjadikannya boleh untuk dinikahi. Artinya jika wanita tersebut memiliki 

suami maka tidak boleh dinikahi. 

Dan dalil paling kuat di sisi mazhab Syi‘ah mengenai haramnya menikahi wanita yang sudah 

bersuami baik secara nikah da‘im atau nikah mut‘ah adalah Al Qur‘an An Nisaa‘ ayat 24 

ًَ حَء  ٍَ َٝ خ  َٓ  ْْ ٌُ َُ ََّ أُِك َٝ  ْْ ٌُ ِ َػ٤َِْ ًِظَخَد هللاَّ  ْْ ٌُ خُٗ َٔ ْض أ٣َْ ٌَ َِ َٓ خ  َٓ خِء ا٫َِّ  َٔ َٖ حُِّ٘ ِٓ َ٘خُص  َٜ ْل ُٔ ُْ ح َٝ  ْْ ٌُ حُِ َٞ ْٓ َ ـُٞح رِؤ ْٕ طَْزظَ ْْ أَ ٌُ ُِ

َّٖ ُٜ ْ٘ ِٓ  ِٚ ْْ رِ ظَْؼظُ ْٔ ظَ ْٓ خ ح َٔ َٖ كَ خكِِل٤ َٔ ُٓ  ََ َٖ َؿ٤ْ ٤ِ٘ ِٜ ْل ُٓ   ِٚ ْْ رِ ٤ْظُ َٟ ح ََ خ طَ َٔ ْْ ك٤ِ ٌُ ٫َ ُؿَ٘خَف َػ٤َِْ َٝ ٠َ٣َِشً  َّٖ كَ ُٛ ٍَ َّٖ أُُؿٞ ُٛ كَآَطُٞ

خ ًٔ ٤ ٌِ خ َك ًٔ َٕ َػ٤ِِ خ ًَ  َ َّٕ هللاَّ ٠َ٣َِِش اِ ُْلَ ْٖ رَْؼِي ح ِٓ  

Dan [diharamkan juga kamu menikahi] wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang 

kamu miliki [Allah telah menetapkan hukum itu] sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan 

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, [yaitu] mencari isteri-isteri dengan hartamu 

untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati di antara 

mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban dan tiadalah 

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. [QS An 

Nisaa‟ ayat 24] 

. 

. 

. 

Penutup 

Kami heran dengan orang-orang alim yang karena kebenciannya terhadap mazhab Syi‘ah 

maka mereka merendahkan diri menjadi orang dungu dan pendusta. Apakah mereka pikir 
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tidak ada orang yang akan mengungkap kedunguan dan kedustaan mereka?. Zaman sekarang 

ini dunia ilmu sudah semakin mudah untuk dicapai hanya tinggal kemauan dan usaha. Jadi 

kami sarankan untuk orang-orang seperti Al Amiry agar belajar dulu dengan baik mengenai 

mazhab Syi‘ah sebelum anda sok tahu mencelanya. 

Alangkah malangnya orang-orang awam yang disesatkan oleh orang-orang alim dengan 

kedunguan dan kedustaan. Biasanya orang-orang awam itu hanya ikut-ikutan sok tahu dan 

ikut-ikutan mencela. Jika ditunjukkan kebenaran kepada orang-orang awam tersebut 

kemudian diungkapkan kedustaan orang alim yang mereka ikuti maka mereka malah 

mendustakan kebenaran dan membela kedustaan. Maka kami sarankan kepada para pembaca 

jangan mau menjadi orang awam, belajarlah dan timbanglah semua pengetahuan yang 

didapat dengan timbangan kebenaran. 

Kedustaan Muhammad Abdurrahman Al Amiry 

Terhadap Syi’ah Dalam Dialog Dengan Emilia Renita 

Posted on November 29, 2014 by secondprince  

Kedustaan Muhammad Abdurrahman Al Amiry Terhadap Syi’ah Dalam Dialog 

Dengan Emilia Renita 

Sungguh menggelikan ketika seseorang menuduh suatu mazhab sebagai ajaran yang penuh 

kedustaan dan kedunguan ternyata terbukti dirinyalah yang sebenarnya dusta dan dungu. 

Mungkin saja sebelumnya ia tidak berniat menjadi dusta dan dungu hanya saja kebenciannya 

terhadap mazhab tersebut telah membutakan akal dan hatinya sehingga dirinya tampak 

sebagai pendusta 

Inilah yang terjadi pada Muhammad Abdurrahman Al Amiry dalam tulisannya yang memuat 

dialog dirinya dengan pengikut Syi‘ah yaitu Emilia Renita. Dialog tersebut membicarakan 

tentang nikah mut‘ah, dimana para pembaca dapat melihatnya 

disini http://www.alamiry.net/2014/03/dialog-tuntas-bersama-emila-renita-az.html 

. 

. 

. 

Kedustaan Pertama 

Al Amiry menanyakan kepada Emilia pernahkah ia melakukan mut‘ah atau sudah berapa kali 

ia melakukan mut‘ah. Pertanyaan ini dijawab oleh Emilia bahwa dalam mazhab Syi‘ah 

hukum nikah mut‘ah itu halal tetapi tidak semua yang halal itu wajib atau harus dilakukan. 

Kemudian Al Amiry menjawab bahwa dalam Syi‘ah nikah mut‘ah itu bukan sekedar halal 

tetapi wajib karena ada riwayat Syi‘ah yang mengancam orang yang tidak melakukan nikah 

mut‘ah. Berikut riwayat yang dimaksud sebagaimana dikutip oleh Al Amiry 

ظَّْغ َؿخَء َٔ ْْ ٣َظَ َُ َٝ ٤َْٗخ  َٖ حُيُّ ِٓ َؽ  ََ ْٖ َه َٓ َٞ أَْؿَيُع  ُٛ َٝ ِش  َٓ ُْو٤َِخ َّ ح ْٞ َ٣ 

https://secondprince.wordpress.com/2014/11/29/kedustaan-muhammad-abdurrahman-al-amiriy-terhadap-syiah-dalam-dialog-dengan-emilia-renita/
https://secondprince.wordpress.com/2014/11/29/kedustaan-muhammad-abdurrahman-al-amiriy-terhadap-syiah-dalam-dialog-dengan-emilia-renita/
http://www.alamiry.net/2014/03/dialog-tuntas-bersama-emila-renita-az.html
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Barang siapa yang keluar dari dunia (wafat) dan dia tidak nikah mut‘ah maka dia datang pada 

hari kiamat sedangkan kemaluannya terpotong‖ Tafsir manhaj ash shadiqin 2/489 

Kami tidak memiliki kitab Tafsir Manhaj Ash Shadiqiin Al Kasyaaniy [dan kami ragu kalau 

si Amiry memiliki kitab tersebut] tetapi riwayat di atas dapat dilihat dari scan kitab tersebut 

yang dinukil oleh salah satu situs pembenci Syi‘ah disini http://jaser-

leonheart.blogspot.com/2012/05/sekilas-tentang-keutamaan-kawin-kontrak.html 

 

 

Nampak bahwa riwayat tersebut dinukil oleh Al Kasyaaniy dalam kitabnya tanpa 

menyebutkan sanad. Artinya riwayat tersebut tidak bisa dijadikan hujjah sampai ditemukan 

http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/05/sekilas-tentang-keutamaan-kawin-kontrak.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/05/sekilas-tentang-keutamaan-kawin-kontrak.html
https://secondprince.files.wordpress.com/2014/11/tafsir-manhaj-ash-shadiqin-kasyaaniy2.jpg
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sanad lengkapnya dan dibuktikan dengan kaidah ilmu mazhab Syi‘ah bahwa sanad tersebut 

shahih. 

Salah seorang ulama Syi‘ah yaitu Syaikh Aliy Alu Muhsin dalam kitabnya Lillah Wa Lil 

Haqiiqah 1/193 pernah berkomentar mengenai salah satu riwayat lain dalam kitab Tafsir 

Manhaj Ash Shadiqqin 

 

Nukilan di atas menyebutkan bahwa hadis yang disebutkan Al Kasyaaniy tidak disebutkan 

dalam kitab hadis Syi‘ah yang ma‘ruf [dikenal] dan Al Kasyaniy menukilnya tanpa 

menyebutkan sanadnya dari Risalah tentang Mut‘ah oleh Syaikh Aliy Al Karkiy. 

Jika situasinya dibalik misalkan Emilia berhujjah dengan riwayat tanpa sanad dalam salah 

satu kitab tafsir ahlus sunnah maka saya yakin Al Amiry akan membantah dengan sok bahwa 

riwayat tersebut tidak bisa dijadikan hujjah karena tidak ada sanadnya. Maka tidak diragukan 

bahwa pernyataan Al Amiry kalau Syi‘ah mewajibkan penganutnya melakukan mut‘ah dan 

mengancam yang tidak melakukannya adalah kedustaan atas nama Syi‘ah. 

، ػٖ حد ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر خ ػ ض أر ٓؤُ خٍ:  ٤ٖ ه وط ٣ ٖ ٢ِ ر ٤َ، ػٖ ػ ٢ ػٔ ٕ أر

ِض:  ٜ٘خ، ه ٘خى هللا ػ وي أؿ ض ًٝحى ك ٓخ أٗ وخٍ: ٝ ؼش ك ظ ٔ ٬ّٔ( ػٖ حُ ٤ٚ حُ ِ ٠ٓ )ػ ٞٓ  ٖٔ ل حُ

ِىحى؟  ٛخ ٝط ي ٣ِ ِض: ٗ و ٬ّٔ(، ك ٤ٚ حُ ِ ٢ِ )ػ ظخد ػ ً ٢ وخٍ: ٢ٛ ك ٜٔخ، ك ِ ٔخ أٍىص إٔ أػ اٗ

ٚز ا٫ ًحى ٤ ط ٣ َٛ وخٍ: ٝ  ك

„Aliy bin Ibrahim dari Ayah-nya dari Ibnu Abi „Umair dari „Aliy bin Yaqthiin yang berkata 

aku bertanya kepada Abul Hasan Muusa [„alaihis salaam] tentang mut‟ah. Maka Beliau 

berkata “ada apa kamu terhadapnya [mut‟ah], sungguh Allah telah mencukupkanmu darinya 

[hingga tidak memerlukannya]”. Aku berkata “sesungguhnya aku hanya ingin mengetahui 

tentangnya”. Beliau berkata “itu [mut‟ah] ada dalam kitab Aliy [„alaihis salaam]. Maka aku 

berkata “apakah kami dapat menambahnya [mahar] dan wanita dapat menambah 

[waktunya]”. Beliau berkata “bukankah ditetapkannya [aqad mut‟ah] kecuali dengan hal-

hal tersebut” [Al Kafiy Al Kulainiy 5/452] 

Riwayat di atas dapat para pembaca lihat di link berikut. Riwayat tersebut sanadnya shahih di 

sisi mazhab Syi‘ah, para perawinya tsiqat sebagaimana berikut 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1126_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AC-%D9%A5/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_452
https://secondprince.files.wordpress.com/2014/11/lillah-wa-lil-haqiiqah-hal-193.jpg
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2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

4. ‗Aliy bin Yaqthiin seorang yang tsiqat jalil memiliki kedudukan yang agung di sisi 

Abu Hasan Muusa [‗alaihis salaam] [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 154 no 388] 

Matan riwayat justru mengsiyaratkan tidak ada kewajiban dalam melakukan mut‘ah dan tidak 

ada ancaman bagi yang tidak melakukannya. Hujjahnya terletak pada lafaz ―ada apa kamu 

terhadapnya [mut‘ah], sungguh Allah telah mencukupkanmu darinya‖ artinya si penanya 

tidak perlu melakukannya karena Allah telah mencukupkan dirinya [sehingga ia tidak 

memerlukan mut‘ah]. Maksud mencukupkannya disini adalah telah memiliki istri. Kalau 

memang mut‘ah itu wajib bagi setiap penganut Syi‘ah dan mendapat ancaman bagi yang 

tidak melakukannya maka bagaimana mungkin Imam Syi‘ah tersebut mengatakan lafaz yang 

demikian. 

Berdasarkan riwayat di atas maka dalam mazhab Syi‘ah hukum nikah mut‘ah itu halal atau 

mubah dan tidak ada masalah bagi mereka yang tidak melakukannya karena memang tidak 

memerlukannya. Tidak ada dalil shahih di sisi Syi‘ah mengenai kewajiban mut‘ah dan 

ancaman bagi yang tidak melakukannya. 

Memang Al Amiry bukan orang pertama yang berdusta atas nama Syi‘ah dengan riwayat Al 

Kasyaniy dalam Tafsir Manhaj Ash Shaadiqin tersebut, sebelumnya sudah ada ustad salafiy 

[yang sudah cukup dikenal] yang melakukannya yaitu Firanda Andirja dalam salah satu 

tulisannya disini. Mungkin dengan melihat link tersebut, Al Amiriy akan merasa terhibur 

bahwa orang yang lebih baik darinya ternyata melakukan kedustaan yang sama. 

Orang boleh saja bertitel ustad, alim ulama, berpendidikan S3 dalam ilmu agama tetapi yang 

namanya hawa nafsu dapat menutupi akal pikiran sehingga melahirkan kedunguan dan 

kedustaan. Biasanya orang-orang model begini sering dibutakan oleh bisikan syubhat bahwa 

mereka adalah pembela sunnah penghancur bid‘ah jadi tidak perlu bersusah payah kalau 

ingin membantah Syi‘ah, Syi‘ah sudah pasti sesat maka tidak perlu tulisan ilmiah dan objektif 

untuk membantah kelompok sesat. Jadi jangan heran kalau para pembaca melihat dalam 

tulisannya yang membahas hadis mazhabnya akan nampak begitu ilmiah dan objektif tetapi 

ketika ia menulis tentang mazhab yang ia sesatkan maka akan nampak begitu dungu dan 

dusta. 

. 

. 

. 

Kedustaan Kedua 

Dalam dialog antara Al Amiriy dan Emilia, Emilia mengatakan bahwa ia tidak melakukan 

mut‘ah [bahkan haram baginya] karena secara syar‘i nikah mut‘ah tidak bisa dilakukan oleh 

istri yang sudah bersuami. Al Amiry kemudian menjawab dengan ucapan berikut 

http://www.firanda.com/index.php/artikel/30-sekte-sesat/580-kemaluan-buntung-terpotong-demikian-ahlus-sunnah-dibangkitkan-pada-hari-kiamat-di-mata-kaum-syi-ah
http://www.firanda.com/index.php/artikel/30-sekte-sesat/580-kemaluan-buntung-terpotong-demikian-ahlus-sunnah-dibangkitkan-pada-hari-kiamat-di-mata-kaum-syi-ah
http://www.firanda.com/index.php/artikel/30-sekte-sesat/580-kemaluan-buntung-terpotong-demikian-ahlus-sunnah-dibangkitkan-pada-hari-kiamat-di-mata-kaum-syi-ah
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Maka tanggapan kami: ―Justru, ulama anda sepakat akan kebolehan nikah mut‘ah bagi 

seorang wanita yang sudah nikah alias sudah punya suami‖. Disebutkan dalam kitab syiah: 

٣ـُٞ ُِٔظِٝؿش حٕ طظٔظغ ٖٓ ؿ٤َ إًٔ ُٝؿٜخ ، ٝك٢ كخٍ ًخٕ رؤًٕ ُٝؿٜخ كؤٕ ٗٔزش ح٧ؿَ أهَ ،١َٗ 

 ٝؿٞد ح٤ُ٘ش حٗٚ هخُٜخً ُٞؿٚ هللا

―Diperbolehkan bagi seorang istri untuk bermut‘ah (kawin kontrak dengan lelaki lain) tanpa 

izin dari suaminya, dan jika mut‘ah dengan izin suaminya maka pahala yang akan didapatkan 

akan lebih sedikit, dengan syarat wajibnya niat bahwasanya ikhlas untuk wajah Allah‖ 

Fatawa 12/432 

Ucapan Al Amiry di atas adalah kedustaan atas mazhab Syi‘ah. Tidak ada kesepakatan ulama 

Syi‘ah sebagaimana yang diklaim oleh Al Amiry. Begitu pula referensi yang ia nukil adalah 

dusta. Kita tanya pada Al Amiry, kitab Al Fatawa siapa yang dinukilnya di atas?. Ulama 

Syi‘ah mana yang menyatakan demikian?. Silakan kalau ia mampu tunjukkan scan kitab 

tersebut atau link yang memuat kitab Syi‘ah tersebut. 

Saya yakin Al Amiry tidak akan mampu menjawabnya karena ucapan dusta tersebut 

sebenarnya sudah lama populer di media sosial dan sumbernya dari twitter atau facebook 

majhul yang mengatasnamakan ulama Syi‘ah. Ia sendiri menukilnya dari akun twitter yang 

mengatasnamakan ulama Syi‘ah Muhsin Alu ‗Usfur sebagaimana dapat para pembaca lihat 

dalam tulisan Al Amiry disini 

http://www.alamiry.net/2013/07/syiah-adalah-agama-seks-agama-mutah.html 

 

Dan sudah pernah saya sampaikan bantahan mengenai kepalsuan twitter tersebut atas nama 

ulama Syi‘ah dalam tulisan disini. Petunjuk lain akan kepalsuannya adalah jika para pembaca 

mengklik link tersebut yang dahulu mengatasnamakan ulama Syi‘ah Muhsin Alu ‗Usfur 

maka sekarang sudah berganti menjadi Kazim Musawiy. 

http://www.alamiry.net/2013/07/syiah-adalah-agama-seks-agama-mutah.html
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/28/syiah-agama-para-binatang-penganut-seks-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.files.wordpress.com/2014/11/twitter-muhsin-al-usfur.jpg
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Dan di tempat yang lain para pembaca akan melihat seseorang mengaku Ayatullah 

Khumainiy yang juga menukil ucapan dusta tersebut. Mungkin kalau Al Amiriy melihatnya 

ia akan menyangka kalau akun facebook tersebut memang milik ulama Syi‘ah Ayatullah 

Khumainiy. 

 

Alangkah dungunya jika seorang alim menuduh mazhab Syi‘ah begini begitu hanya 

berdasarkan akun akun media sosial yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, dimana 

siapapun bisa seenaknya berdusta atas nama orang lain atau memakai nama orang lain. 

. 

. 

. 

Kedustaan Ketiga 

https://www.facebook.com/AytAllatAlkhomeyni/posts/586909591342126
https://www.facebook.com/AytAllatAlkhomeyni/posts/586909591342126
https://secondprince.files.wordpress.com/2014/11/twitter-kazim-musawi.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2014/11/fb-khumaini.jpg
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Ketika Al Amiry membantah Emilia dengan menyebutkan riwayat yang melaknat orang yang 

tidak nikah mut‘ah, Al Amiry menukilnya dari kitab Jawahir Al Kalam 

Maka kami tanggapi: ―Thoyyib, akan kami buktikan riwayat yang melaknat orang yang tidak 

melakukan nikah mut‘ah‖ Disebutkan dalam salah satu kitab syiah: 

ٓش ٤خ و ّٞ حُ ٠ ٣ ؼش اُ ظ ٔ ٘ذ حُ ـ ؼٖ ٖٓ ٣ ِ ظغ ٝط ٔظ ِٔ لَ ُ ـ ظ ٔ ِحٍ ط ٌش ٫ ط ٬ٔث  إٔ حُ

―Bahwasanya malaikat akan selalu meminta ampun untuk orang yang melakukan nikah 

mutah dan melaknat orang yang menjauhi nikah mutah sampai hari kiamat‖ Jawahir Al 

kalam 30/151 

Riwayat yang sebenarnya dalam Jawahir Al Kalam lafaznya tidaklah seperti yang ia 

sebutkan, melainkan sebagai berikut [dapat dilihat disini] 

ٓذ  ٚ٘ وطَ ٓ طَس ط َ ه ِن هللا ٖٓ ً َٔ ا٫ ه ظ ْ حؿ ظغ ػ ٔ ٓخ ٖٓ ٍؿَ ط ٌخ  ِ ٓ ٖ٤ ػ

ٔخػش وّٞ حُ ٠ إٔ ط خ اُ ٜز ٘ ظ ٕ٘ٞ ٓـ ؼ ِ ٓش، ٣ٝ ٤خ و ّٞ حُ ٠ ٣ ٚ اُ لَٕٝ ُ ـ ظ ٔ ٣ 

Setiap orang yang melakukan nikah mut‟ah, kemudian ia mandi junub maka Allah akan 

menciptakan dari setiap tetesan air mandinya sebanyak tujuh puluh malaikat yang akan 

memohonkan ampunan baginya sampai hari kiamat. Dan para malaikat itu akan melaknat 

orang yang menjauhinya [mut‟ah] sampai hari kiamat [Jawahir Al Kalam 30/151, Syaikh Al 

Jawaahiriy] 

Jadi sisi kedustaannya adalah lafaz riwayat yang ia nukil tidak sama dengan apa yang tertulis 

dalam kitab Jawahir Al Kalam. Kedustaan ini masih tergolong ringan dan masih bisa untuk 

diberikan uzur misalnya Al Amiry menukil riwayat dengan maknanya walaupun lafaznya 

tidak sama persis [biasanya kalau orang menukil bil ma‘na (dengan makna) maka ia tidak 

akan repot menuliskan lafaz dalam bahasa arab] atau Al Amiry tidak membaca langsung 

kitab Jawahir Al Kalam dan ia menukil dari kitab lain yang tidak ia sebutkan tetapi seolah 

disini ia mengesankan bahwa ia mengambilnya langsung dari kitab Jawahir Al Kalam. 

Sesuai dengan kaidah ilmu mazhab Syi‘ah, riwayat tersebut dhaif. Sanad lengkapnya dapat 

dilihat dalam kitab Wasa‘il Syi‘ah sebagaimana berikut [dapat dilihat disini] 

٠ٔ، ػٖ ٓلْ ٤ ٖ ػ ٤ٚ ٝػٖ حر ِ زي هللا )ػ ٢ ػ ٓٔخٙ ػٖ أر ٢، ػٖ ٍؿَ  ٜٔيحٗ ٢ِ حُ ٖ ػ ى ر

 ٖ٤ ؼ ز ٓ  ٚ٘ وطَ ٓ طَس ط َ ه ِن هللا ٖٓ ً َٔ ا٫ ه ظ ْ حؿ ظغ ػ ٔ ٓخ ٖٓ ٍؿَ ط خٍ:  ٬ّٔ( ه حُ

ٔخػش وّٞ حُ ٠ إٔ ط خ اُ ٜز ٘ ظـ ٓ ٕٞ٘ ؼ ِ ٓش ٣ٝ ٤خ و ّٞ حُ ٠ ٣ ٚ اُ لَٕٝ ُ ـ ظ ٔ ٌخ ٣ ِ ٓ 

Dan dari Ibnu Iisa dari Muhammad bin „Aliy Al Hamdaaniy dari seorang laki-laki yang ia 

sebutkan dari Abi „Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata Barang siapa yang melakukan 

nikah mut‟ah, kemudian ia mandi junub maka Allah akan menciptakan dari setiap tetesan air 

mandinya sebanyak tujuh puluh malaikat yang akan memohonkan ampunan baginya sampai 

hari kiamat. Dan para malaikat itu akan melaknat orang yang menjauhinya [mut‟ah] sampai 

hari kiamat [Wasa‟il Syi‟ah 21/16, Al Hurr Al Aamiliy] 

Sanad di atas dhaif karena terdapat perawi yang majhul dalam sanadnya yaitu pada lafaz 

sanad ―seorang laki-laki yang ia sebutkan‖. Adapun riwayat lainnya yang dinukil Al Amiry 

dari Tafsir Manhaj Ash Shaadiqin 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/346_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%AC-%D9%A3%D9%A0/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=151#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1207_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2%D9%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_16
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 ٌَ ٘ ٛخ ٣ ٌَ ٘ ١ٌ ٣ ٘خ ٝحُ ٘ ي٣ َ ر ٔؼ ٜخ ٣ َ ر ٔؼ ١ٌ ٣ خُ ٢ ك خث ٖ آر ٢٘ ٝى٣ ؼش ٖٓ ى٣ ظ ٔ إٔ حُ

ي  ُٝ ٖٓ َ٠ ؼش أك ظ ٔ ي حُ ٘خ. ُٝٝ ٘ ٤َ ى٣ ـ ٖ ر ي٣ ٣ ٚ َ اٗ ٘خ ر ٘ ٌَ ى٣ ٘ ٔش ٝٓ يحث ِٝؿش حُ حُ

ي ط َٓ َ خك ؼش ً ظ ٔ  حُ

―Nikah mutah adalah bagian dari agamku dan dagama bapak-bapakku dan orang yang 

melakukan nikah mutah maka dia mengamalkan agama kami, dan yang mengingkari nikah 

mutah dia telah mengingkari agama kami, dan anak mutah lebih utama dari anak yang nikah 

daim dan yang mengingkari mutah kafir murtad‖ Minhaj Ash Shodiqin hal. 356.‖ 

Maka riwayat di atas sama seperti riwayat sebelumnya yang dinukil Al Kasyaaniy tanpa 

sanad dalam kitabnya sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. 

. 

. 

. 

Penutup 

Secara pribadi saya menilai dialog antara Al Amiry dan Emilia tersebut tidak banyak 

bermanfaat bagi orang-orang yang berniat mencari kebenaran. Keduanya baik Al Amiry dan 

Emilia nampak kurang memahami dengan baik hujjah-hujjah yang mereka diskusikan. 

Apalagi telah kami buktikan di atas bahwa Al Amiry telah berdusta atas mazhab Syi‘ah. Saya 

tidak berniat secara khusus membela saudari Emilia, saya sudah lama membaca dialog 

tersebut hanya saja baru sekarang saya menuliskan kedustaan Al ‗Amiry karena saya lihat 

semakin banyak orang-orang awam [baca : situs- situs] yang disesatkan oleh tulisan dialog Al 

‗Amiry tersebut. 

Benarkah Ada Orang Mati Yang Bisa Bicara? 

Posted on Oktober 30, 2014 by secondprince  

Benarkah Ada Orang Mati Yang Bisa Bicara? 

Benar, paling tidak begitulah yang dikatakan dalam sebagian kitab Rijal di sisi Ahlus Sunnah. 

Terdapat perawi hadis yang dikatakan ―bisa berbicara setelah wafat‖. Bahkan terdapat ulama 

ahlus sunnah yang membuat kitab khusus berkaitan dengan hal ini yaitu Ibnu Abi Dunya 

dalam kitabnya Man ‗Asya Ba‘dal Maut. Tulisan ini hanya membawakan sedikit contoh 

sebagai bukti bahwa fenomena ini diyakini kebenarannya oleh ulama ahlus sunnah. 

َي ِٜ َٗ  ، ُّ١ٍِ خ َٜ ْٗ ِؿ٢ُّ ح٧َ ٍَ ِْ َُْو ٍَ ح ٤ْ َٛ ُُ ِٖ أَر٢ِ  ٍَِؿشَ ْر ُٖ َهخ ٣ُْي ْر َُ ِص،  ْٞ َٔ ُْ َْ رَْؼَي ح َِّ ٌَ ١ٌِ طَ َٞ حَُّ ُٛ  ، َٕ خ َٔ َٕ ُػْؼ خ َٓ َُ ك٢ِّ  ُٞ ح، طُ ًٍ  رَْي

Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair Al Khazrajiy Al Anshaariy, termasuk yang ikut perang 

Badar, wafat di masa Utsman dan ia adalah orang yang berbicara setelah wafat [Tarikh Al 

Kabir Al Bukhariy 3/383 no 1281] 

https://secondprince.wordpress.com/2014/10/30/benarkah-ada-orang-mati-yang-bisa-bicara/
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 ٚ ُ ٢٘ ٓي٣ ٜخ١ٍ  وٍِؽ ح٧ٗ ٖ حُ لخٍع حر ٢٘ حُ وٍِؿ٢ أكي حر ٤َ حُ ُٛ ٢ ٖ أر ٖ هخٍؿش ر ي ر ٣ُ

 ٚ٘ ٔٞص ٍٟٝ ػ ؼي حُ ِْ ر ٌ ١ٌ ط ٛٞ حُ ٝ ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ خٕ ٍ ٔؼ ٢ ُٖٓ ػ ٞك يٍح ط ٜٗي ر زش  ٛل

ي وٍٞ ًُ ٢ ٣ ؼض أر ٔٓ خٍ  َكٖٔ ه زي حُ ٘خ ػ ِلش كيػ ١ ٖ ٠ٓ ر ٞٓ  

Zaid bin Khaarijah bin Abi Zuhair Al Khazraajiy salah seorang dari bani Al Haarits bin 

Khazraaj Al Anshaariy Al Madiiniy, seorang sahabat Nabi, ikut serta dalam perang Badar, 

wafat pada masa Utsman [radiallahu „anhu] dan ia adalah orang yang berbicara setelah 

wafat, telah meriwayatkan darinya Muusa bin Thalhah. Telah menceritakan kepada kami 

„Abdurrahman yang berkata aku mendengar ayahku mengatakan demikian. [Al Jarh Wat 

Ta‟dil Ibnu Abi Hatim 3/562 no 2541] 

Fenomena Zaid bin Khaarijah bicara setelah ia wafat telah disebutkan dalam salah satu 

riwayat Baihaqiy dan dishahihkannya dalam kitabnya Dala‘il An Nubuwah 

 ، ٢ٟ وخ ٍٜٞ حُ ٘ ٓ ٖ ٠٤ ر ل خ ؿي١ ٣ زؤٗ ز١َ ، أٗ ٘ ؼ َٛ حُ ٢ ١خ ٖ أر ق ر ٛخُ  ٞ خ أر زَٗ أه

٬ٍ ، ػٖ  ٖ ر خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٘خ  ز٢ ، كيػ ٘ ؼ و خ حُ زؤٗ َ٘ٔى ، أٗ ٖ ػَٔٝ ً ٢ِ ٓلٔي ر ٞ ػ ٘خ أر كيػ

٤ي ؼ ٓ ٤ي ، ػٖ  ؼ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل ٢٘  ٣ ْ ٖٓ ر ٜخ١ٍ ، ػ ٖ هخٍؿش ح٧ٗ ي ر ٤ذ ، إٔ ٣ُ ٔ ٔ ٖ حُ ر

ؼٞح  ٔٓ  ْٜ ْ أٗ ٚ ، ػ ٞر ٢ ػ ٔـ٠ ك لخٕ ، ك ٖ ػ خٕ ر ٔؼ ٢ ُٖٓ ػ ٞك وٍِؽ ط ٖ حُ لخٍع ر حُ

 ٞ ٛيم أر ٛيم  ظخد ح٧ٍٝ ،  ٌ ٢ حُ خٍ : أكٔي أكٔي ك ْ ه ِْ ، ػ ٌ ْ ط ٛيٍٙ ، ػ  ٢ ِش ، ك ِـ ؿ

ٝ ظخد ح٧ ٌ ٢ حُ َٓ هللا ك ٢ أ و١ٞ ك ٔٚ حُ ل ٗ ٢ ٤ق ك ؼ ٠ ن حُ ٜي٣ ٌَ حُ ٛيم ر ٛيم   ، ٍ

 ٠ِ لخٕ ػ ٖ ػ خٕ ر ٔؼ ٛيم ػ ٛيم  ظخد ح٧ٍٝ ،  ٌ ٢ حُ ٤ٖ ك و١ٞ ح٧ٓ وطخد حُ ٖ حُ ػَٔ ر

خٓض  ٤ق ، ٝه ؼ ٠ ي حُ ٘ي٣ َ حُ ظٖ ٝأً ل ض حُ ظخٕ ، أط ٘ ٤ض حػ و غ ٝر ٠ض أٍر ٜ٘خؿْٜ ٓ ٓ

٤ي  ؼ ٓ خٍ  ٠٤ : ه ل خٍ ٣ ْ . ه جَ أ٣ٍ ٓخ ر ٝ ْ جَ أ٣ٍ زَ ر ٌْ ه ٘ ٤ ٌْ ٖٓ ؿ ٤ ٤ؤط ٓ ٔخػش ٝ حُ

وخٍ : إ أهخ  ٙدٝعد ١ؽّف س١ّم ّٕ ٍؽٍ ىٍٙ ّع : ِْ ، ك ٌ ْ ط ٛيٍٙ ػ  ٢ ِش ك ِـ ٔٔغ ؿ ك

 ٖ ٌَ ر ٞ ر ٘خ أر ع ، كيػ لخك زي هللا حُ ٞ ػ خ أر زَٗ ٛيم ٝأه ٛيم  وٍِؽ  ٖ حُ لخٍع ر ٢٘ حُ ر

لٞٙ  ٘خىٙ ٗ ٓ ب َٙ ر ًٌ ز٢ ، ك ٘ ؼ و ٘خ حُ ٖٔ ، كيػ ل ٖ حُ ٖ ر ٣َ خ ه زؤٗ ٤ٚ ، أٗ و ل ٓلخم حُ ا

ٛي ٗٞح  ٚ ٤ق ُٝ ٛل ٘خى  ٓ ٌٛح ا ٝ 

Telah mengabarkan kepada kami Abu Shalih bin Abi Thaahir Al „Anbariy yang berkata telah 

memberitakan kepada kami kakekku Yahya bin Manshuur Al Qaadhiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Aliy Muhammad bin „Amru yang berkata telah memberitakan 

kepada kami Al Qa‟nabiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilaal 

dari Yahya bin Sa‟iid dari Sa‟iid bin Al Musayyab bahwa Zaid bin Khaarijah Al Anshaariy 

dari Bani Harits bin Khazraj wafat pada masa „Utsman bin „Affan maka jasadnya ditutupi 

dengan kain, kemudian orang-orang mendengar suara dari dadanya kemudian ia berbicara, 

ia berkata “Ahmad Ahmad ada dalam kitab yang pertama, benarlah benarlah Abu Bakar Ash 

Shiddiq yang lemah terhadap dirinya tetapi kuat dalam menjalankan perintah Allah juga ada 

dalam kitab yang pertama, benarlah benarlah Umar bin Khaththab yang kuat lagi 

terpercaya juga ada dalam kitab yang pertama, benarlah benarlah Utsman bin „Affan yang 

berada di atas manhaj mereka pada empat tahun pertama dan dua tahun yang tersisa akan 

datang fitnah, hari kiamat akan datang, dan akan datang kepada kalian pasukan kalian yang 

membawa kabar tentang sumur Ariis”. Yahya berkata Sa‟iid berkata kemudian seorang laki-

laki dari bani Khathmah meninggal lalu jasadnya ditutupi kain maka terdengar suara dari 

dadanya kemudian ia berbicara, ia berkata “sesungguhnya saudara dari Bani Harits bin 

Khazraaj benar, benar”. Dan telah mengabarkan kepada kami Abu „Abdullah Al Haafizh 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaaq Al Faaqih yang berkata 

telah memberitakan kepada kami Quraisy bin Hasaan yang berkata telah menceritakan 
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kepada kami Al Qa‟nabiy dan ia menyebutkan dengan sanad di atas. Sanad ini shahih dan 

memiliki syawaahid [Dala‟il An Nubuwah Baihaqiy 6/195] 

Selain Zaid bin Kharijah, hal yang sama terjadi juga pada perawi hadis lain yaitu dari 

golongan tabiin yang bernama Rabi‘ bin Hiraasy. Ibnu Sa‘ad dalam Ath Thabaqat ketika 

menuliskan biografi Rib‘i bin Hiraasy ia menyebutkan 

ٚ ؼي ٓٞط ِْ ر ٌ ١ٌ ط ٖ كَحٕ حُ ٤غ ر ٛٔخ ٍر  ٝأهٞ

Dan saudara keduanya yaitu Rabii‟ bin Hiraasy telah berbicara setelah kematiannya [Ath 

Thabaqat Ibnu Sa‟ad 6/127] 

ض  وخُ ٘ش ك ؼخث ُ َٙٓ َ أ ٔٞص ًًٝ ؼي حُ ِْ ر ٌ ١ٌ ط ٖ كَحٕ حُ ؼ٢ ر ٖ كَحٕ أهٞ ٍر ٤غ ر ٍر

ٔٞص ٖٓ  ؼي حُ ظ٢ ر ِْ ٍؿَ ٖٓ أٓ ٌ ظ ٣ ٚ وٍٞ: حٗ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ

ٖ٤ ؼ ظخر ٤َ حُ  ه

Rabii‟ bin Hiraasy saudara dari Rib‟i bin Hiraasy, ia adalah orang yang berbicara setelah 

wafat dan disebutkan perkaranya kepada Aisyah maka ia berkata aku mendengar Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan bahwa akan berbicara seseorang dari umatku 

setelah wafat yaitu yang paling baik dari kalangan tabiin [Al Jarh Wat Ta‟dil Ibnu Abi 

Hatim 3/456 no 2062] 

ُْ٘ٚ َػْذ ٟ َػ َٝ ٍَ َلخرَِش  َّٜ َٖ حُ ِٓ خَػٍش  َٔ ْٖ َؿ ١ِٝ َػ َْ َ٣ ْْ ِٜ حثِ ََّ هُ َٝ ٌُٞكَِش  ُْ َِ ح ْٛ ْٖ ُػزَّخِى أَ ِٓ  ٍٕ ح ََ ُٖ ِك ر٤ُِغ ْر ٍَ ُٖ ِِِي ْر َٔ ُْ ُى ح

ٍَ ٤ْ َٔ ْٞ ُػ َٓ ِلَي ا٫ِ رَْؼَي  َٟ خ  َٔ ُٙ كَ َُ ٤ ِٜ َٓ  َٖ َْ أ٣َْ خ َكظ٠َّ ٣َْؼَِ ًٌ خِك َٟ َ٘خُُٗٚ  ْٓ ََ أَ ْٕ ٫َ طَْلظُ ٍِْرِؼ٢ٌّ آ٠َُ أَ أَُهُٞٙ  َٝ ِٚ  طِ

Rabii‟ bin Hiraasy termasuk ahli ibadah dari penduduk Kuufah dan qari‟ mereka, ia 

meriwayatkan dari jama‟ah sahabat Nabi dan telah meriwayatkan darinya „Abdul Malik bin 

„Umair dan saudaranya Rib‟i. Disebutkan bahwa ia tidak akan tertawa sampai ia 

mengetahui nasibnya kelak [surga atau neraka], maka ia tidak pernah tertawa kecuali 

setelah ia wafat [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 4/226 no 2633] 

Aneh memang tetapi begitulah yang diyakini oleh para ulama ahlus sunnah dan dinyatakan 

dalam riwayat shahih. Memang tidak ada yang tidak mungkin jika Allah SWT berkehendak. 

Kami hanya ingin mengingatkan kepada para pembaca bahwa hal-hal yang aneh memang 

terdapat dalam kitab Ahlus Sunnah dan kitab Syi‘ah. Terdapat sekelompok orang yang 

berwatak buruk begitu bersemangat mencari hal-hal aneh dalam kitab Syi‘ah dan menjadikan 

hal itu sebagai bahan tertawaan padahal di sisi Ahlus Sunnah hal-hal aneh pun juga banyak. 

Tidak jarang hal-hal aneh itu dibungkus dengan bahasa yang sensasional sehingga jika 

disajikan pada pembaca awam [apalagi yang akalnya rendah] maka mereka akan berlezat-

lezat dalam menghina Syi‘ah. Contohnya bukankah belum lama ini ada Pembenci Syi‘ah 

yang membungkus sajian dengan judul ―Ketika Keledai Telah Menjadi Perawi Hadis‖ dan 

―Alien‖. Padahal duduk perkara sebenarnya jauh sekali dari bahasanya yang sensasional. 

Seandainya kita menuruti kerendahan akal para pembenci Syi‘ah tersebut maka riwayat atau 

nukilan di atas bisa saja disajikan dalam bahasa yang sensasional pula seperti ―Ternyata Ada 

Zombie Yang Jadi Perawi Hadis‖ atau ―Mayat Hidup Menceritakan Hadis Dalam Kitab 

Ahlus Sunnah‖. Tetapi kami tidak akan merendahkan akal kami seperti itu, kami tidak akan 

menjadikan riwayat ini sebagai bahan tertawaan. 

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/04/ketika-keledai-telah-menjadi-perawi.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/04/alien.html
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Kami hanya ingin menunjukkan bahwa hal-hal yang musykil dalam mazhab Ahlus Sunnah 

juga banyak, kalau hal-hal musykil seperti itu dijadikan dasar mencela dan merendahkan 

suatu mazhab maka mazhab mana yang akan selamat dari celaan tersebut. 

Takhrij Atsar Aliy bin Abi Thalib : Rasulullah Tidak 

Pernah Berwasiat Tentang Kepemimpinan 

Kepada Dirinya 

Posted on Agustus 28, 2014 by secondprince  

Takhrij Atsar Aliy bin Abi Thalib : Rasulullah Tidak Pernah Berwasiat Tentang 

Kepemimpinan Kepada Dirinya 

Kepemimpinan Imam Ali telah ditetapkan dalam hadis-hadis shahih, dibenarkan oleh mereka 

yang mengetahuinya dan diingkari oleh para pengingkar. Di antara pengingkaran mereka 

adalah mengait-ngaitkan ―kepemimpinan Imam Ali‖ dengan ciri khas kaum Syiah. Sehingga 

siapapun yang menetapkan kepemimpinan Imam Ali maka ia adalah Syiah Rafidhah dan 

kafir. Sebagian pengingkar yang sok mengaku-ngaku ahlus sunnah, mengutip atsar dimana 

Imam Aliy mengakui bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak mewasiatkan 

kepemimpinan kepada dirinya. Atsar tersebut dhaif sebagaimana yang telah kami bahas 

sebelumnya. Tulisan kali ini hanya pembahasan ulang yang lebih rinci untuk membuktikan 

bahwa atsar Imam Aliy tersebut dhaif sekaligus bantahan terhadap orang yang menguatkan 

atsar ini .  

. 

. 

. 

Riwayat Abdullah bin Sabu’ 

ٍَ زٍُغ، هَخ َٓ  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي هللاَّ ْؼِي، َػ ـَ ُْ ِٖ أَر٢ِ ح ِْ ْر خُِ َٓ  ْٖ ، َػ ُٖ َٔ ػََ٘خ ح٧َْْػ ٤ًٌِغ، َكيَّ َٝ ػََ٘خ  ُ  :َكيَّ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ْؼُض َػ٤ًِِّخ  ِٔ َٓ

ٍُ ُْ٘ٚ، ٣َوُٞ ْٖ :َػ خ ٣َ َٔ ح، كَ ٌَ َٛ  ْٖ ِٓ  ِٙ ٌِ َٛ  َّٖ و٠َ؟ُ َظُْو٠َزَ ْٗ َُ ر٢ِ ح٧َْ َُ  :هَخُُٞح !طَِظ ِٚ ُٗز٤ِ َٗخ رِ َْ ، كَؤَْهزِ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ََ ح ٤ ِٓ ٣َخ أَ

ٍَ طَُٚ، هَخ ََ ََ هَخط٢ِِِ، هَخُُٞح :ِػْظ َٕ ر٢ِ َؿ٤ْ ِ طَْوظُُِٞ ح طَخهلَلَّ ًً ٍَ :اِ ظَْوِِْق َػ٤ََِْ٘خ، هَخ ْٓ ِٚ :كَخ ْْ ا٤َُِْ ٌُ ًَ ََ خ طَ َٓ ْْ ا٠َُِ  ٌُ ًُ َُ ْٖ أَْط ٌِ َُ َٝ  ،٫َ 

َْ هَخُُٞح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ سً : ََّ َٓ ٤ًٌِغ  َٝ  ٍَ هَخ َٝ ح أَط٤َْظَُٚ؟  ًَ رَِّي اِ ََ ُِ ٍُ خ طَوُٞ َٔ ٍَ :كَ ح َُو٤ِظَُٚ؟ هَخ ًَ ٍُ :اِ  ” :أَهُٞ

، كَبِ ْْ ِٜ َْٗض ك٤ِ أَ َٝ َّْ هَز٠َْظ٢َِ٘ ا٤ََُِْي  خ رََيح ََُي، ػُ َٓ  ْْ ِٜ ظ٢َِ٘ ك٤ِ ًْ ََ َّْ طَ ُٜ ْْحَُِّ ُٜ ْيطَ َٔ ْجَض أَْك ِٗ  ْٕ اِ َٝ  ، ْْ ُٜ َِْلظَ ْٛ ْجَض أَ ِٗ  ْٕ  

Telah menceritakan kepada kami Waki‟ yang berkata telah menceritakan kepada kami Al 

A‟masy dari Salim bin Abil Ja‟d dari Abdullah bin Sabu‟ yang berkata aku mendengar Aliy 

[radiallahu „anhu] mengatakan Sungguh akan diwarnai dari sini hingga sini, dan tidak 

menungguku selain kesengsaraan.” Para shahabat bertanya “Wahai Amirul-Mukminiin 

beritahukan kepada kami orang itu, agar kami bunuh keluarganya”. Ali berkata “Kalau 

begitu demi Allah, kalian akan membunuh orang selain pembunuhku.” Mereka berkata 

“Angkatlah khalifah pengganti untuk memimpin kami”. „Aliy menjawab “Tidak, tapi aku 

tinggalkan kepada kalian apa yang telah Rasulullah [shallallaahu „alaihi wasallam] 

tinggalkan untuk kalian”. Mereka bertanya “Apa yang akan kamu katakan kepada Rabbmu 

jika kamu menghadap-Nya?”. Dalam kesempatan lain Wakii‟ berkata “Jika kamu bertemu 

https://secondprince.wordpress.com/2014/08/28/takhrij-atsar-aliy-bin-abi-thalib-rasulullah-tidak-pernah-berwasiat-tentang-kepemimpinan-kepada-dirinya/
https://secondprince.wordpress.com/2014/08/28/takhrij-atsar-aliy-bin-abi-thalib-rasulullah-tidak-pernah-berwasiat-tentang-kepemimpinan-kepada-dirinya/
https://secondprince.wordpress.com/2014/08/28/takhrij-atsar-aliy-bin-abi-thalib-rasulullah-tidak-pernah-berwasiat-tentang-kepemimpinan-kepada-dirinya/
https://secondprince.wordpress.com/2011/11/23/takhrij-riwayat-imam-ali-tidak-mengangkat-penggantinya-studi-kritis-hujjah-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2011/11/23/takhrij-riwayat-imam-ali-tidak-mengangkat-penggantinya-studi-kritis-hujjah-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2011/11/23/takhrij-riwayat-imam-ali-tidak-mengangkat-penggantinya-studi-kritis-hujjah-nashibi/
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2012/05/aliy-bin-abi-thaalib-rasulullah.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2012/05/aliy-bin-abi-thaalib-rasulullah.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2012/05/aliy-bin-abi-thaalib-rasulullah.html
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dengan-Nya?” „Aliy berkata “Aku akan berkata Ya Allah, Engkau tinggalkan aku bersama 

mereka sebagaimana tampak bagi-Mu, kemudian Engkau cabut nyawaku dan Engkau 

bersama mereka. Jika Engkau berkehendak, perbaikilah mereka dan jika Engkau 

berkehendak maka hancurkanlah mereka [Musnad Ahmad 1/30] 

Hadis dengan jalan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa‘ad dalam Ath Thabaqat 3/20, Ibnu Abi 

Syaibah dalam Al Mushannaf 14/596 & 15/118, Abu Ya‘la dalam Musnad-nya no 341, Al 

Khallaal dalam As Sunnah no 332, Adh Dhiyaa‘ Al Maqdisiy dalam Al Mukhtarah no 594 

dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 42/538. Semuanya dengan jalan sanad dari Waki‘ 

dari Al A‘masy dari Salim bin Abil Ja‘d dari Abdullah bin Sabu‘ 

. 

. 

Waki‘ mempunyai mutaba‘ah dari Abu Bakar bin ‗Ayyasy sebagaimana disebutkan Al 

Laalikaa‘iy dalam Syarh Ushul Al I‘tiqaad 1/664-665 no 1209 dan Ibnu Asaakir dalam 

Tarikh Dimasyq 42/538-539 dengan jalan Ishaaq bin Ibrahim dari Abu Bakar bin ‗Ayyasy 

dari Al A‘masy dari Salim bin Abil Ja‘d dari Abdullah bin Sabu‘. Ishaq bin Ibrahim berkata 

َِ ٌْ ْؼُض أَرَخ رَ ِٔ َٓ  ٍُ ٍٕ، ٣َوُٞ َٖ َػ٤َّخ ِٖ أَر٢ِ  :ْر ِْ ْر خُِ َٓ  ْٖ ، َػ ُٖ َٔ ٢ِٗ ح٧َْػ ََ َ٘خٌى َؿ٤ٌِّي أَْهزَ ْٓ َُْلِي٣ِغ اِ ح ح ٌَ َٛ ِْ٘ي١ ك٢ِ  ِػ

ُُْوْطزَِش ِٙ ح ٌِ َٜ ْْ رِ ُٜ َّٕ َػ٤ًِِّخ َهطَزَ ْزٍغ، أَ َٓ  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي هللاَّ ْؼِي، َػ ـَ ُْ  ح

Aku mendengar Abu Bakar bin „Ayyasy mengatakan “disisiku hadis ini sanadnya jayyid, 

telah mengabarkan kepadaku Al A‟masy dari Salim bin Abil Ja‟d dari Abdullah bin Sabu‟ 

bahwa Aliy berkhutbah kepada mereka dengan khutbah ini 

Orang itu setelah membawakan hadis ini berkata bahwa tashih Abu Bakar bin ‗Ayyasy 

terhadap sanad ini menunjukkan tautsiq terhadap para perawinya termasuk Abdullah bin 

Sabu‘. Sehingga menurutnya terangkatlah jahatul ‗ainnya Abdullah bin Sabu‘. Hujjah ini 

tertolak dengan alasan tashih tersebut tidaklah benar. 

Abu Bakar bin ‗Ayyasy adalah perawi yang diperbincangkan keadaannya sebagian 

menta‘dilkannya dan sebagian menjarh-nya karena terdapat kelemahan pada hafalannya 

bahkan Muhammad bin Abdullah bin Numair mendhaifkan hadisnya dari Al A‘masy dan 

selainnya. Abu Bakar buruk hafalannya ketika beranjak tua. Ibnu Hajar berkata ―tsiqah, ahli 

ibadah, buruk hafalannya di usia tua, dan riwayat dari kitabnya shahih‖ [At Taqrib 2/366]. 

Ishaq bin Ibrahim yang meriwayatkan dari Abu Bakar bin ‗Ayyasy wafat pada tahun 257 H 

sedangkan Abu Bakar bin ‗Ayyasy wafat tahun 194 H. Jadi ada selang waktu sekitar 63 

tahun, tidak diketahui apakah Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan dari Abu Bakar sebelum atau 

setelah hafalannya berubah, berdasarkan tahun wafat mereka berdua besar kemungkinan ia 

mendengar hadis ini dari Abu Bakar setelah ia beranjak tua dan hafalannya berubah. 

Bagaimana mungkin tashih dari perawi seperti ini dijadikan hujjah?. Selain itu yang 

menguatkan bahwa tashih Abu Bakar bin ‗Ayyasy ini berasal dari hafalannya yang buruk 

adalah tadlis Al A‘masy merupakan perkara ma‘ruf di sisi Abu Bakar maka bagaimana 

mungkin ia mengatakan hadis tersebut sanadnya jayyid padahal di dalamnya ada ‗an anah 

dari Al A‘masy 
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 ٚ٘ ٤خٕ ػ ٖ ػ ٌَ ر ٞ ر خٍ أر ٛي ه غ ح٧ػٖٔ ػٖ ٓـخ ٢ أكخى٣ ٤ٚ ك ٖ أكٔي ػٖ أر زي هللا ر خٍ ػ ٝه

٤غ ػٖ ٓـخ ُ ٤ٚ ٘ ٛيكيػ  

Abdullah bin Ahmad berkata dari ayahnya tentang hadis-hadis Al A‟masy dari Mujahid, Abu 

Bakar bin Ayyasy yang meriwayatkan darinya [A‟masy] berkata “telah menceritakan 

kepadanya dari Laits dari Mujahid” [At Tahdzib juz 4 no 386] 

Apalagi hadis ini juga diriwayatkan oleh Aswad bin ‗Amir dari Abu Bakar bin ‗Ayyasy 

dengan sanad yang berbeda yaitu dari Al A‘masy dari Salamah bin Kuhail dari Abdullah bin 

Sabu‘ dan tanpa penyebutan tashih sanad yaitu sebagaimana disebutkan Ahmad bin Hanbal 

dalam Musnad-nya 1/156 dan Fadha‘il Ash Shahabah no 1211 

ٍَ ٍَ، هَخ ِٓ ُٖ َػخ ُى ْر َٞ ْٓ ْٖ :ٗخ أَ ، َػ ٍَ ٤َْٜ ًُ  ِٖ شَ ْر َٔ َِ َٓ  ْٖ ِٖ، َػ َٔ ِٖ ح٧َْػ ٍٕ، َػ ُٖ َػ٤َّخ َٞ حْر ُٛ  ٍَ ٌْ َٗخ أَرُٞ رَ ََ ِ  َػْزِي  أَْهزَ   هللاَّ

ِٖ ٍَ  ْر زٍُغ ، هَخ َٓ  َهطَزََ٘خ َػ٢ٌِِّ :

Telah menceritakan kepada kami Aswad bin „Aamir yang berkata telah mengabarkan kepada 

kami Abu Bakar dan ia adalah Ibnu „Ayyasy dari Al A‟masy dari Salamah bin Kuhail dari 

„Abdullah bin Sabu‟ yang berkata “Ali berkhutbah kepada kami” 

Aswad bin ‗Aamir wafat tahun 208 H yang berdekatan dengan wafatnya Abu Bakar bin 

‗Ayyasy tahun 194 H. Walaupun tidak diketahui apakah Aswad bin ‗Aamir meriwayatkan 

sebelum atau sesudah Abu Bakar berubah hafalannya tetapi dilihat dari tahun wafat mereka 

maka Aswad bin ‗Aamir memiliki kemungkinan yang lebih besar meriwayatkan dari Abu 

Bakar sebelum hafalannya buruk. Maka riwayat Abu Bakar bin ‗Ayyasy yang lebih rajih 

adalah riwayat ‗Aswad bin ‗Aamir darinya yaitu riwayat  Al A‘masy dari Salamah bin Kuhail 

dari Abdullah bin Sabu‘ 

. 

. 

Khutbah Imam Ali riwayat Abdullah bin Sabu‘ ini juga diriwayatkan oleh Jarir bin ‗Abdul 

Hamiid dari Al A‘masy yaitu sebagaimana disebutkan Abu Ya‘la 

ْغ ـَ ُْ ِٖ أَر٢ِ ح ِْ ْر خُِ َٓ  ْٖ ، َػ ٍَ ٤َْٜ ًُ  ِٖ شَ ْر َٔ َِ َٓ  ْٖ ِٖ، َػ َٔ ِٖ ح٧َْػ ، َػ ٌَ ٣َِ ػََ٘خ َؿ شَ، َكيَّ َٔ ػََ٘خ أَرُٞ َه٤ْؼَ ِٖ ِى، عََكيَّ ِ ْر ْٕ َػْزِي هللاَّ

ٍَ زٍُغ، هَخ َٓ ُٖ أَر٢ِ ١َخٍُِذ :  َهطَزََ٘خ َػ٢ُِِّ ْر

Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Jariir dari Al A‟masy dari Salamah bin Kuhail dari Saalim bin Abil Ja‟d dari „Abdullah 

bin Sabu‟ yang berkata Aliy bin Abi Thalib berkhutbah kepada kami [Musnad Abu Ya‟la no 

590] 

Riwayat Jarir ini juga disebutkan Adh Dhiyaa‘ Al Maqdisiy dalam Al Mukhtarah no 595, Al 

Muhaamiliy dalam Al Amaaliy no 198 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 42/540. Jarir 

memiliki mutaba‘ah dari Abdullah bin Dawuud Al Khuraibiy sebagai mana disebutkan 

Ajjuriy dalam Asy Syari‘ah 
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ٍَ ، هَخ ِط٢ُّ ِٓ ح َٞ ُْ ٤ِي ح ِٔ َُْل ِٖ َػْزِي ح ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ُٖ ِ ْر ٍَ َػْزُي هللاَّ ٌْ ػََ٘خ أَرُٞ رَ ٍَ :َكيَّ ، هَخ َّ َِ ُٖ أَْه ٣ُْي ْر َُ ػََ٘خ  ُٖ َكيَّ :َكيَّ ِ ْر ػََ٘خ َػْزُي هللاَّ

ٍَ َى، هَخ ُٝ ٍَ :َىح ْزٍغ، هَخ َٓ  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي هللاَّ ْؼِي، َػ ـَ ُْ ِٖ أَر٢ِ ح ِْ ْر خُِ َٓ  ْٖ ، َػ ٍَ ٤َْٜ ًُ  ِٖ شَ ْر َٔ َِ َٓ  ْٖ ، َػ َٖ َٔ ْؼُض ح٧َْػ ِٔ َٓ ْؼُض  : ِٔ َٓ

َِ ْ٘زَ ِٔ ُْ ُْ٘ٚ َػ٠َِ ح ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  َػ٤ًِِّخ 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar „Abdullah bin Muhammad bin „Abdul Hamiid Al 

Waasithiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akhzam yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdullah bin Dawud yang berkata aku mendengar Al A‟masy 

dari Salamah bin Kuhail dari Salim bin Abil Ja‟d dari „Abdullah bin Sabu‟ yang berkata aku 

mendengar Ali [radiallahu „anhu] di atas mimbar [Asy Syari‟ah 3/267-268] 

Riwayat Abdullah bin Dawud juga disebutkan Al Muhaamiliy dalam Al Amaaliy no 150 dan 

Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 42/541 

Kalau kita melihat dengan baik maka riwayat Jarir dan Abdullah bin Dawud dari Al A‘masy 

tidaklah sama dengan riwayat Abu Bakar bin ‗Ayyasy dari Al A‘masy. Keduanya [Jarir dan 

‗Abdullah bin Dawud] menyebutkan dari Al A‘masy dari Salamah bin Kuhail dari Salim bin 

Abil Ja‘d dari Abdullah bin Sabu‘ sedangkan Abu Bakar menyebutkan dari Al A‘masy dari 

Salamah dari Abdullah bin Sabu‘ tanpa menyebutkan Salim bin Abil Ja‘d. Maka sungguh 

yang mengatakan bahwa riwayat tersebut sama adalah orang yang dibutakan matanya setelah 

dibutakan hatinya. Bagaimana tidak dikatakan buta, jika ia sendiri telah menuliskan riwayat 

Jarir dan Abdullah bin Dawud tersebut!. 

Yahya bin Yaman meriwayatkan dari Ats Tsawriy dari Al A‘masy dari Salim bin Abil Ja‘d 

tanpa menyebutkan ‗Abdullah bin Sabu‘ 

ِْ خُِ َٓ  ْٖ ِٖ، َػ َٔ ِٖ ح٧َْػ ، َػ ِّ١ٍِ ْٞ َٕ حُؼَّ ْل٤َخ ُٓ  ْٖ ، َػ ٍٕ خ َٔ َ٣ ُٖ ٤ْزَشَ، ٗخ ٣َْل٠َ٤ ْر َٗ ُٖ أَر٢ِ  ُٕ ْر خ َٔ ػََ٘خ ُػْؼ ْؼِي،  َكيَّ ـَ ُْ ِٖ أَر٢ِ ح ْر

ٍَ ُْ٘ٚ :هَخ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ََ َُِؼ٢ٍِِّ   ه٤ِ

Telah menceritakan kepada kami „Utsman bin Abi Syaibah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Yahya bin Yamaan dari Sufyaan Ats Tsawriy dari Al A‟masy dari Salim bin Abil 

Ja‟d yang berkata dikatakan kepada Ali [radiallahu „anhu] [As Sunnah Abdullah bin 

Ahmad no 1249 & 1317] 

Setelah mengutip riwayat ini orang itu berkata ―sanad riwayat ini lemah‖. Kami 

katakan Yahya bin Yamaan ini kedudukannya tidak jauh berbeda dengan Abu Bakar bin 

‗Ayyasy, Ibnu Hajar berkata tentang Yahya bin Yaman Al Ijliy shaduq ahli ibadah, banyak 

melakukan kesalahan, hafalannya berubah ketika beranjak tua [At Taqrib 2/319]. Lantas 

mengapa sebelumnya ia berhujjah dengan Abu Bakar bin ‗Ayyasy dan melemahkan Yahya 

bin Yamaan. Tidak lain itu karena akal-akalan nafsunya, dengan melemahkan riwayat Yahya 

bin Yamaan maka berkuranglah riwayat Al A‘masy yang idhthirab. 

Dan selanjutnya ia akan lebih gampangan mencari qarinah tarjih atas riwayat idhthirab Al 

A‘masy. Orang itu membawakan riwayat tanpa jalur Al A‘masy sebagai qarinah tarjih untuk 

membatalkan hujjah idhthirab Al A‘masy dan menguatkan salah satu jalur yang ia inginkan. 

Berikut riwayat yang ia katakan sebagai qarinah tarjih 

، هخٍ ٍْ ٤ٌِ ِٖ َك َْ ْر ٤ِٛ ح ََ ِٖ اِْر ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ُٖ َلخُم ْر ْٓ ػََ٘خ اِ ٍٍ، هخٍ :ػ٘خ أَر٢ِ، هخٍ :َكيَّ خ ٌَّ ُٖ رَ َُ ْر ٌْ ْٖ  :ػ٘خ رَ ٣َّخُص، َػ َِّ سُ حُ َِ ْٔ ػ٘خ َك

ِْ ٤ٌِ ، َك ْٖ َػ٢ٌِِّ ْؼِي، َػ ـَ ُْ ِٖ أَر٢ِ ح ِْ ْر خُِ َٓ  ْٖ ٍَ، َػ ِٖ ُؿز٤َْ  ْر
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Telah menceritakan kepada kami Ishaaq bin Muhammad bin Ibrahiim bin Hakiim yang 

berkata telah menceritakan kepada kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Bakr bin Bakkaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Hamzah Az Zayyaat 

dari Hakiim bin Jubair dari Salim bin Abil Ja‟d dari Aliy  [Thabaqat Ibnu Sa‟ad 3/29] 

Riwayat ini lemah karena Bakr bin Bakkaar dan Hakim bin Jubair telah didhaifkan oleh 

sebagian ulama. Mengenai Bakr bin Bakkaar, Abu Ashim An Nabiil menyatakan ia tsiqat. 

Ibnu Abi Hatim berkata ―dhaif al hadits, buruk hafalannya dan mengalami ikhtilath‖. Ibnu 

Ma‘in berkata ―tidak ada apa-apanya‖. Nasa‘i terkadang berkata ―tidak kuat‖ dan terkadang 

berkata ―tidak tsiqat‖. Abu Hatim berkata ―tidak kuat‖. Al Uqailiy, Ibnu Jaruud dan As Saajiy 

memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa [At Tahdzib juz 1 no 882]. Mengenai Hakim bin Jubair, 

Ahmad berkata ―dhaif al hadits mudhtharib‖, Ibnu Ma‘in berkata ―tidak ada apa-apanya‖, 

Yaqub bin Syaibah berkata ―dhaif al hadits‖. Abu Zur‘ah berkata ―shaduq insya Allah‖. Abu 

Hatim berkata ―dhaif al hadits mungkar al hadits‖. Nasa‘i berkata ―tidak kuat‖. Daruquthni 

berkata ―matruk‖. Abu Dawud berkata ―tidak ada apa-apanya‖ [At Tahdzib juz 2 no 773] 

Aneh bagaimana mungkin riwayat yang kedudukannya dhaif seperti ini dijadikan qarinah 

tarjih. Sungguh kami dibuat terheran-heran dengan caranyaberhujjah. Hal ini membuktikan 

bahwa ilmu hadis itu memang unik bisa diutak atik seenaknya demi kepentingan hawa 

nafsunya. Seandainya pun riwayat ini dijadikan tarjih riwayat A‘masy maka itu menguatkan 

riwayat Yahya bin Yaman dari Ats Tsawriy dari A‘masy dari Salim bin Abil Ja‘d dari Aliy 

tanpa menyebutkan Abdullah bin Sabu‗. 

Kemudian orang itu mengutip pernyataan Ibnu Asakir bahwa Salim tidak mendengar dari 

Aliy dan ia hanyalah meriwayatkannya melalui perantara Abdullah bin Sabu‘. Tentu saja 

pernyataan Ibnu Asakir adalah berlandaskan pada  riwayat-riwayat lain sedangkan zhahir 

riwayat Bakr bin Bakaar di atas adalah tanpa menyebutkan Abdullah bin Sabu‘. Jika riwayat 

Bakr mau dijadikan qarinah tarjih idhthirab A‘masy maka berhujjahlah dengan zhahir riwayat 

Bakr bukan dengan andai-andai riwayat lain. Hal ini menunjukkan bahwa cara berhujjah 

orang itu benar-benar sembarangan dan seenaknya saja. 

Ada satu lagi riwayat Aban bin Taghlib dari Salamah bin Kuhail dari Abdullah bin Sabu‘ 

yang dikutipnya yaitu riwayat dalam Tarikh Ibnu Asakir 42/541, yaitu dengan sanad sebagai 

berikut 

َكيَّ َٝ  ، ُّ١ِٝ َُ ٤ ِّ٘ ٍَ حُ ٌْ ْٗزَؤٗخُٙ أَرُٞ رَ ُْ٘ٚأَ ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ُٖ حِم ْر َُّ ََّ ِٖ َػْزُي حُ ِٓ َلخ َٔ ُْ ، .ػََ٘خ أَرُٞ ح ِط٢ُّ ِٓ ح َٞ ُْ ِْ ح ِٓ ُْوَخ َٗخ أَرُٞ ح ََ أَْهزَ َٝ ف 

َُْوِط٤ُذ، هَخ٫ ٍَ ح ٌْ ، ٗخ أَرُٞ :أٗخ أَرُٞ رَ ُّْ َٛ ُٖ ٣َْؼوَُٞد ح٧َ ُي ْر َّٔ َل ُٓ  ِّ َُْؼزَّخ ، ٗخ أَرُٞ ح ُّ١َِ ُِْل٤ ٍَ ح ٌْ ٢ أَرُٞ رَ ِٟ ُْوَخ ِٖ  أٗخ ح َٔ َُْل ح

ُٖ ُع ُي ْر َّٔ َل ُٓ ، ٗخ  ٍُ ح ََ ُِْؼ حِص ح ََ ُْلُ ِٖ ح ِٖ ْر َٔ َُْل ُٖ ح ، ٗخ ٣َْل٠َ٤ ْر ُّ٢ ِٗ ََ ُْوُ ِٖ َكز٤ِزَشَ ح ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ُٖ ِٖ َػ٢ُِِّ ْر ِٕ ْر ْٖ أَرَخ ، َػ ََ َٓ

ٍَ ْزٍغ، هَخ َٓ  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي هللاَّ ، َػ ٍَ ٤َْٜ ًُ  ِٖ شَ ْر َٔ َِ َٓ  ْٖ َِِذ، َػ ـْ ُٖ :طَ ٍَ َػ٢ُِِّ ْر  أَر٢ِ ١َخٍُِذ هَخ

Telah memberitakan kepada kami Abu Bakar Asy Syiiruwiy dan telah menceritakan kepada 

kami Abu Mahaasin Abdurrazaq bin Muhammad darinya. Dan telah mengabarkan kepada 

kami Abu Qaasim Al Waasithiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al 

Khatib. Keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Al Qaadhiy Abu Bakar Al Hirriy 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Abbaas Muhammad bin Ya‟qub Al 

Ashaam yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Aliy bin Muhammad bin 

Habiibah Al Qurasyiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hasan bin 

Furaat Al „Iraar yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Umar dari 
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Abaan bin Taghlib dari Salamah bin Kuhail dari Abdullah bin Sabu‟ yang berkata Aliy bin 

Abi Thalib berkata [Tarikh Ibnu Asakir 42/541]. 

Riwayat ini dhaif sanadnya sampai Aban bin Taghlib karena diriwayatkan oleh para perawi 

majhul sehingga juga tidak bisa dijadikan qarinah tarjih. 

1. Abu Hasan Aliy bin Muhammad bin Habiibah Al Qurasyiy disebutkan Ibnu Makula 

biografinya dalam Al Ikmal tanpa menyebutkan jarh dan ta‟dil [Al Ikmal Ibnu 

Makula 3/120] 

2. Yahya bin Hasan bin Furaat Al „Iraar tidak ditemukan biografinya maka ia majhul 

tidak dikenal kredibilitasnya 

3. Muhammad bin Umar, tidak jelas siapa dirinya tetapi kemungkinan ia adalah 

Muhammad bin Abi Hafsh Al Athaar sebagaimana disebutkan Al Khatib bahwa ia 

meriwayatkn dari Aban bin Taghlib dan telah meriwayatkan darinya Yahya bin 

Hasan bin Furaat [Taliy Talkhiis Al Mutasyaabih 2/534]. Ibnu Hajar menyebutkan 

bahwa ia adalah Muhammad bin Umar Al Anshariy dan mengutip jarh Al Azdiy yang 

berkata “dibicarakan tentangnya” [Lisan Al Mizan juz 5 no 489].  

Seandainya pun riwayat ini dijadikan qarinah tarjih sanad A‘masy maka riwayat ini 

menguatkan riwayat Abu Bakar bin A‘yasy dimana A‘masy meriwayatkan dari Salamah bin 

Kuhail dari Abdullah bin Sabu‘. Maka tetap saja dua riwayat yang dijadikan qarinah tarjih 

oleh orang itu malah semakin menguatkan adanya idhthirab pada sanad A‘masy. Kedudukan 

sebenarnya adalah tidak ada qarinah tarjih yang menguatkan salah satu sanad dalam idhthirab 

Al Amasy di atas. 

1. Al A‟masy meriwayatkan dari Salim bin Abil Ja‟d dari Abdullah bin Sabu‟  dari Aliy 

[riwayat Waki‟] 

2. Al A‟masy meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dari Abdullah bin Sabu‟ dari Aliy 

[riwayat Abu Bakar bin „Ayyasy] 

3.  Al A‟masy meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dari Salim bin Abil Ja‟d dari 

Abdullah bin Sabu‟ dari Aliy [riwayat Jarir dan Abdullah bin Dawuud] 

4. Al A‟masy meriwayatkan dari Salim bin Abil Ja‟d dari Aliy tanpa menyebutkan 

Abdullah bin Sabu‟ [riwayat Yahya bin Yamaan dari Ats Tsawriy] 

Tidak diragukan lagi kalau hadis ini mudhtharib dan sumbernya adalah Al A‘masy dan dalam 

semua riwayatnya ia meriwayatkan dengan ‗an anah. Abdullah bin Sabu‘ hanya dikenal 

melalui satu hadis ini saja dan ternyata sanadnya mudhtharib maka ia seorang yang statusnya 

majhul ‗ain dan hadisnya mudhtharib. Kedudukan riwayat Abdullah bin Sabu‘ ini sudah jelas 

dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. 

Kemudian orang itu mengutip riwayat Tsa‘labah bin Yazid Al Himmany yang ia katakan 

sebagai syahid perkataan Abdullah bin Sabu‘. Riwayat ini disebutkan dalam Musnad Al 

Bazzar no 871, Kasyf Al Astaar no 2572, Ad Dalaa‘il Baihaqiy 6/439, dan Tarikh Ibnu 

Asakir 42/542 semuanya dengan jalan sanad dari Al A‘masy dari Habib bin Abi Tsabit dari 

Tsa‘labah bin Yaziid. Berikut riwayat Al Bazzar 

٤َِْ٘ي، هَخ٫ ـُ ُْ ِٖ ح َي ْر َٔ ُٖ أَْك ُي ْر َّٔ َل ُٓ َٝ  ، ُّ١َِ َٛ ْٞ ـَ ُْ ِؼ٤ٍي ح َٓ  ُٖ ُْ ْر ٤ِٛ ح ََ ػََ٘خ اِْر ٍَ :َكيَّ حِد، هَخ َٞ ـَ ُْ ُٖ  :ػ٘خ أَرُٞ ح ٍُ ْر خ َّٔ ػ٘خ َػ

٣ٍْن،  َُ ٍُ ٍَ ، هَخ خ٢ِِّٗ َّٔ ُِْل ٣َِِي ح َ٣ ِٖ ْٖ ػَْؼَِزَشَ ْر ِٖ أَر٢ِ ػَخرٍِض، َػ ْٖ َكز٤ِِذ ْر ِٖ، َػ َٔ ِٖ ح٧َْػ ٍَ َػ٢ٌِِّ :َػ ١ٌِ كَََِن  ” :هَخ حَُّ َٝ
َٛخ،  وَخ ْٗ ُْ أَ خ ٣ُْلزَ َٔ ِٚ كَ ِٓ ْأ ٍَ  ْٖ ِٓ  ِٚ ِٙ ُِِِْل٤َظِ ٌِ َٛ  ْٖ ِٓ  ِٙ ٌِ َٛ  َّٖ شَ، َُظُْو٠َزَ َٔ َٔ أَ حَُّ٘ ََ رَ َٝ َُْلزَّشَ  ز٤َْغٍح ُٓ  ُٖ ِ ْر ٍَ َػْزُي هللاَّ ِ  :كَوَخ هللاَّ َٝ
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ٍَ طَُٚ، هَخ ََ َٗخ ِػْظ َْ َُِي أَرَ ًَ  ََ ُؿ٬ كََؼ ٍَ  َّٕ ْٞ أَ َُ ، َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ََ ح ٤ ِٓ ٍَ :٣َخ أَ ََ هَخط٢ِِِ، هَخُُٞح :هَخ ََ ر٢ِ َؿ٤ْ ْٕ طَْوظُ ِ، أَ ُيَى رِخهللَّ ُ٘ ْٗ ٣َخ  :أَ

ظَْوُِِق ْٔ ، أ٫َ طَ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ََ ح ٤ ِٓ ٍَ أَ ٍَ :َػ٤ََِْ٘خ؟ هَخ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْْ ٌُ ًَ ََ خ طَ َٔ ًَ  ْْ ٌُ ًُ َُ ٢ٌِِّ٘ أَْط َُ َٝ  ،٫: 

ٍَ ٬، هَخ َٔ َٛ ظََ٘خ  ًْ ََ هَْي طَ َٝ ح أَط٤َْظَُٚ  ًَ رَِّي اِ ََ ُِ ٍُ ح طَوُٞ ًَ خ َٔ َّْ :كَ خ رََيح ََُي ػُ َٓ  ْْ ِٜ ظَْوَِْلظ٢َِ٘ ك٤ِ ْٓ ُْ ح ُٜ َُ ٍُ ظَُي  أَهُٞ ًْ ََ طَ َٝ هَز٠َْظ٢َِ٘ 

ْْ ِٜ  ك٤ِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahiim bin Sa‟iid Al Jawhariy dan Muhammad bin 

Ahmad bin Al Junaid yang keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abul Jawaab 

yang berkata telah menceritakan kepada kami „Ammaar bin Ruzaiq dari Al A‟masy dari 

Habib bin Abi Tsabit dari Tsa‟labah bin Yazid Al Himmaniy yang berkata Aliy berkata 

“Demi Dzat yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan semua jiwa. Sungguh akan 

diwarnai darah dari sini hingga sini, yaitu dari kepala hingga jenggot. dan tidak 

menungguku selain kesengsaraan”. „Abdullah bin Subai‟ berkata “Demi Allah wahai 

Amiirul-mukminiin, seandainya ada seorang laki-laki yang melakukan hal itu, sungguh akan 

kami  binasakan keluarganya”. Aliy berkata “Aku bersumpah kepada Allah bahwasannya 

engkau membunuh orang yang tidak membunuhku”. Mereka berkata “Wahai Amiirul-

mukminiin, tidakkah engkau mengangkat khalifah pengganti untuk kami?”. „Aliy menjawab 

“Tidak. Akan tetapi aku akan meninggalkan kalian sebagaimana Rasulullah [shallallaahu 

„alaihi wa sallam] telah meninggalkan kalian”. „Abdullah bin Subai‟ berkata “Lalu, apakah 

yang akan engkau katakan kepada Rabbmu apabila engkau menemui-Nya dimana engkau 

meninggalkan kami mengurus keadaan kami sendiri?”. Aliy menjawab “Aku berkata Engkau 

telah mengangkat aku sebagai khalifah di tengah-tengah mereka sesuai kehendak-Mu, 

kemudian engkau mematikanku dan aku tinggalkan Engkau di tengah-tengah mereka 

[Musnad Al Bazzaar no 871] 

Riwayat ini sanadnya dhaif karena ‗an anah Al A‘masy dan Habib bin Abi Tsabit, keduanya 

dikenal sebagai mudallis. Ad Daruquthni memasukkan riwayat ini sebagai bagian dari 

idhthirab Al A‘masy dan mengatakan tidak dhabit sanadnya [Al Ilal no 396]. Disebutkan oleh 

Adz Dzahabiy dalam Tarikh Al Islam 3/647 dan Ibnu Abdil Barr dalam Al Isti‘ab 3/1125 

yang mengutip riwayat Tsa‘labah bin Yazid yaitu sampai lafaz ―tidak ada yang menungguku 

selain kesengsaraan‖ tanpa menyebutkan lafaz Abdullah bin Sabu‘ berkata. Disini terdapat 

qarinah yang menunjukkan illat [cacat] bahwa Al A‘masy menampuradukkan antara hadis 

Tsa‘labah bin Yazid dan hadis Abdullah bin Sabu‘. Maka riwayat Tsa‘labah bin Yazid tidak 

bisa dijadikan syahid riwayat Abdullah bin Sabu‘ karena keduanya berasal dari idhthirab Al 

A‘masy. 

. 

. 

. 

Riwayat Syu’aib bin Maimun 

Riwayat ini disebutkan dalam Musnad Al Bazzar no 565, Mustadrak Al Hakim 3/79, As 

Sunnah Ibnu Abi ‗Ashim no 1158 & 1221, Sunan Baihaqy 8/149, Ad Dalaa‘il Baihaqiy 

7/223, Al I‘tiqaad Baihaqiy 502, Amaliy Ibnu Bakhtariy no 42 dan Tarikh Ibnu Asakir 

42/536-537 dengan sanad dari Syabaabah bin Sawwar dari Syu‘aib bin Maimun dari Hushain 

bin ‗Abdurrahman dari Syaqiiq Abu Waiil dari Aliy [radiallahu ‗anhu]. Berikut riwayat Al 

Bazzar 
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ٍَ ٍِِع، هَخ َُْلخ ُٖ أَر٢ِ ح َُ ْر خِػ٤ َٔ ْٓ ػََ٘خ اِ ٍٍ، َم :َكيَّ ح َّٞ َٓ  ُٖ زَخرَشُ ْر َٗ ٍَٗخ  ِٖ َػْزِي  :ح ِٖ ْر ٤ْ َٜ ْٖ ُك ، َػ ٍٕ ٞ ُٔ ٤ْ َٓ  ُٖ َؼ٤ُْذ ْر ُٗ ٗخ 

ٍَ و٤ٍِن، هَخ َٗ  ْٖ ، َػ ْؼز٢ِِّ َّ٘ ِٖ حُ ، َػ ِٖ َٔ ْك ََّ ُْ٘ٚ :حُ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ََ َُِؼ٢ٍِِّ  ٍَ :ه٤ِ ظَْوُِِق َػ٤ََِْ٘خ؟ هَخ ْٔ ظَْوََِق  ” :أ٫َ طَ ْٓ خ ح َٓ
َ َْ كَؤ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ْْ َػ٠َِ  ُٜ ُؼ َٔ ـْ َ٤ َٔ ح، كَ ًَ ِّ َه٤ْ طََؼخ٠َُ رِخَُّ٘خ َٝ َى  ٍَ ُ طَزَخ َِِى هللاَّ ُ٣ ْٕ اِ َٝ  ، ْْ ٌُ ظَْوَِِق َػ٤َِْ ْٓ

ْْ ِٛ َِ َْ َػ٠َِ َه٤ْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ْْ ِٜ ْْ رَْؼَي َٗز٤ِِّ ُٜ َؼ َٔ خ َؿ َٔ ًَ  ْْ ِٛ َِ  َه٤ْ

Telah menceritakan kepada kami Ismaiil bin Abil Haarits yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Syabaabah bin Sawwaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟aib 

bin Maimun dari Hushain bin „Abdurrahman dari Asy Sya‟biy dari Syaqiiq yang berkata 

Dikatakan kepada Aliy “Tidakkah engkau mengangkat pengganti?”. Ia menjawab 

“Rasululah [shallallaahu „alaihi wa sallam] tidak mengangkat pengganti maka haruskah 

aku mengangkat pengganti. Seandainya Allah tabaaraka wa ta‟ala menginginkan kebaikan 

kepada manusia, maka Ia akan menghimpun mereka di atas orang yang paling baik di antara 

mereka sebagaimana Ia telah menghimpun mereka sepeninggal Nabi mereka di atas orang 

yang paling baik di antara mereka [Musnad Al Bazzaar no 565]. 

Riwayat ini dhaif karena Syu‘aib bin Maimun. Abu Hatim dan Al Ijliy berkata ―majhul‖. 

Bukhari berkata ―fiihi nazhar‖. Ibnu Hibban menyatakan ia meriwayatkan hadis-hadis 

mungkar dari para perawi masyhur tidak bisa dijadikan hujjah jika menyendiri. [At Tahdzib 

juz 4 no 68]. Ibnu Hajar berkata ―dhaif ahli ibadah‖ [At Taqrib 1/420]. Daruquthni berkata 

―tidak kuat‖ [Al Ilal no 493]. Al Uqailiy memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa [Adh Dhu‘afa 

2/182-183 no 703]. Ibnu Jauzi memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa [Adh Dhu‘afa Ibnu Jauzi 

no 74] 

Selain itu riwayat Syu‘aib bin Maimun ini lemah karena idhthirab. Amru bin ‗Aun 

meriwayatkan hadis ini dari Syu‘aib bin Maimun dari Abu Janaab Al Kalbiy dari Abu Wail 

dari Aliy sebagaimana disebutkan Al Uqaili dalam Adh Dhu‘afa 2/182-183 no 703. Abu 

Janaab seorang yang diperbincangkan termasuk mudallis thabaqat ketiga dan membawakan 

riwayat ini dengan ‗an anah. 

Ibnu Hajar mengutip perkataan Muhammad bin Abaan Al Washithiy bahwa hadis Syu‘aib ini 

termasuk hadis mungkarnya karena ma‘ruf bahwa hadis ini diriwayatkan Hasan bin Umarah 

dari Washil bin Hayyaan dari Syaqiiq [At Tahdzib juz 4 no 608]. Kemudian orang itu 

berusaha membuat syubhat dengan mengutip pernyataan Al Bazzar “kami tidak mengetahui 

hadis tersebut diriwayatkan dari Syaqiiq dari Aliy kecuali dengan sanad ini” [Kasyf Al 

Astaar no 2484]. Artinya menurut Al Bazzar riwayat Syaqiiq dari Aliy hanya berasal dari 

jalur Syu‘aib bin Maimun bukan dari jalur lain. 

Perkataan ini tidak ada artinya karena yang mengetahui menjadi hujjah bagi yang tidak 

mengetahui. Muhammad bin Aban Al Wasithiy jelas lebih mengetahui dibanding Al Bazzar 

karena ia meriwayatkan langsung dari Syu‘aib bin Maimun dan sezaman dengan Hasan bin 

Umarah. Apalagi riwayat Hasan bin Umaarah ini telah disebutkan Daruquthni dalam kitabnya 

Al Ilal [Al Ilal no 493]. Diantara riwayat Hasan bin Umarah telah diriwayatkan oleh Ahmad 

bin Hanbal dalam Fadha‘il Ash Shahabah no 622 

ٖ ػٔخٍس  ٖٔ ر ل ٤َ ػٖ حُ ٌ ٖ ر ْ ر ٗٞ ٘خ ٣ ؼ ز٢ ه ٠ ٌَّ حُ ٓ ٖ زش ر و خ ػ ٗ ٖ٤ ٔ ل ٘خ حُ كيػ

 ٍٞٓ ٍ ٠ٛ ٓخ أٝ خٍ  ٢ٛ ه ٞ ٢ِ ح٫ ط ؼ ُ َ٤ خٍ ه ٔش ه ِ ٓ  ٖ ٤ن ر و ٗ َٛ ػٖ  ٌْ ٝٝح ل ػٖ حُ

َ َى حُ ٌٖ حٕ ٣ ُٝ ٠ٛ خٝ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٠ِ هللا  ْ ػ ٜؼ ٤ـٔ ٔ ٤َح ك ٘خّ ه خُ ٙ ر

ْٛ َ٤ ٠ِ ه ْ ػ ٤ٜ ز ؼي ٗ ْ ر ٜؼ ٔخ ؿٔ ً ْٛ َ٤  ه
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Telah menceritakan kepada kami Husain yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Uqbah bin Makram Adh Dhabbiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Yunus bin 

Bukair dari Hasan bin Umarah dari Al Hakam dan Washil dari Syaqiiq bin Salamah yang 

berkata dikatakan kepada Aliy “tidak engkau berwasiat?”. Aliy berkata “Rasulullah tidak 

berwasiat maka mengapa aku berwasiat?” tetapi jika Allah menghendaki kebaikan bagi 

manusia maka ia akan menghimpun mereka di atas orang yang paling baik diantara mereka 

sebagaimana Allah menghimpun atas mereka sepeninggal Nabi mereka di atas orang yang 

paling baik diantara mereka [Fadha‟il Ash Shahabah Ahmad bin Hanbal no 622] 

Yunus bin Bukair dalam periwayatannya dari Hasan bin Umarah memiliki mutaba‘ah dari 

Ja‘far bin ‗Aun sebagaimana yang disebutkan Abu Thalib Al Harbiy dalam Fadha‘il Abu 

Bakar no 19. Hasan bin Umaarah adalah seorang yang disepakati dhaif matruk bahkan ia 

dinyatakan pendusta dan meriwayatkan hadis maudhu‘. Maka benarlah apa yang dinukil Ibnu 

Hajar bahwa hadis Syu‘aib bin Maimun ini termasuk diantara hadis-hadis mungkarnya 

. 

. 

. 

Riwayat ‘Amru bin Sufyan 

Riwayat ‗Amru bin Sufyan ini memiliki banyak jalur periwayatan yang jika dikumpulkan 

akan nampak idhthirab pada sanad-sanadnya. Orang itu berusaha menguatkan hadis ini 

dengan menafikan idhthirab pada sanad-sanad riwayat ‗Amru bin Sufyan. Iaberusaha 

menerapkan metode tarjih untuk menguatkan hujjahnya tapi sayang sekali terlihat jelas 

bahwa apa yang ia lakukan hanya akal-akalan basi demi membela hadis yang sesuai dengan 

hawa nafsunya.  

Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad 1/114, Fadha‘il Ash Shahabah Ahmad bin Hanbal no 

477, As Sunnah Abdullah bin Ahmad no 1333, Al Ilal Daruquthni no 442 dengan jalan sanad 

dari ‗Abdurrazaaq dari Sufyan dari Aswad bin Qais dari seorang laki-laki dari Aliy. Berikut 

riwayat Ahmad dalam Musnad-nya 

 ُ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ْٖ َػ٢ٍِِّ  ، َػ ٍَ ُؿ ٍَ  ْٖ ٍْ، َػ ِٖ ه٤َْ ِى ْر َٞ ْٓ ِٖ ح٧َْ ، َػ ُٕ ْل٤َخ ُٓ ْٗزَؤََٗخ  حِم، أَ َُّ ََّ ػََ٘خ َػْزُي حُ َّ َكيَّ ْٞ َ٣ ٍَ ُ هَخ ُْ٘ٚ، أََّٗٚ َػ

َِ َٔ ـَ ُْ ٍَ :ح  َِّْ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َِ اِ ْٖ هِزَ ِٓ أ٣ََْ٘خُٙ  ٍَ ٢ٌْء  َٗ  ُ َّٚ٘ ٌِ َُ َٝ ِس،  ٍَ خ َٓ ِٚ ك٢ِ اِ ٌُ رِ ًيح َٗؤُْه ْٜ َْٜي ا٤ََُِْ٘خ َػ ّْ ٣َْؼ
ظُْوَِِق ُع ْٓ َّْ ح ، ػُ َّ ظَوَخ ْٓ ح َٝ  َّ ٍَ، كَؤَهَخ ٌْ ِ َػ٠َِ أَر٢ِ رَ شُ هللاَّ َٔ ْك ٍَ  ،ٍَ ٌْ ظُْوَِِق أَرُٞ رَ ْٓ َّْ ح َ٘خ، ػُ ِٔ ْٗلُ ِ َػ٠َِأَ شُ هللاَّ َٔ ْك ٍَ  َُ َٓ   ، ََ َٔ ُػ

ِٚ حِٗ ََ ـِ ُٖ رِ ٣ َد حُيِّ ََ َٟ ، َكظ٠َّ  َّ ظَوَخ ْٓ ح َٝ  َّ  كَؤَهَخ

Telah menceritakan kepada kami „Abdurrazzaaq yang memberitakan kepada kami Sufyan 

dari Al Aswad bin Qais dari seorang laki-laki dari Aliy [radiallahu „anhu] bahwa ia berkata 

pada saat perang Jamal “Sesungguhnya Rasulullah [shallallaahu „alaihi wa sallam] tidak 

pernah berwasiat kepada kami satu wasiatpun yang mesti kami ambil dalam masalah 

kepemimpinan. Akan tetapi hal itu adalah sesuatu yang kami pandang menurut pendapat 

kami, kemudian diangkatlah Abu Bakar menjadi Khalifah, semoga Allah mencurahkan 

rahmatnya kepada Abu Bakar. Ia menjalankan dan istiqamah di dalam menjalankannya, 

kemudian diangkatlah Umar menjadi Khalifah semoga Allah mencurahkan rahmatnya 
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kepada Umar maka dia menjalankan dan istiqamah di dalam menjalankannya sampai agama 

ini berdiri kokoh karenanya [Musnad Ahmad 1/114] 

Abdurrazzaq dalam periwayatannya dari Sufyan memiliki mutaba‘ah yaitu Zaid bin Hubaab 

sebagaimana yang disebutkan dalam As Sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal no 1327 

dan Abul Yahya Al Himmaniy sebagaimana disebutkan dalam Al Ilal Daruquthniy no 442. 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai Aswad bin Qais. Tidak diketahui laki-laki yang 

meriwayatkan dari Aliy maka hadis tersebut kedudukannya dhaif. 

Kemudian diriwayatkan dalam As Sunnah Abdullah bin Ahmad no 1334, Al Ilal Daruquthniy 

no 442, Ad Dalaa‘il Baihaqiy 6/439, Al I‘tiqaad Baihaqiy hal 502-503 dan Tarikh Al Khatib 

4/276-277 dengan jalan sanad dari Sufyan dari Aswad bin Qais dari ‗Amru bin Sufyan dari 

Aliy. Berikut sanadnya dalam riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 

، َع َٕ ْل٤َخ ُٓ  ْٖ ، َػ ِٕ خ َٔ ِٖ حُُّْ٘ؼ ِّ ْر خ َٜ ْٖ ِػ ، َػ ُّ١َِ َُْللَ َى ح ُٝ ٤ْزَشَ، ٗخ أَرُٞ َىح َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ ػ٢َِ٘ أَرُٞ رَ ِٖ َكيَّ ِى ْر َٞ ْٓ ِٕ ح٧َ

ٍَ ، هَخ َٕ ْل٤َخ ُٓ  ِٖ َِٝ ْر ْٔ ْٖ َػ ٍْ، َػ َهطََذ َع ” :ه٤َْ َِ َٔ ـَ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ٌّ٢ُِ 

Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu Dawud Al Hafariy dari „Ishaam bin Nu‟maan dari Sufyaan dari Al Aswad 

bin Qais dari „Amru bin Sufyan yang berkata “Ali berkhutbah pada saat perang Jamal [As 

Sunnah Abdullah bin Ahmad no 1334] 

Dalam riwayat Baihaqiy yaitu dalam Ad Dalaa‘il dan Al I‘tiqaad disebutkan bahwa Syu‘aib 

bin Ayuub meriwayatkan dari Abu Dawud Al Hafariy dari Sufyan tanpa menyebutkan 

‗Ishaam bin Nu‘man. Hal ini keliru, karena dalam riwayat Daruquthni disebutkan dari 

Syu‘aib bin Ayuub dari Abu Dawud Al Hafariy dari ‗Ishaam bin Nu‘maan dari Sufyan. 

Kemudian dalam riwayat Al Khatib disebutkan dari Al Hafariy dari ‗Aashim bin Nu‘maan 

dari Sufyan.  

Riwayat ini sanadnya dhaif atau tidak tsabit sampai Aswad bin Qais karena ‗Ishaam bin 

Nu‘man atau ‗Aashim bin Nu‘man adalah seorang yang majhul tidak diketahui 

kredibilitasnya bahkan namanya pun tidak jelas apakah ‗Ishaam ataukah ‗Aashim dan yang 

meriwayatkan darinya hanya satu orang yaitu Abu Dawud Al Hafariy. 

‗Ishaam bin Nu‘maan dalam periwayatannya dari Sufyaan memiliki mutaba‘ah yaitu dari 

Husain bin Walid sebagaimana disebutkan dalam Amaliy Al Jurjaniy no 13 yaitu dengan 

jalan sanad berikut 

ََ ٤ُِِي، ػٖأَْهزَ َٞ ُْ ُٖ ح ُٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل ، ػَ٘خ ح ُّ٢ ِٔ َِ ُّٔ ٣َِِي حُ َ٣ ُٖ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ، ػَ٘خ  ِٖ َٔ َُْل ِٖ ح ِٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل ُٖ ح ُي ْر َّٔ َل ُٓ ،ٗ َخ  ُّ١ٍِ ْٞ ُٕ حُؼَّ ْل٤َخ ُٓ ح 

َٕ حُؼَّوَل٢ِِّ ْل٤َخ ُٓ  ِٖ َِٝ ْر ْٔ ْٖ َػ ، َػ َُْؼْزِي١ِّ ٍْ ح ِٖ ه٤َْ ِى ْر َٞ ْٓ ِٖ ح٧َ  َػ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Husain bin Al Hasan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid As Sulamiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Husain bin Waliid yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Sufyan Ats Tsawriy dari Aswad bin Qais Al „Abdiy dari „Amru bin Sufyan Ats Tsaqafiy 

[Amaliy Al Jurjaniy no 13] 

Sanad ini dhaif jiddan atau tidak tsabit sanadnya sampai Aswad bin Qais karena Muhammad 

bin Yazid As Sulamiy, Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 9 no 
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15677]. Daruquthni berkata ―dhaif‖ [Ma‘usuah Qaul Daruquthni no 3424]. Daruquthni juga 

berkata ―ia memalsukan hadis dari para perawi tsiqat‖ [Ta‘liqat Daruquthni ‗Ala Al 

Majruuhiin Ibnu Hibban 1/277]. Al Khatib berkata ―matruk al hadits‖ [Tarikh Baghdad 

2/289]. 

Kemudian disebutkan dalam As Sunnah Abdullah bin Ahmad no 1336, Al Ilal Daruquthni no 

442, Al I‘tiqaad Baihaqiy hal 503-504, Adh Dhu‘afa Al Uqailiy 1/165, Al Mukhtaran Al 

Maqdisiy no 470 & 471, dengan jalan sanad dari Abu Ashim An Nabiil dari Aswad bin Qais 

dari Sa‘id bin ‗Amru bin Sufyan dari Ayahnya dari Aliy. Berikut sanadnya dalam riwayat 

Abdullah bin Ahmad 

ِٖ ِى ْر َٞ ْٓ ِٖ ح٧َ ، َػ َٕ ْل٤َخ ُٓ  ْٖ ، َػ ٍْ ِٛ أََٗخ أَرُٞ َػخ َٝ ِْ ػِوَشٌ،  ِك٤ ََّ ُٖ َػْزِي حُ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ أَرُٞ ٣َْل٠َ٤  ِغ َكيَّ َٓ  ْٖ ٍْ، َػ ِٖ ه٤َْ ٣ِي ْر

ِٚ ْٖ أَر٤ِ ، َػ َٕ ْل٤َخ ُٓ  ِٖ َِٝ ْر ْٔ  َػ

Telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Muhammad bin „Abdurrahiim tsiqat 

menceritakan kepada kami Abu „Aashim dari Sufyaan dari Al Aswad bin Qais dari Sa‟id bin 

„Amru bin Sufyan dari ayahnya [As Sunnah Abdullah bin Ahmad no 1336] 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai Al Aswad bin Qais dan Abu Ashim An Nabiil adalah 

Dhahhak bin Makhlaad Asy Syaibaniy termasuk perawi Bukhari Muslim yang dinyatakan 

tsiqat oleh Ibnu Ma‘in, Al Ijliy dan Ibnu Sa‘ad. Umar bin Syabbah berkata ―demi Allah aku 

tidak pernah melihat orang yang sepertinya‖. Al Khaliliy berkata disepakati atasnya zuhud, 

alim, agamanya dan keteguhannya. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu 

Qani‘ berkata ―tsiqat ma‘mun‖ [At Tahdzib juz 4 no 793]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat lagi 

tsabit‖ [At Taqrib 1/444]. 

Sa‘id bin ‗Amru bin Sufyan tidak dikenal kredibilitasnya atau majhul, yang meriwayatkan 

darinya hanya Al Aswad bin Qais yaitu dalam hadis ini. Ibnu Abi Hatim dalam biografi Sa‘id 

bin ‗Amru bin Sufyan berkata 

 ْ٤ ٖ ه ٓٞى ر ٘ٚ ح٫ ٤خٕ ٍٟٝ ػ ل ٓ  ٖ ٤ٚ ػَٔٝ ر ٤خٕ ٍٟٝ ػٖ حر ل ٓ  ٖ ٖ ػَٔٝ ر ٤ي ر ؼ ٓ

خ ٍٝحٙ ػٖ  ٤ٔ ٘خى ك ٓ ٢ ح٫ ٤يح ك ؼ ٓ  ٚ ٢ حىهخُ ٤َ ك ز ٘ ْٛ حُ ٞ ػخ لَى أر غ ط ٢ كي٣ ك

٤ٚ ِ غ ػ ظخر ٓٞى ٫ٝ ٣ ؼ١ٍٞ ػٖ ح٫  حُ

Sa‟id bin „Amru bin Sufyan meriwayatkan dari ayahnya „Amru bin Sufyan, telah 

meriwayatkan darinya Al Aswad bin Qais dalam hadis dimana Abu „Aashim An Nabiil 

bersendirian dalam memasukkan Sa‟id dalam sanad yang ia riwayatkan dari Sufyan dari Al 

Aswad, ia tidak memiliki mutaba‟ah [Al Jarh Wat Ta‟dil 4/53 no 230] 

Kemudian orang itu berkata perkataan Ibnu Abi Hatim ini dapat bermakna penta‘lilan 

menurut ulama mutaqaddimin terutama jika terdapat perselisihan. Perkataan ini tidak ada 

nilainya, pernyataan Ibnu Abi Hatim ―tidak memiliki mutaba‘ah‖ tidak sedikitpun 

memudharatkan riwayat Abu ‗Aashim An Nabiil karena ia seorang yang tsiqat tsabit. 

Seandainya pun ada perselisihan maka dilihat siapa yang berselisih dengan Abu ‗Aashim An 

Nabiil tersebut bukannya sembarangan berkata ma‘lul [cacat]. 

٤ْ ػٖ ٖ ه ٓٞى ر ٤خٕ ػٖ ح٧ ل ٓ َ ػٖ  ٘خ ؿ٣َ زش كيػ ٤ ظ خٍ ه ٠ٟ هللا  ه ٍ ٢ِ ٤ٚ ػٖ ػ أر

جخ ٤ ٗ ٢ ح٩َٓس  ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘خ حُ ٤ ي اُ ٜؼ ٣ ْ ُ ْٜ٘ ٠ ػ ؼخُ  ط
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Qutaibah berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Sufyaan dari Al Aswaad bin 

Qais dari ayahnya dari Ali radiallahu ta‟ala „anhum “Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] 

tidak mewasiatkan kepada kami sedikitpun tentang kepemimpinan” [Tarikh Al Kabir 

Bukhari juz 6 no 2565] 

Orang itu setelah mengutip hadis ini berkata sanad riwayat ini lemah karena tidak diketahui 

apakah Qutaibah mendengar dari Jarir sebelum atau sesudah masa ikhtilathnya. Pernyataan 

ini patut diberikan catatan karena riwayat Qutaibah dari Jarir telah disebutkan dalam kitab 

Shahih Bukhari dan Muslim. Maka disini terdapat qarinah yang menguatkan bahwa Qutaibah 

mendengar dari Jarir sebelum masa ikhtilathnya itu pun jika memang benar Jarir bin Abdul 

Hamiid mengalami ikhtilath. Sanad riwayat Bukhari ini shahih sampai Al Aswad bin Qais 

[setidaknya shahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim] 

Yang perlu diperhatikan adalah Bukhari tidak memasukkan hadis ini dalam biografi Qais Al 

Abdiy ayah Aswad bin Qais sebagaimana bisa dilihat dalam biografi Qais [Tarikh Al Kabir 

juz 7 no 663]. Bukhari malah memasukkan hadis di atas dalam biografi ‗Amru bin Sufyan 

[Tarikh Al Kabir Bukhari juz 6 no 2565]. Hal ini menunjukkan bahwa hadis di atas adalah 

bagian dari idhthirab riwayat ‗Amru bin Sufyan.  

Hal ini telah disinyalir oleh Ibnu Hajar. Dalam biografi Qais Al Abdiy ia mengutip 

riwayatnya dalam Musnad Ali yang dikeluarkan Nasa‘i dari Ali tentang kepemimpinan 

kemudian mengutip berbagai riwayat ‗Amru bin Sufyan [At Tahdzib juz 8 no 733]. Setelah 

itu dalam At Taqrib ia berkata 

 ٢ ٔخث ٘ ٚ حُ ١ٌ أهَؿٚ ُ غ حُ لي٣ ٢ حُ ٤ش ٝك ؼخٗ زٍٞ ٖٓ حُ و ٓٞى ٓ ي ح٧ زي١ ٝحُ ؼ ٤ْ حُ ه

ٟطَحد  ح

Qais Al Abdiy ayahnya Al Aswad maqbul termasuk thabaqat kedua dan hadisnya yang 

dikeluarkan oleh Nasa‟i idhthirab [At Taqrib 2/36] 

Dengan kata lain tidak tsabit periwayatannya dari Ali tentang hadis ini karena hadis ini 

sendiri idhthirab pada sanadnya. Benarkah demikian? Tentu jika mengumpulkan riwayat 

yang shahih, yang dhaif dan yang tidak ternukil sanad lengkapnya maka akan banyak sekali 

bukti bahwa hadis tersebut idhthirab. Dan seandainya kita hanya mengumpulkan riwayat 

yang sanadnya shahih hingga Al Aswad bin Qais [sebagaimana yang telah dibahas di atas] 

maka idhthirab itu pun juga nampak jelas 

1. Riwayat Sufyan dari Al Aswad bin Qais dari seorang laki-laki dari Aliy 

2. Riwayat Sufyan dari Al Aswad bin Qais dari Sa‟id bin „Amru bin Sufyan dari ayahnya 

dari Aliy 

3. Riwayat Sufyan dari Al Aswad bin Qais dari ayahnya dari Aliy 

Daruquthni dan Al Khatib menyatakan bahwa hadis ‗Amru bin Sufyan tersebut idhthirab dan 

menisbatkan hal itu pada Ats Tsawriy. Menurut kami diantara Sufyan Ats Tsawriy dan Al 

Aswad bin Qais, yang lebih mungkin mengalami idhthirab adalah Al Aswad bin Qais karena 

tingkat ketsiqatan dan dhabit Sufyan Ats Tsawriy lebih tinggi dari Al Aswad bin Qais. 

. 

. 
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Ada riwayat ‗Amru bin Sufyan yang lain tentang hadis ini yang sanadnya tidak melalui jalur 

Al Aswad bin Qais Al Abdiy yaitu riwayat dengan sanad berikut 

ػََ٘خ َكيَّ َٝ  ٍَ َى، هَخ ُٝ ُٖ أَر٢ِ َىح ٍَ :حْر ، هَخ ُٕ ح َُّ َٞ ُْ ٍي ح َّٔ َل ُٓ  ُٖ ػََ٘خ أ٣َُُّٞد ْر ٍَ :َكيَّ ، هَخ ُٕ ح َٝ َْ َٓ ػََ٘خ  حُم،  :َكيَّ ٍَّ َٞ ُْ ٌٍ ح ِٝ خ َٔ ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

َٕ ْل٤َخ ُٓ  ِٖ َِٝ ْر ْٔ ْٖ َػ  َػ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dawud yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ayuub bin Muhammad Al Wazzaan yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Marwan yang berkata telah menceritakan kepada kami Musawwir Al Warraaq dari „Amru 

bin Sufyaan [Asy Syari‟ah Al Ajjuriy 2/441] 

Riwayat ini mengandung illat [cacat] yaitu Marwan bin Mu‘awiyah Al Fazaariy ia seorang 

tsiqat hafizh tetapi sering melakukan tadlis dalam penyebutan nama-nama gurunya [At 

Taqrib 2/172]. Penyifatan Ibnu Hajar terhadap Marwan ini berdasarkan pernyataan ulama 

mutaqaddimin seperti Ibnu Ma‘in yang menyatakan bahwa ia sering mengubah nama 

gurunya sebagai bentuk tadlisnya dan pernyataan Abu Dawud bahwa ia sering membolak 

balik nama, dan Marwan dikenal sering meriwayatkan dari syaikhnya para perawi majhul [At 

Tahdzib juz 10 no 178].  

Apa yang dilakukan Marwan bin Mu‘awiyah itu dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah 

tadlis syuyukh yaitu mengubah nama syaikh [gurunya] untuk menutupi kelemahan hadis 

yang dibawakan. Hadis di atas termasuk dalam tadlis Marwan bin Muawiyah dengan 

berbagai qarinah berikut 

1. Tidak dikenal Marwan meriwayatkan dari Musaawir Al Warraaq atau tidak dikenal 

Marwan sebagai murid Musaawir Al Warraaq, tidak ditemukan baik dalam biografi 

Marwan bin Muawiyah dan biografi Musaawir Al Warraaq bahwa mereka memiliki 

hubungan guru dan murid. 

2.  Disebutkan dalam biografi perawi bahwa riwayat di atas adalah milik Musaawir 

yang tidak dikenal nasabnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Al 

Mizziy. Ibnu Hajar berkata ia adalah syaikh [guru] Marwan bin Mu‟awiyah yang 

majhul [At Taqrib 2/174]. Adz Dzahabiy juga menyatakan ia majhul [Al Mizan no 

8448 & Al Mughni no 6183]  

3. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa Marwan bin Mu‟awiyah meriwayatkan hadis 

ini dari Sawwaar perawi yang majhul sebagaimana disebutkan Al Qaasim bin Tsabit 

dalam Ad Dalaa‟il Fii Gharibil Hadits 2/586 no 307 dan Al Hakim dalam Al 

Mustadrak 3/104. 

Jadi hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Marwan dari salah satu syaikhnya yang majhul 

yaitu Musawwir atau Sawwaar [tidak jelas siapa namanya] kemudian Marwan dalam salah 

satu periwayatannya mengubahnya menjadi Musaawir Al Warraaq sebagai salah satu bentuk 

tadlis syuyukh-nya.  

Terdapat Illat [cacat] lain dalam riwayat Marwan bin Mu‘awiyah di atas, Al Mu‘allimiy 

menukil dari sebagian hafizh telah menyebutkan bahwa Marwan bin Mu‘awiyah pernah 

melakukan tadlis taswiyah selain tadlis suyukh [At Tankiil 1/431]. Hal ini juga diisyaratkan 

Abu Dawud dalam Su‘alat Al Ajjury bahwa Marwan pernah meriwayatkan dari Abu Bakar 

bin ‗Ayasy dari Abu Shalih dan menghilangkan nama seorang perawi di antara keduanya 

[Su‘alat Abu Dawud Al Ajjuriy no 204]. Pentahqiq kitab Su‘alat Abu Dawud tersebut 

berkomentar bahwa Marwan bin Muawiyah melakukan tadlis taswiyah dan tadlis syuyukh. 
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Ibnu Ma‘in menyebutkan bahwa perawi yang dihilangkan namanya itu adalah Al Kalbiy 

[Tarikh Ibnu Ma‘in riwayat Ad Duuriy no 2241].  

Perawi yang melakukan tadlis taswiyah maka hadisnya diterima jika ia menyebutkan sima‘ 

hadisnya dari Syaikh [gurunya] dan gurunya tersebut juga menyebutkan sima‘-nya dari 

gurunya. Intinya terdapat lafaz tahdits atau sima‘ hadis pada dua thabaqat dari perawi yang 

tertuduh tadlis taswiyah. Bahkan beberapa ulama mensyaratkan bahwa lafaz tahdits atau 

sima‘ itu harus ada pada setiap thabaqat sanad sampai ke sahabat. Dalam riwayat di atas 

Marwan bin Mu‘awiyah memang menyebutkan lafaz sima‘ dari syaikh-nya Musawwir tetapi 

ia tidak menyebutkan lafaz sima‘ Musawwir dari ‗Amru bin Sufyan, maka hadisnya tidak 

bisa diterima. Bisa saja diantara Musawwir dan ‗Amru bin Sufyan terdapat perawi dhaif atau 

majhul yang dihilangkan namanya oleh Marwan bin Mu‘awiyah. 

Secara keseluruhan hadis ‗Amru bin Sufyan yang melalui jalan Al Aswad bin Qais dan yang 

melalui jalan Musawwir kedudukannya dhaif dan bisa dikatakan tidak ada asalnya atau 

berasal dari perawi majhul. Riwayat Al Aswad bin Qais tersebut mudhtharib dan sumber 

idhthirabnya adalah Al Aswad bin Qais. Disebutkan bahwa Ali bin Madini menyatakan Al 

Aswad bin Qais meriwayatkan dari beberapa perawi majhul yang tidak dikenal [At Tahdzib 

juz 1 no 622]. Jadi sangat mungkin bahwa riwayat ini diambil Aswad dari perawi yang 

majhul kemudian Al Aswad mengalami kekacauan dalam periwayatannya. Hal ini 

bersesuaian dengan kelemahan hadis ‗Amru bin Sufyan yang diriwayatkan Marwan bin 

Mu‘awiyah yaitu berasal dari perawi majhul.  

. 

. 

‗Amru bin Sufyan dalam hadis Aliy ini pun juga seorang yang majhul. Orang itu melakukan 

dalih akrobatik untuk menyatakan ‗Amru bin Sufyan ini tsiqat atau minimal shaduq. 

Sebelumnya kami pernah menyatakan bahwa ‗Amru bin Sufyan dalam hadis ini yang 

meriwayatkan dari Aliy berbeda dengan ‗Amru bin Sufyan yang meriwayatkan dari Ibnu 

‗Abbas. Hal ini telah dinyatakan oleh Bukhari dan Ibnu Hibban. 

 ٖ ٓٞى ر ٘ٚ ح٧ ٚ ٍٟٝ ػ ُٞ ٜ٘ٔخ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط زخّ ٍ ٖ ػ ٓٔغ ر ٤خٕ  ل ٓ  ٖ ػَٔٝ ر

ْ٤  ه

„Amru bin Sufyan mendengar dari Ibnu Abbas radiallahu ta‟ala „anhuma dan meriwayatkan 

darinya Al Aswad bin Qais [Tarikh Al Kabir Bukhari juz 6 no 2564] 

Disini Bukhari menetapkan bahwa ‗Amru bin Sufyan mendengar dari Ibnu ‗Abbas dan 

meriwayatkan darinya Al Aswad bin Qais. Sedangkan untuk ‗Amru bin Sufyan yang 

meriwayatkan dari Ali, Bukhari berkata 

ؼ١ٍٞ ػٖ  ل١َ ػٖ حُ ل ٞ ىحٝى حُ ٚ أر خُ ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٤خ ٍ ِ ٤خٕ إٔ ػ ل ٓ  ٖ ػَٔٝ ر

 ٖ ٖ ػَٔٝ ر ٤ي ر ؼ ٓ ٓٞى ػٖ  ٤خٕ ػٖ ح٧ ل ٓ ْٛ ػٖ  ٞ ػخ خٍ أر ٤ْ ٝه ٖ ه ٓٞى ر ح٧

٢ِ م ٤ٚ ػٖ ػ ٤خٕ ػٖ أر ل ٓ ٤ْ ػٖ  ٖ ه ٓٞى ر ٤خٕ ػٖ ح٧ ل ٓ َ ػٖ  ٘خ ؿ٣َ زش كيػ ٤ ظ حٍ ه

 ٢ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘خ حُ ٤ ي اُ ٜؼ ٣ ْ ُ ْٜ٘ ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ٢ِ ٤ٚ ػٖ ػ أر

جخ ٤ ٗ  ح٩َٓس 
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„Amru bin Sufyaan bahwa Aliy [radiallahu ta‟ala anhu], dikatakan Abu Dawud Al Hafariy 

dari Ats Tsawriy dari Al Aswad bin Qais dan berkata Abu „Aashim dari Sufyan dari Al 

Aswad dari Sa‟id bin „Amru bin Sufyan dari ayahnya dari Aliy . Qutaibah berkata telah 

menceritakan kepada kami Jarir dari Sufyaan dari Al Aswaad bin Qais dari ayahnya dari Ali 

radiallahu ta‟ala „anhum “Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] tidak mewasiatkan kepada 

kami sedikitpun tentang kepemimpinan” [Tarikh Al Kabir Bukhari juz 6 no 2565] 

Jadi terlihat jelas bahwa hujjah Bukhari membedakan keduanya adalah berdasarkan fakta 

bahwa ‗Amru bin Sufyan dalam hadis Aliy itu berasal dari hadis yang idhthirab. Maka disini 

Bukhari tidak menetapkan bahwa yang meriwayatkan dari ‗Amru bin Sufyan adalah Al 

Aswad bin Qais. Tentu saja hujjah Bukhari jelas lebih kuat dibandingkan dengan hujjah 

orang itu yaitu riwayat yang hanya menunjukkan bahwa kedua ‗Amru bin Sufyan [baik dari 

Ibnu Abbas atau Aliy] telah meriwayatkan darinya Al Aswad bin Qais. 

Hujjah orang itu keliru karena ia menafikan fakta bahwa ‗Amru bin Sufyan yang 

meriwayatkan dari Aliy muncul atau ditetapkan keberadaannya dari hadis yang idhthirab. 

Penerapan metode tarjih olehnya itu bisa dibilang hanya akal-akalan semata. Karena 

pentarjihannya itu tidak sesuai dengan kaidah ilmu hadis. Bagaimana tidak dikatakan akal-

akalan kalau hasil akhir tarjihnya malah menetapkan riwayat dhaif bahwa Aswad 

meriwayatkan dari ‗Amru bin Sufyan dari Aliy sebagai riwayat yang tsabit. Riwayat dhaif 

inilah yang dijadikan sandaran oleh orang itu untuk menetapkan bahwa Amru bin Sufyan 

yang meriwayatkan dari Aliy dan Ibnu Abbas itu adalah orang yang sama. 

ْ٤ ٖ ه ٓٞى ر ٘ٚ ح٧ زخّ ٍٟٝ ػ ٖ ػ َٟٝ ػٖ ر ٤خٕ ٣ ل ٓ  ٖ  ػَٔٝ ر

‗Amru bin Sufyan yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan telah meriwayatkan darinya Al 

Aswad bin Qais [Ats Tsiqat Ibnu Hibban juz 5 no 4419] 

Disini Ibnu Hibban menetapkan bahwa ‗Amru bin Sufyan yang meriwayatkan dari Ibnu 

Abbas itu telah meriwayatkan darinya Aswad bin Qais. Hal ini berbeda dengan ‗Amru bin 

Sufyan yang meriwayatkan dari Aliy, Ibnu Hibban berkata tentangnya 

٤خٕ ل ٓ  ٖ ٖ ػَٔٝ ر ٤ي ر ؼ ٓ  ٚ٘ ٠ِ ٍٟٝ ػ َٟٝ ػٖ ػ ٤خٕ ٣ ل ٓ  ٖ  ػَٔٝ ر

„Amru bin Sufyan meriwayatkan dari Aliy dan telah meriwayatkan darinya Sa‟id bin „Amru 

bin Sufyan [Ats Tsiqat Ibnu Hibban juz 5 no 4480] 

Hujjah Ibnu Hibban membedakan kedua ‗Amru bin Sufyan tersebut karena berbeda 

periwayatan keduanya  dan perawi yang meriwayatkan dari keduanya. Hujjah Ibnu Hibban 

ini terbukti dari riwayat yang telah dibahas di atas. Sebenarnya jika kita memaksakan diri 

untuk menerapkan metode tarjih maka riwayat yang paling shahih sanadnya sampai Aswad 

bin Qais dan menetapkan dari mana Aswad bin Qais mengambil riwayat adalah riwayat Abu 

‗Aashim An Nabiil yang menetapkan bahwa Aswad meriwayatkan dari Sa‘id bin ‗Amru bin 

Sufyan dan Sa‘id bin ‗Amru meriwayatkan dari ayahnya ‗Amru bin Sufyan. Maka baik 

dengan metode tarjih atau jamak berbagai riwayat ‗Amru bin Sufyan didapatkan kesimpulan 

bahwa ‗Amru bin Sufyan yang meriwayatkan dari Aliy berbeda dengan ‗Amru bin Sufyan 

yang meriwayatkan dari Ibnu ‗Abbas. 

. 



 343 

. 

Orang itu mengutip bahwa Ibnu Abi Hatim menyatukan kedua ‗Amru bin Sufyan tersebut 

dalam kitabnya Al Jarh Wat Ta‘dil dan mengoreksi Bukhari yang membedakan kedua perawi 

tersebut. Pernyataannya ini patut ditinjau kembali, inilah yang ditulis Ibnu Abi Hatim 

٘خ( ٍٟٝ  ٔ خ ك ٌَح ٍُٝه ٓ  ٚ٘ ظوٌٕٝ ٓ ٚ ػِٝؿَ )ط ُٞ زخّ ه ٖ ػ ٤خٕ ٍٟٝ ػٖ حر ل ٓ  ٖ ػَٔٝ ر

ٞٓ ٘ٚ ح٫ يػ وٍٞ ًُ ٠ ٣ ؼض حر ٔٓ  ،ْ٤ ٖ ه  ى ر

„Amru bin Sufyan meriwayatkan dari Ibnu „Abbas firman Allah „azza wajalla “kamu buat 

minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik” telah meriwayatkan darinya Al Aswad 

bin Qais, aku mendengar ayahku berkata demikian [Al Jarh Wat Ta‟dil 6/234 no 1297] 

Apa yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim adalah biografi ‗Amru bin Sufyan yang meriwayatkan 

dari Ibnu ‗Abbas. Tidak ada tanda-tanda bahwa Ibnu Abi Hatim menggabungkan kedua 

perawi ‗Amru bin Sufyan tersebut. Jadi pernyataan bahwa Ibnu Abi Hatim mengoreksi apa 

yang ditulis Bukhari itu adalah asumsi orang itu sendiri. 

Kalau memang Ibnu Abi Hatim menggabungkan kedua ‗Amru bin Sufyan maka ia akan 

menyebutkan dalam biografinya bahwa ‗Amru bin Sufyan itu meriwayatkan dari Aliy dan 

Ibnu Abbas dan telah meriwayatkan darinya Aswad bin Qais. Itulah yang namanya 

menggabungkan. Atau mungkin Ibnu Abi Hatim akan menyatakan secara langsung bahwa 

Bukhari keliru karena membedakan keduanya, hal ini yang sering dilakukan Ibnu Abi Hatim 

dalam kitabnya, ia pernah berkata 

 ٖ ْٓ ر وخ َٟٝ ػٖ حُ ١ٌ ٣ ٠ ػَٔ حُ ٠ٓ حر ٞٓ ز٠ ٝ ٘ٞػ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ٤ زوخ١ٍ ر َم حُ ٝك

ٛٔخ ٝحكي وٍٞ:  ٠ ٣ ؼض حر ٔٔ ق ك ٛخُ  ٖ ش ر ؼخ٣ٝ ٓ ٚ٘ َس ٍٟٝ ػ ٤ٔ  ٓو

Dan Bukhari telah membedakan antara Musa Asy Syar‟abiy dan Musa Abi Umar yang 

meriwayatkan dari Qaasim bin Mukhaimarah yang meriwayatkan darinya Muawiyah bin 

Shalih, maka aku mendengar ayahku berkata “keduanya adalah orang yang sama” [Al Jarh 

Wat Ta‟dil 8/169 no 750] 

Bukhari memang membedakan keduanya dalam Tarikh Al Kabir. Bukhari menyebutkan 

Musa Asy Syar‘abiy dalam Tarikh Al Kabir juz 7 no 1218 &  dan menyebutkan Musa Abi 

Umar dalam Tarikh Al Kabir juz 7 no 1239. 

ٖ ػَٔ زي هللا ر ٠ ػ ٤ي ُٓٞ ُٞ ٠ حُ ٖ حر ٤ي ر ُٞ خٕ  حُ ٔؼ ٠ ٥ٍ ػ وخٍ ُٓٞ ٠، ٣ٝ ٔيٗ خٕ حُ ٔؼ ٞ ػ أر

زش  و ٘خٍٝػ ٖ ى٣ زي هللا ر ش ٝػ َٓحه  ٖ زي هللا ر ٖ ػ خٕ ر ٔؼ ٖ ػَٔ ٝػ لخٕ ٍٟٝ ػٖ حر ٖ ػ ر

ق  ٣َٗ  ٖ ٤ٞس ر ؼي ٝك ٓ  ٖ ٤غ ر ِ ٜخى ٝحُ ٖ حُ ٗؾ ٝحر ٖ ح٫ ٤َ ر ٌ ٘ٚ ر ِْ ٍٟٝ ػ ٔ ٓ ٖ ر

ٞ خٍ أر وش. ه وخٍ: ػ ٘ٚ ك ٞ ٍُػش ػ جَ أر ٓ خٍ  َكٖٔ ه زي حُ خ ػ ي. ٗ وٍٞ ًُ ٠ ٣ ؼض حر ٔٓ ٓلٔي  

ٛٞ ٝحكي وٍٞ  ٠ ٣ ؼض حر ٔٔ ٤ٖ ك ٔٓ زوخ١ٍ ح ِٚ حُ ؼ  ؿ

Walid bin Abi Walid maula „Abdullah bin Umar Abu Utsman Al Madaniy, dikatakan ia 

maula keluarga Utsman bin „Affan, meriwayatkan dari Ibnu Umar, Utsman bin „Abdullah 

bin Suraaqah, Abdullah bin Diinar, dan Uqbah bin Muslim. Telah meriwayatkan darinya 

Bukair bin Al Asyaj, Ibnu Haad, Laits bin Sa‟ad dan Haywah bin Syuraih, aku mendengar 

ayahku mengatakan demikian. Telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman yang berkata 

Abu Zur‟ah ditanya tentangnya, ia berkata “tsiqat”. Abu Muhammad berkata Bukhari 
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menjadikannya sebagai dua nama maka aku mendengar ayahku mengatakan sebenarnya dia 

adalah satu orang yang sama [Al Jarh Wat Ta‟dil 9/19-20 no 83] 

Bukhari menyebutkan biografi Walid maula keluarga Utsman dalam Tarikh Al Kabir juz 8 no 

2545 & menyebutkan biografi Walid bin Abi Walid dalam Tarikh Al Kabir juz 8 no 2546. 

Dengan contoh-contoh di atas maka dapat dipahami bahwa jika memang Ibnu Abi Hatim 

ingin mengoreksi Bukhari dengan menggabungkan kedua perawi yang dipisahkan Bukhari 

maka Ibnu Abi Hatim akan menyebutkan dengan jelas penggabungannya [misalnya dalam 

kasus ‗Amru bin Sufyan, jika memang Ibnu Abi Hatim menggabungkan kedua ‗Amru bin 

Sufyan maka Ibnu Abi Hatim akan menyebutkan bahwa ‗Amru meriwayatkan dari Aliy dan 

Ibnu Abbas atau menyatakan dengan jelas bahwa Bukhari keliru. 

Dalam kitabnya Al Jarh Wat Ta‘dil, Ibnu Abi Hatim hanya menyebutkan biografi ‗Amru bin 

Sufyan yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan telah meriwayatkan darinya Aswad bin 

Qaais tanpa menyebutkan kalau ‗Amru bin Sufyan tersebut meriwayatkan dari Aliy. Ibnu Abi 

Hatim tidak menyebutkan biografi ‗Amru bin Sufyan yang meriwayatkan dari Aliy bin Abi 

Thalib. Hal ini bisa saja dipahami bahwa Ibnu Abi Hatim bertawaqquf tentang Amru bin 

Sufyan yang meriwayatkan dari Aliy. 

Pendapat yang rajih adalah ‗Amru bin Sufyan yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas berbeda 

dengan ‗Amru bin Sufyan yang meriwayatkan dari Aliy. Yang pertama telah tsabit bahwa 

Aswad bin Qais meriwayatkan darinya sedangkan yang kedua tidak tsabit Aswad bin Qais 

meriwayatkan darinya karena hadisnya mudhtharib. 

. 

. 

. 

Telah shahih Riwayat dimana Imam Ali mengakui bahwa dirinya adalah pemimpin atau 

berhak akan khilafah. 

ٌَس  ٢ ر ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ لٌحء ػٖ ػ ي حُ ش ػٖ هخُ ٢ ػٞحٗ ٔئٖٓ ػٖ أر زي حُ ٖ ػ ٢٘ ٍٝف ر كيػ

إٔ ػ٤ِخً أطخْٛ ػخثيحً كوخٍ ٓخ ُو٢ أكي ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓش ٓخ ُو٤ض طٞك٢ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝأٗخ أكن 

 ْ ض ػ ِٔ ٓ ٤ض ٝ ٟ ؼض ٍٝ زخ٣ ِق ػَٔ ك ظو ٓ خ ٌَ ك خ ر ٘خّ أر غ حُ زخ٣ ٌٜح ح٧َٓ ك ٘خّ ر حُ

ش ؼخ٣ٝ ٓ ٖ٤ ٢٘ ٝر ٤ ِٕٞ ر ٤ ٔ ْٛ ح٥ٕ ٣ ٤ض ٝ ٟ ض ٍٝ ِٔ ٓ ؼض ٝ زخ٣ خٕ ك ٔؼ ٘خّ ػ غ حُ خ٣  ر

Telah menceritakan kepadaku Rawh bin Abdul Mu‟min dari Abi Awanah dari Khalid Al 

Hadzdza‟ dari Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa Ali mendatangi mereka dan berkata 

Tidak ada satupun dari umat ini yang mengalami seperti yang saya alami. Rasulullah SAW 

wafat dan akulah yang paling berhak dalam urusan ini. Kemudian orang-orang membaiat 

Abu Bakar terus Umar menggantikannya, maka akupun ikut membaiat, pasrah dan 

menerima. Kemudian orang-orangpun membaiat Utsman maka akupun ikut membaiat, 

pasrah dan menerima. Dan sekarang mereka cenderung antara aku dan Muawiyah” [Ansab 

Al Asyraf Al Baladzuri 1/294 dengan sanad shahih] 

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٤خس ٍ ٢ ك وٍٞ ك خٕ ٣ ٤خ ً ِ زخّ إٔ ػ ٖ ػ إ هللا  ٝػٖ حر

٘خ  وخر ٠ِ أػ ِذ ػ و ٘ ٌْ } ٝهللا ٫ ٗ وخر ٠ِ أػ ظْ ػ ز ِ و ظَ حٗ ٓخص أٝ ه بٕ  وٍٞ } أك ػِ ٝ ؿَ ٣
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ٓخص جٖ  ٠ ٝهللا ُ ؼخُ خ هللا ط ٛيحٗ ؼي اً  ٓٞص  ر ظ٠ أ ٤ٚ ك ِ َ ػ خط ٓخ ه  ٠ ِ ِٖ ػ خط ظَ ٧ه أٝ ه

ٚ ٍؿخٍ  ٢ ٍٝؿخُ زَحٗ ط ٢٘ ٍٝحٙ حُ ٓ ٚ ٖٔ أكن ر ٚ ك ٔٚ ٝٝحٍػ ٖ ػ ٤ٚ ٝحر ُٝٝ ٙٞ ٢ ٧ه ٝهللا اٗ

٤ق ٜل  حُ

Dan dari Ibnu Abbas bahwa Aliy berkata ketika semasa hidup Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] bahwa Allah „azza wajalla berfirman “maka apakah jika dia mati atau terbunuh 

kalian berbalik kebelakang”. Demi Allah kami tidak akan berbalik ke belakang setelah Allah 

memberikan hidayah kepada kami. Demi Allah jika Beliau wafat atau terbunuh maka aku 

akan berperang di atas jalan yang Beliau berperang sampai aku wafat. Demi Allah aku 

adalah Saudaranya, Waliy-nya, anak pamannya, dan pewarisnya maka siapakah yang lebih 

berhak terhadapnya daripada aku. Diriwayatkan Ath Thabraniy dan para perawinya perawi 

shahih [Majma‟ Az Zawaid Al Haitsamiy 9/134] 

Riwayat Ath Thabrani memang diriwayatkan oleh para perawi tsiqat atau shaduq hanya saja 

riwayat tersebut mengandung illat [cacat]. Riwayat tersebut dibawakan oleh Simmak bin 

Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Simmak telah diperbincangkan oleh sebagian ulama 

karena buruk hafalannya dan sebagian ulama telah memperbincangkan riwayatnya dari 

Ikrimah. Maka riwayat Ibnu Abbas tersebut sanadnya lemah tetapi bisa dijadikan i‘tibar. 

Matan riwayat Ibnu Abbas juga mengandung makna yang jelas diantaranya bahwa Aliy 

merasa lebih berhak atas Nabi karena Beliau adalah Wali-nya. Makna Waliy disini tidak tepat 

dikatakan sebagai penolong atau teman karena jika memang begitu maka semua kaum 

mukminin adalah Waliy bagi Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Padahal penyebutan 

Waliy disana oleh Imam Aliy adalah keutamaan dan kekhususan dirinya atas yang lain 

sehingga Beliau lebih berhak atas Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Maka tidak lain makna 

Waliy tersebut adalah kedudukan Waliy yang diberikan oleh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] sebagaimana nampak dalam beberapa hadis diantaranya hadis berikut 

لش ، ػٖ  ٤ ِ ٖ ه طَ ر ٠ٓ ، ػٖ ك ٞٓ  ٖ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ خٍ : ػ ٠ٓ ، ه ٞٓ  ٖ ٓق ر ٞ ٘خ ٣ كيػ

٘خ  ؼ ٔٓ ٞح :  خُ ٤غ ، ه ؼ ٣ ٖ ي ر ٛذ ، ٝػٖ ٣ُ ٝ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ ٓلخم ، ػٖ ػَٔٝ ١ً َٓ ، ٝػٖ  ٢ ا أر

٤خ  ِ و٣ ،ػ ٍٞ : ٗ٘ ٬ؿٍ هللا صي  ٓ ٍٓ غٔ ٛ هللا ٍٞ ِ ِػ هللا ٠ ٤  ٚٝٓ ِ و٣ ، ْ ٍٞ ٣ٞ ّ 

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٜ٘يٝح إٔ ٍ ٬ ، ك َ٘ ٍؿ ش ػ ٬ػ ٤ٚ ػ وخّ اُ خّ ، ك ٔخ ه َ هْ ُ ؿي٣

خٍ :  ٍٓٞ هللا ، ه خ ٍ ٠ِ ٣ ٞح : ر خُ ْٜٔ ، ه ل ٤ٖ ٖٓ أٗ ٘ ٔئٓ خُ ٠ ر ٔض أُٝ خٍ : أُ ِْ ، ه ٓ ٝ

ٞٓ ٘ض  وخٍ : ٖٓ ً ٢ِ ، ك ٤ي ػ ؤهٌ ر ِْٜ ٝحٍ ٖٓ ٝح٫ٙ ، ٝػخى ٖٓ ػخىحٙ ، ك ٫ٞٓٙ ، حُ ٌٜح  ٫ٙ ك

ٚ َٜٙ ، ٝحهٌٍ ٖٓ هٌُ ٗ ٖٓ َٜ ٠ٚ ، ٝحٗ ـ ـٞ ٖٓ أر ٚز ، ٝأر أكذ ٖٓ أك  ٝ

Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ubaidillah bin Musa dari Fithr bin Khaliifah dari Abu Ishaaq dari „Amru Dziy Murr 

dan dari Sa‟id bin Wahb dan dari Zaid bin Yutsai‟, mereka berkata “kami mendengar Ali 

mengatakan aku meminta dengan nama Allah agar laki-laki yang mendengar Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata pada hari ghadir kum untuk berdiri, maka berdirilah 

tiga belas orang, mereka bersaksi bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda 

“bukankah aku lebih berhak atas kaum muslimin lebih dari diri mereka sendiri”, mereka 

menjawab “benar wahai Rasulullah” [perawi] berkata maka Beliau memegang tangan Aliy 

dan berkata “barang siapa yang aku adalah maulanya maka dia ini adalah maulanya, ya 

Allah belalah orang yang membelanya, musuhilah yang memusuhinya, cintailah yang 

mencintainya, bencilah yang membencinya, tolonglah yang menolongnya dan hinakanlah 

yang menghinakannya. [Musnad Al Bazzar 1/460 no 786] 
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خ  زَٗ خٍ : حه ٤ذ ، ه ؼ ٗ  ٖ خ حكٔي ر زَٗ خ أه زَٗ خٍ : حه ١َُٝٔ ، ه غ حُ ٖ ك٣َ ٤ٖ ر ٔ ل حُ

 َّ ً ٢ِ خٍ ػ خٍ : ه ٛذ ه ٝ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ ٓلخم ػٖ  ٢ ح ٠ٓ ، ػٖ ح٫ػٖٔ ، ػٖ حر ٞٓ  ٖ ٠َ ر ل حُ

 َ ّٞ ؿي٣ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٓٔغ ٍ خهلل ٖٓ  ٘ي ر زش : أٗ َك ٢ حُ ٜٚ ك هللا ٝؿ

٤ٚ ، ح ٌٜح ُٝ ٤ٚ ك ٘ض ُٝ ً ٖٓٝ ، ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٢ حُ ُٝ ٚ ُٞٓ وٍٞ : حٕ هللا ٍٝ ِْٜ ٝحٍ ٖٓ ٝح٫ٙ هْ ٣ ُ

َٜٙ ٗ ٖٓ َٜ  ٝػخى ٖٓ ػخىحٙ ، ٝحٗ

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Syu‟aib yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Husain bin Huraits Al Marwaziy yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Fadhl bin Muusa dari Al A‟masy dari Abu Ishaaq dari Sa‟id bin Wahb yang berkata Ali 

[karamallahu wajhah] berkata di tanah lapang “aku meminta dengan nama Allah siapa 

yang mendengar Rasulullah SAW pada hari Ghadir Khum berkata “Allah dan RasulNya 

adalah waliy [pemimpin] bagi kaum mukminin dan siapa yang menganggap aku sebagai 

waliy [pemimpinnya] maka dia ini [Aliy] menjadi pemimpinnya, ya Allah  belalah orang 

yang membelanya dan musuhilah orang yang memusuhinya dan tolonglah orang yang 

menolongnya [Tahdzib Al Khasa‟ais no 93] 

Hadis ghadir kum adalah hujjah kepemimpinan Imam Aliy, terlepas apakah itu ditafsirkan 

kepemimpinan dalam agama ataupun pemerintahan, hadis tersebut menyatakan dengan jelas 

dimana Imam Ali sebagai maula bagi kaum muslimin. Perselisihan mengenai hadis ini 

terletak pada makna dari lafaz ―maula‖. Mereka para pengingkar menolak makna maula atau 

waliy disana sebagai pemimpin, menurut mereka maula disana bermakna penolong. 

Memang benar bahwa lafaz ―maula‖ memiliki banyak makna tetapi tentu tidak boleh 

seseorang seenaknya menolak satu makna dan beralih pada makna lain yang sesuai dengan 

hawa nafsunya. Makna ―maula‖ dalam hadis Ghadir kum harus dipahami sesuai dengan 

konteks kalimat yang digunakan bukan dengan konteks asal-asalan atau dibuat-buat untuk 

menyebarkan syubhat. Maula atau Waliy pada hadis ghadir kum di atas bermakna orang yang 

berhak atau memegang urusan orang banyak, hal ini nampak dari kalimat Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] 

ْٜٔ ل ٤ٖ ٖٓ أٗ ٘ ٔئٓ خُ ٠ ر ٔض أُٝ  أُ

“bukankah aku lebih berhak atas kaum muslimin lebih dari diri mereka sendiri” 

Kemudian Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] melanjutkan ―maka barang siapa yang aku 

adalah maulanya maka Aliy adalah maulanya‖. Lafaz ini jelas terikat dengan pernyataan 

Beliau sebelumnya bahwa Beliau lebih berhak atas kaum muslimin dibanding diri mereka 

sendiri. Dan siapa yang menganggap Nabi sebagai maulanya yaitu sebagai orang yang berhak 

atas dirinya maka ia hendaknya menganggap Aliy juga sebagai maulanya. Artinya 

sebagaimana Nabi lebih berhak atas kaum muslimin dibanding diri mereka maka Aliy pun 

lebih berhak atas kaum muslimin dibanding diri mereka sendiri. Tentu saja makna ―maula‖ 

atau ―waliy‖ yang sesuai dengan makna ini adalah pemimpin bukan penolong. 

Hal ini dikuatkankan pula oleh hadis marfu‘ Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Imam Ali 

adalah waliy atau khalifah bagi setiap muslim sepeninggal Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. 

ََّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ّٕ ٍّ ، أَ ِٖ َػزَّخ ِٖ حْر ٍٕ ، َػ ٞ ُٔ ٤ْ َٓ  ِٖ َِٝ ْر ْٔ ْٖ َػ ٍِْؾ ، َػ ْٖ أَر٢ِ رَ حَٗشَ ، َػ َٞ ػََ٘خ أَرُٞ َػ ِٚ َكيَّ ُ َػ٤َِْ ٟ هللاَّ

َْ ، هَخ َِّ َٓ َٝ ٍَ َُِؼ٢ٍِِّ  ٍٖ رَْؼِي١ ” : ِٓ ْئ ُٓ  َِّ ًُ  ُّ٢ُِ َٝ َْٗض   أَ
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Telah menceritakan kepada kami Abu „Awaanah dari Abi Balj dari „Amru bin Maimun dari 

Ibnu Abbas bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda kepada Aliy “engkau 

Waliy setiap mukmin sepeninggalku” [Musnad Abu Dawud Ath Thayalisi 1/360 no 2752] 

 ٢ ٤ْ أر ِ ٓ  ٖ ٠٤ حر ل ش ػٖ ٣ ٢ ػٞحٗ ٖ كٔخى ػٖ أر ٠٤ ر ل ٘خ ٣ ٠٘ كيػ ؼ ٔ ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر ػ

 ٢ِ ؼ ُ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه زخّ ه ٖ ػ ٕٞ ػٖ حر ٤ٔ ٓ ٖ ِؾ ػٖ ػَٔٝ ر ر

ٖ ٫ ٣ ٚ ٤خ اٗ ز ٔض ٗ ي ُ ٠ٓ ا٫ أٗ ٞٓ ٛخٍٕٝ ٖٓ  ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ض ٓ ض أٗ ٛذ ا٫ ٝأٗ ـ٢ إٔ أً ر

ؼي١ َ ٓئٖٓ ٖٓ ر ً ٢ ظ٢ ك ل ٤ ِ  ه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Hamad dari Abi „Awanah dari Yahya bin Sulaim Abi 

Balj dari „Amr bin Maimun dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah SAW bersabda kepada 

Ali “Kedudukanmu di sisiku sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa hanya saja engkau 

bukan seorang Nabi. Sesungguhnya tidak sepatutnya aku pergi kecuali engkau sebagai 

khalifahku untuk setiap mukmin sepeninggalku [As Sunnah Ibnu Abi Ashim no 1188] 

Ini adalah hadis yang jelas menyatakan bahwa Imam Aliy adalah khalifah atau waliy 

[pemimpin] bagi setiap mukmin sepeninggal Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Bisa 

dimaklumi kalau para pengingkar akan berusaha keras menolak hadis ini dan menyebarkan 

syubhat untuk mentakwilkan hadis ini karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Silakan 

saja, memang sudah menjadi tingkahpara pengingkar, jika ada hadis Ibnu Abbas yang 

matannya tidak jelas tentang khalifah dan sesuai dengan hawa nafsunya maka ia akan 

mengambilnya tetapi jika hadis Ibnu Abbas yang jelas-jelas menyatakan khalifah dan 

menentang hawa nafsunya maka ia akan mencari-cari cara untuk menolak atau menyebarkan 

syubhat. Orang seperti ini tidak pantas bicara sok soal dalil karena hakikat sebenarnya dirinya 

hanya berpegang pada hawa nafsunya. 

Diantara orang yang kami maksud ada yang berpegang pada atsar Imam Aliy yang 

sebenarnya tidak sedang membicarakan soal khilafah atau wasiat khilafah. 

ػََ٘خ ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤، َكيَّ ٍَ َكيَّ ِٖ ُػزَخٍى، هَخ ِْ ْر ْٖ ه٤َْ ، َػ ِٖ َٔ َُْل ِٖ ح ْٖ هَظَخَىسَ، َػ ٝرَشَ، َػ َُ ُٖ أَر٢ِ َػ ِؼ٤ُي ْر َٓ ْٗطََِْوُض أََٗخ  : ح

َِْ٘خ ُْ٘ٚ، كَوُ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ َُ ا٠َُِ َػ٢ٍِِّ  ظَ ْٗ ح٧َْ َٝ : ْْ ٤ْجًخ َُ َٗ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ َِٜي ا٤ََُِْي َٗز٢ُِّ هللاَّ َْ َػ َٛ   ِّ َْٜيُٙ ا٠َُِ حَُّ٘خ ٣َْؼ

ٍَ شً؟ هَخ َّٓ ٍَ :َػخ ح، هَخ ٌَ َٛ ًِظَخر٢ِ  خ ك٢ِ  َٓ ِٚ :٫َ، ا٫َِّ  ح ك٤ِ ًَ ِ ِٚ، كَب ٤ْلِ َٓ حِد  ََ ًِظَخٌد ك٢ِ هِ َٝ : ”  ْْ ُٛ َٝ  ، ْْ ُٛ خُإ َٓ خكَؤُ ِى ٌَ َٕ طَ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح

، أ٫ََ ٫َ ١ُ ْْ ُٛ ْْ أَْىَٗخ ِٜ ظِ َّٓ ٌِ َؼ٠ رِ ْٔ َ٣ َٝ  ، ْْ ُٛ ح َٞ ِٓ  ْٖ َٓ ْٖ أَْكَيَع َكَيػًخ، ٣ٌَي َػ٠َِ  َٓ  ،ِٙ ِي ْٜ ٍي ك٢ِ َػ ْٜ ًُٝ َػ  ٫َ َٝ  ،ٍَ خكِ ٌَ ٌٖ رِ ِٓ ْئ ُٓ  َُ ْهظَ

َٖ ِؼ٤ َٔ ِّ أَْؿ حَُّ٘خ َٝ ِش  ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ ح َٝ  ِ ِٚ َُْؼَ٘شُ هللاَّ ْلِيػًخ، كََؼ٤َِْ ُٓ  ٟ َٝ ْٝ آ  أَ

Telah menceritakan kepada kami Yahyaa telah menceritakan kepada kami Sa‟iid bin Abi 

„Aruubah, dari Qataadah, dari Al-Hasan, dari Qais bin „Ubaad, ia berkata Aku pergi 

bersama Al-Asytar menuju „Aliy radliyallaahu „anhu. Kami bertanya “Apakah Nabi 

shallallaahu „alaihi wa sallam pernah berwasiat sesuatu kepadamu yang tidak beliau 

wasiatkan kepada kebanyakan manusia?”. Ia berkata “Tidak, kecuali apa-apa yang terdapat 

dalam kitabku ini”. Perawi berkata “dan kitab yang terdapat dalam sarung pedangnya 

dimana padanya bertuliskan „Orang-orang mukmin sederajat dalam darah mereka. Mereka 

menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dimana orang-orang yang paling rendah dari 

kalangan mereka berjalan dengan jaminan keamanan mereka. Ketahuilah, tidak boleh 

dibunuh seorang mukmin karena membunuh orang kafir. Tidak pula karena membunuh 

orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin. Barangsiapa mengada-adakan 

sesuatu yang baru atau melindungi orang yang jahat, maka laknat Allah atasnya, laknat para 

malaikat dan manusia seluruhnya” [Musnad Ahmad bin Hanbal 1/122] 



 348 

Pertanyaan Qais bin ‗Ubaad di atas bukan tentang wasiat khilafah atau imamah melainkan 

tentang perjalanan Imam Aliy dalam perang Jamal tersebut. Hal ini nampak dalam riwayat 

Yunuus dari Hasan Al Bashriy dari Qais bin ‗Ubaad berikut 

لْ ْ ػٖ حُ ٗٞ ٤ش ػٖ ٣ ِ ٖ ػ ٘خ ر َ ػ ٔؼ ٓ ٞ ٤َ أر ٓٔخػ ٢٘ ا زي هللا كيػ ٘خ ػ ٤ْ كيػ ٕ ػٖ ه

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٤ي ٍ يٙ اُ ي ٜػ ٌٛح ٜػ ٤َى  ٔ ض ٓ ٢ِ أٍأ٣ ؼ ِض ُ خٍ ه زخى ه ٖ ػ ر

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ي اُ ٓخ ٜػ خٍ  ٘خ ه ٘ ٘خ ى٣ ٘ ِض ى٣ ٌٛح ه  ٠ ي اُ ٣َ ٓخ ط خٍ  ٚظ ه ِْ أّ ٍأٟ ٍأ٣ ٓ

ٚظ ٌٖ ٍأٟ ٍأ٣ جخ ُٝ ٤ ٗ  ٤ٚ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Isma‟iil Abu Ma‟mar yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu „Ulayyah dari 

Yunus dari Al Hasan dari Qais bin „Ubaad yang berkata aku berkata kepada Aliy “apakah 

keberangkatanmu ini adalah wasiat dari Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

terhadapmu ataukah berasal dari pendapatmu?. Aliy berkata “apa yang kamu inginkan 

dengan hal ini?”. Aku berkata “agama kami, agama kami”. Aliy berkata “Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] tidak berwasiat sesuatu tentangnya tetapi ini adalah pendapat 

dariku” [Musnad Ahmad 1/148 no 1270] 

Jadi maksud dari Hadis Hasan Bashriy  dari Qais bin ‗Ubaad di atas adalah Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak mewasiatkan kepada Imam Ali tentang keberangkatannya 

dalam perang Jamal. Hal itu berasal dari pendapat Imam Ali sendiri. Tidak ada hadis ini 

bicara soal khalifah atau imamah, orang itu [baca : Abul Jauzaa‘] yang berhujjah dengan 

hadis ini hanya menunjukkan kelemahan akalnya saja. Sebagai informasi saja, riwayat Yunus 

dari Hasan itu lebih tsabit dibanding riwayat Qatadah dari Hasan dengan dua alasan 

1. Para ulama telah menguatkan riwayat Yunus dari Hasan sebagaimana Abu Zur‟ah 

berkata Yunus lebih aku sukai dari Qatadah dalam riwayat dari Hasan 

2. Qatadah telah disifatkan sebagian ulama dengan tadlis maka riwayatnya disini 

mengandung illat [cacat] karena ia membawakannya dengan „an anah apalagi jika 

terdapat perselisihan.  

Kemudian orang itu mengutip pula riwayat Abu Juhaifah yang sebenarnya juga tidak 

berbicara soal khalifah atau imamah. 

ٍَ ْٖ أَر٢ِ ُؿَل٤ْلَشَ، هَخ ، َػ ْؼز٢ِِّ َّ٘ ِٖ حُ ٍف، َػ َِّ طَ ُٓ  ْٖ ، َػ ُٕ ْل٤َخ ُٓ َٗخ  ََ ُْ٘ٚ :أَْهزَ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ُِْض َُِؼ٢ٍِِّ  َٖ  :هُ ِٓ  ْْ ًُ َي ْ٘ َْ ِػ َٛ

ٍَ ِّ؟ هَخ خ ك٢ِ أ٣َِْي١ حَُّ٘خ َٓ  َُ َْ َؿ٤ْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ ْٕ :حَُّ٘ز٢ِِّ  خ ك٢ِ  ٫َ، ا٫َّ أَ َٓ َٝ  ِٕ آ َْ ُْوُ خ ك٢ِ ح ًٔ ْٜ ُ َػْزًيح كَ ٣ُْئط٢َِ هللاَّ

ُِْض ِل٤لَِش، هُ َّٜ ٍَ :حُ ِل٤لَِش؟ هَخ َّٜ خ ك٢ِ حُ َٓ َٝ : ٍَ خكِ ٌَ ٌٖ رِ ِٓ ْئ ُٓ  ََ ْٕ ٫َ ٣ُْوظَ أَ َٝ  ،َِ ٤ ِٓ خُى ح٧َْ ٌَ كِ َٝ  َُ َُْؼْو  ح

Telah mengkhabarkan kepada kami Sufyaan, dari Mutharrif, dari Sya‟biy, dari Abu Juhaifah, 

ia berkata Aku bertanya kepada „Aliy [radliyallaahu „anhu] “Apakah di sisimu ada sesuatu 

dari Nabi [shallallaahu „alaihi wa sallam] yang tidak diketahui oleh orang-orang?”. Tidak, 

kecuali Allah memberikan kepada seorang hamba pemahaman dalam Al-Qur‟an dan apa 

yang terdapat dalam shahiifah”. Aku bertanya  “Apakah yang terdapat dalam shahiifah 

tersebut?”. Aliy menjawab “Pembayaran diyat, pembebasan tawanan, dan tidak dibunuhnya 

orang mukmin karena membunuh orang kafir” [Al Umm Syafi‟i 7/195] 

ُٖ َه٤ِِلَشَ، هَخٍََف ػََ٘خ َهَُِق ْر ٍَ :ىَّ ْٖ أَر٢ِ ُؿَل٤ْلَشَ، هَخ ، َػ ْؼز٢ِِّ َّ٘ ِٖ حُ ، َػ ََ خِػ٤ َٔ ْٓ ْٖ اِ ُٖ ُػ٤َْ٤َ٘شَ، َػ ُٕ ْر ْل٤َخ ُٓ خ  ُِْض  ٗ: هُ

ِٖ أَر٢ِ ١َخٍُِذ َِؼ٢ِِِّ ْر :ُ ْْ ٤ْجًخ َُ َٗ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َِٜي ا٤ََُِْي  َْ َػ َٛ  ٍَ ِّ؟ هَخ َْٜيُٙ ا٠َُِ حَُّ٘خ ٫، ا٫ِ  ” :٣َْؼ

َٜخ ح ك٤ِ ًَ ِ ِل٤لَِش كَب َّٜ ِٙ حُ ٌِ َٛ خ ك٢ِ  َٓ : ْْ ُٛ خُإ َٓ خكَؤُ ِى ٌَ َٕ طَظَ ٞ ُٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ٍَ، ح خكِ ٌَ ٌْ رِ ِِ ْٔ ُٓ  َُ ٫ ٣ُْوظَ َٝ  ،َِ ٤ ِٓ خُى ح٧َ ٌَ  كِ
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Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khaliifah, ia berkata telah mengkhabarkan 

kepada kami Sufyaan bin „Uyainah, dari Ismaa‟iil, dari Asy-Sya‟biy, dari Abu Juhaifah, ia 

berkata Aku bertanya kepada „Aliy bin Abi Thaalib “Apakah Rasulullah shallallaahu „alaihi 

wa sallam pernah berwasiat kepadamu sesuatu yang tidak beliau wasiatkan kepada orang-

orang?”. Ia menjawab “Tidak, kecuali yang ada dalam shahiifah ini”. Dalam shahiifah itu 

tertulis „pembebasan tawanan, tidak boleh dibunuh seorang mukmin karena membunuh 

orang kafir, dan kaum muslimin sederajat dalam darah-darah mereka” [Musnad Al Bazzar 

no 486] 

Maksud pertanyaan Abu Juhaifah kepada Aliy [radiallahu ‗anhu] adalah apakah di sisi Aliy 

ada wasiat berupa wahyu atau catatan tertulis yang tidak diketahui dan tidak diwasiatkan oleh 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] kepada orang-orang. Hal ini nampak lebih jelas 

dalam riwayat Abu Juhaifah berikut 

خٍ  لش ه ٤ ٞ كـ ٘خ حر ز٢ كيػ ؼ ٘ خ ٓطَف ػٖ حُ زؤٗ ٤ْ أٗ ٘ ٘خ ٛ ٤غ كيػ ٘ ٓ ٖ ٘خ أكٔي ر كيػ

خٍ ٫  ظخد هللا ؟ ه ً ٢ ٤ْ ك ٠خء ُ ٤ ٢ ر ٓٞىحء ك  ْ ٘يً َٛ ػ  ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خ أٓ ٢ِ ٣ ؼ ِض ُ ه

ٓخ  ٔش  ٔ ٘ َأ حُ زش ٝر ل ِن حُ ١ٌ ك ٢ ٝحُ ٓخ ك وَإٓ ٝ ٢ حُ ٬ ك ٤ٚ هللا ٍؿ ؼط ٜٔخ ٣ ٚظ ا٫ ك ِٔ ػ

َ ٌخك ظَ ٓئٖٓ ر و ٤َ ٝإٔ ٫ ٣ ٓ ٌخى ح٧ وَ ك ؼ خٍ حُ لش ؟ ه ٤ ٜل ٢ حُ ٓخ ك ِض ٝ لش ه ٤ ٜل  حُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani‟ yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Husyaim yang berkata telah memberitakan kepada kami Mutharrif dari Asy Sya‟bi yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Abu Juhaifah yang berkata aku berkata kepada Aliy 

“wahai amirul mukminin apakah disisimu ada catatan hitam diatas putih yang tidak ada 

dalam kitab Allah?” Aliy berkata “tidak, demi Yang menciptakan biji-bijian dan 

menciptakan jiwa, aku tidak mengetahui kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada 

seseorang tentang Al Qur‟an dan shahifah. Aku berkata “apa yang ada dalam shahifah?”. 

Aliy menjawab “diyat, pembebasan tawanan, dan tidak dibunuh seorang mu‟min karena 

membunuh orang kafir” [Sunan Tirmidzi 4/24 no 1412, shahih] 

ٍَ ْٖ أَر٢ِ ُؿَل٤ْلَشَ  ْْ َػ ُٜ ػَ ح َكيَّ ًَ ِٓ َّٕ َػخ ٌف أَ َِّ طَ ُٓ ػََ٘خ  ٌَ َكيَّ ٤َْٛ ُُ ػََ٘خ  َْ َكيَّ ُُٗٞ٣ ُٖ ُي ْر َٔ ػََ٘خ أَْك ُِْض َكيَّ ٍَ هُ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ
َِغ ١ٌِ كَََِن ُح حَُّ َٝ  ٫َ ٍَ ِ هَخ ًِظَخِد هللاَّ خ ك٢ِ  َٓ ْك٢ِ ا٫َِّ  َٞ ُْ ْٖ ح ِٓ ٢ٌْء  َٗ  ْْ ًُ َي ْ٘ َْ ِػ َٛ  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ٍّ٢ِ خُ  َٓ شَ  َٔ َٔ أَ حَُّ٘ ََ رَ َٝ َُْلزَّشَ 

ِل٤لَِش َّٜ ِٙ حُ ٌِ َٛ خ ك٢ِ  َٓ َٝ  ِٕ آ َْ ُْوُ ُؿ٬ً ك٢ِ ح ٍَ  ُ ِٚ هللاَّ خ ٣ُْؼِط٤ ًٔ ْٜ ُٚ ا٫َِّ كَ ُٔ خُى  أَْػَِ ٌَ كَ َٝ  َُ َُْؼْو ٍَ ح ِل٤لَِش هَخ َّٜ خ ك٢ِ حُ َٓ َٝ ُِْض  هُ

ٍَ خكِ ٌَ ٌْ رِ ِِ ْٔ ُٓ  ََ ْٕ ٫َ ٣ُْوظَ أَ َٝ  َِ ٤ ِٓ  ح٧َْ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yuunus yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Zuhair yang berkata telah menceritakan kepada kami Mutharrif bahwa „Aamir 

menceritakan kepada mereka dari Abi Juhaifah [radiallahu „anhu] yang berkata aku berkata 

kepada Aliy [radiallahu „anhu] “apakah di sisimu ada wahyu selain apa yang ada dalam 

kitab Allah?”. Aliy berkata “tidak demi Yang menciptakan biji-bijian dan menciptakan jiwa, 

aku tidak mengetahui kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang Al 

Qur‟an dan shahifah. Aku berkata “apa yang ada dalam shahifah?”. Aliy menjawab “diyat, 

pembebasan tawanan, dan tidak dibunuh seorang mu‟min karena membunuh orang kafir” 

[Shahih Bukhari 4/69 no 3047] 

Jadi kalau kita mengumpulkan keseluruhan riwayat Abu Juhaifah dari Aliy maka didapatkan 

bahwa Abu Juhaifah sebenarnya tidak sedang menanyakan wasiat khalifah atau Imamah 

tetapi wasiat berupa wahyu yang tidak disampaikan kepada orang-orang. Hal ini dikuatkan 

pula oleh hadis selain riwayat Abu Juhaifah 
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خٍ  ش ه ؼخ٣ٝ ٓ ٢ ؼخ ػٖ أر ٤ ذ ؿٔ ٣َ ً ٞ ٖ كَد ٝأر ٤َ ر زش ُٝٛ ٤ ٗ  ٢ ٖ أر ٌَ ر ٞ ر ٘خ أر ٝكيػ

٘خ  ز خٍ هط ٤ٚ ه ٢ ػٖ أر ٤ٔ ظ ٤ْ حُ َحٛ ٘خ ح٧ػٖٔ ػٖ ار ش كيػ ٞ ٓؼخ٣ٝ ٘خ أر ذ كيػ ٣َ ً ٞ أر

لش ) ػَ ٤ ٜل ٌٛٙ حُ ظخد هللا ٝ وَأٙ ا٫ ً جخ ٗ ٤ ٗ خ  ٘يٗ وخٍ ٖٓ ُػْ إٔ ػ ذ ك ٢ ١خُ ٖ أر ١ ر

٤خء ٖٓ  ٗ َ ٝأ ٘خٕ ح٩ر ٓ خ أ ٤ٜ ٌد ك وي ً ٚل ( ك ٤ ٓ َحد  ٢ ه وش ك ِ ؼ لش ٓ ٤ ٛل خٍ ٝ ه

 ٠ ٤َ اُ ٤ٖ ػ ٓخ ر ٘ش كَّ  ٔي٣ ِْ حُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ ػ ؼخُ ٠ِ هللا ط ٛ ز٢  ٘ خٍ حُ خ ه ٤ٜ ـَحكخص ٝك حُ

خ ف خ أٝ آٟٝ ٓليػ خ كيػ ٤ٜ ٖٔ أكيع ك ٍٞ ك ٤ٖ ٫ ػ ؼ ٘خّ أؿٔ ٌش ٝحُ ٬ٔث ٘ش هللا ٝحُ ؼ ُ ٤ٚ ِ ػ

 ٖٓٝ ْٛ خ ٜخ أىٗ ؼ٠ ر ٔ ٤ٖ ٝحكيس ٣ ِٔ ٔ ٔ ٓش حُ خ ٫ٝ ػي٫ ًٝ َٛك ٓش  ٤خ و ّٞ حُ ٣ ٚ٘ زَ هللا ٓ و ٣

٘خّ  ٌش ٝحُ ٬ٔث ٘ش هللا ٝحُ ؼ ُ ٤ٚ ِ ؼ ٤ٚ ك ٓٞحُ  َ٤ ٠ ؿ ٠ اُ ٔظ ٤ٚ أٝ حٗ ٤َ أر ٠ ؿ حىػ٠ اُ

خ ٫ٝ ػي٫  َٛك ٓش  ٤خ و ّٞ حُ ٣ ٚ٘ زَ هللا ٓ و ٤ٖ ٫ ٣ ؼ  أؿٔ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Abu 

Kuraib, semuanya dari Abu Mu‟awiyah. Abu Kuraib berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu Mu‟awiyah yang berkata telah menceritakan kepada kami Al A‟masy dari Ibrahim 

At Taimiy dari ayahnya yang berkata Ali bin Abi Thalib berkhutbah kepada kami “Barang 

siapa mengatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain Kitab Allah dan 

Shahifah ini [berkata Ayah Ibrahim : lembaran yang tergantung di sarung pedangnya] maka 

sungguh dia telah berdusta. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang umur unta dan diyat. 

Di dalamnya juga terdapat perkataan Nabi SAW “Madinah itu adalah tanah haram dari „Air 

hingga Tsaur. Barang siapa yang membuat maksiat di Madinah atau membantu orang yang 

membuat maksiat maka dia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan umat manusia 

seluruhnya dan tidak akan diterima taubat dan tebusannya di hari kiamat kelak. Jaminan 

perlindungankaum muslimin itu sama dan berlaku pula oleh orang yang terendah dari 

mereka. Barangsiapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya atau menisbatkan 

diri kepada selain maulanya maka dia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan umat 

manusia seluruhnya dan tidak akan diterima taubat dan tebusannya di hari kiamat kelak 

[Shahih Muslim 2/994 no 1370] 

Jadi yang diingkari Imam Aliy dalam hadis Muslim di atas adalah anggapan bahwa Beliau 

memiliki kitab lain yang Beliau baca selain Kitab Allah dan shahifah yang dimaksud. Lagi-

lagi tidak ada dalam hadis Muslim di atas keterangan soal khilafah atau imamah.  

. 

. 

Dari semua ini kita dapatkan kesimpulan yang pasti bahwa Imam Ali mengakui 

kepemimpinannya dan tidak pernah mengingkari kalau Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] telah menetapkan kepemimpinannya. Disini terbukti pula bahwa para pengingkar 

hanya mencari syubhat basa basi kemudian membungkusnya dengan slogan ilmiah palsu 

untuk mengecoh kaum awam mereka. Sungguh mereka berharap bahwa seandainya semua 

orang bodoh seperti pengikut mereka sehingga bisa tertipu oleh dalil-dalil palsu yang mereka 

buat. Pembahasan di atas tidak lain untuk membuktikan kedustaan mereka dan tentu saja 

akan menambah kedongkolan hati mereka para. Ada baiknya kita mengingat firman Allah 

SWT yang sangat sesuai untuk mereka 

ْٕ َٛخ أَ ح  ًَ اِ َٝ َّ٘خ  َٓ ْْ هَخُُٞح آ ًُ ح َُوُٞ ًَ اِ َٝ  ِٚ ِِّ ًُ ٌِظَخِد  ُْ َٕ رِخ ُٞ٘ ِٓ طُْئ َٝ  ْْ ٌُ َٗ ٫ ٣ُِلزُّٞ َٝ  ْْ ُٜ َٗ ْْ أ٫ُِٝء طُِلزُّٞ ُْ طُ ٌُ ٞح َػ٤َِْ ح َػ٠ُّ ْٞ َهَِ

ْْ ٌُ ـ٤َِْظ ُٓٞطُٞح رِ  َْ ـ٤َِْع هُ ُْ َٖ ح ِٓ  ََ ِٓ  ح٧َٗخ
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Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 

beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata: 

“Kami beriman” dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran 

marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah [kepada mereka] “Matilah kamu 

karena kemarahanmu itu” [QS. Aali „Imraan : 119]. 

Sebelum kami menutup pembahasan kali ini maka kami akan menyatakan dengan jelas 

pandangan kami dalam perkara ini untuk menutup syubhat pengingkar dan pendengki. Tidak 

dipungkiri kalau keyakinan Imamah Aliy bin Abi Thalib adalah bagian dari Aqidah Syiah 

tetapi kami bukanlah penganut Syiah. Pandangan kami berdasarkan analisis kami sendiri 

terhadap hadis-hadis yang kami pelajari sebagaimana dalam pembahasan di atas.  

Kami tidak pula menetapkan Kepemimpinan dua belas Imam Syiah seperti yang telah dikenal 

menjadi dasar bagi Aqidah Syiah, karena kami belum menemukan dalil shahih tentang nama 

dua belas Imam yang dimaksud. Kami tidak pula berpandangan bahwa para sahabat yang 

membaiat Abu Bakr, Umar dan Utsman sebagai kafir, cukuplah kami berpandangan 

sebagaimana Imam Aliy yang walaupun mengakui bahwa dirinya yang paling berhak dalam 

masalah khalifah tetapi Beliau tidak mengkafirkan para sahabat yang menerima 

kepemimpinan ketiga khalifah sebelumnya. Inilah pandangan kami dan kami tidak peduli 

dengan lisan busuk para pengingkar yang gemar menuduh kami sebagai Syiah Rafidhah. Jika 

kami yang membela Ahlul Bait dikatakan Syiah Rafidhah maka mereka para penuduh itu 

hakikatnya adalah Nashibi. 

. 

. 

Note : Tulisan ini merevisi tulisan sebelumnya dengan pokok bahasan yang sama. Secara 

keseluruhan kesimpulan tulisan di atas tidak jauh berbeda dengan tulisan sebelumnya hanya 

saja ada beberapa perincian yang ditambahkan. 

Benarkah Imam Bukhariy Mengambil Hadis Dari 

Perawi Rafidhah? 

Posted on Agustus 25, 2014 by secondprince  

Benarkah Imam Bukhariy Mengambil Hadis Dari Perawi Rafidhah? 

Salah satu isu yang sering dilontarkan penganut Syi‘ah terhadap Ahlus Sunnah adalah ulama 

Ahlus Sunnah diantaranya Imam Bukhariy juga meriwayatkan dari perawi Syi‘ah. 

Dan jawaban dari sebagian Ahlus Sunnah biasanya berupa bantahan yaitu Imam Bukhariy 

memang meriwayatkan dari Syi‘ah tetapi Syi‘ah yang dimaksud bukan Syi‘ah Rafidhah 

tetapi Syi‘ah dalam arti lebih mengutamakan Aliy bin Abi Thalib dari Utsman atau sahabat 

lainnya, Syi‘ah yang tetap memuliakan para sahabat bukan seperti Syi‘ah Rafidhah yang 

mencela para sahabat. Salah satu bantahan yang dimaksud dapat para pembaca lihat disini. 

https://secondprince.wordpress.com/2011/11/23/takhrij-riwayat-imam-ali-tidak-mengangkat-penggantinya-studi-kritis-hujjah-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2014/08/25/benarkah-imam-bukhariy-mengambil-hadis-dari-perawi-rafidhah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/08/25/benarkah-imam-bukhariy-mengambil-hadis-dari-perawi-rafidhah/
http://www.alamiry.net/2014/08/benarkah-imam-bukhari-mengambil-riwayat.html
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Benarkah demikian?. Tentu saja cara sederhana untuk membuktikan hal itu adalah tinggal 

menunjukkan adakah perawi Bukhariy yang dikatakan Rafidhah atau dituduh Syiah yang 

mencela sahabat Nabi. Akan diambil beberapa perawi Bukhariy sebagai contoh yaitu 

1. ‗Abdul Malik bin A‘yan Al Kuufiy 

2. ‗Abbaad bin Ya‘qub Ar Rawajiniy 

3. Auf bin Abi Jamiilah Al Arabiy 

4. Aliy bin Ja‘d Al Baghdadiy 

. 

. 

‘Abdul Malik bin A’yan Al Kuufiy 

Ibnu Hajar menyebutkan salah satu perawi dalam Taqrib At Tahdzib hal 621 no 4192 [tahqiiq 

Abul ‗Asybal Al Baakistaaniy] 

 

[perawi kutubus sittah] „Abdul Maaalik bin A‟yaan Al Kuufiy maula bani Syaibaan, seorang 

Syi‟ah yang shaduq, memiliki riwayat dalam Shahihain satu hadis sebagai mutaba‟ah, ia 

termasuk thabaqat keenam 

Dari keterangan di atas maka ‗Abdul Maalik bin A‘yaan termasuk perawi Bukhariy dalam 

Shahih-nya. Adapun soal hadisnya yang hanya satu sebagai mutaba‘ah maka itu tidak 

menjadi soal disini. Lantas Syi‘ah seperti apakah dia? Apakah dia seorang rafidhah?. 

Jawabannya ada pada apa yang disebutkan Al Uqailiy dalam kitabnya Adh Dhu‘afa Al Kabiir 

hal 792 no 990 [tahqiiq Hamdiy bin ‗Abdul Majiid] 

 

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muusa yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Al Humaidiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyaan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdul Malik bin A‟yan, seorang syi‟ah ia di sisi kami rafidhah 

shaahib ra‟yu 

Atsar di atas sanadnya shahih sampai Sufyan dan ia adalah Ibnu Uyainah. Dalam atsar 

tersebut ia menyatakan bahwa Abdul Malik bin A‘yan seorang rafidhah 

1. Bisyr bin Muusa seorang imam hafizh tsiqat [Siyar A‘lam An Nubalaa‘ Adz Dzahabiy 

13/352 no 170] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2014/08/abdul-malik-bin-ayan.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2014/08/abdul-malik-bin-ayan2.jpg
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2. Al Humaidiy yaitu Abdullah bin Zubair bin Iisa seorang tsiqat hafizh faqih [Taqrib At 

Tahdzib Ibnu Hajar hal 506 no 3340] 

3. Sufyan bin Uyainah seorang tsiqat hafizh faqiih imam hujjah [Taqrib At Tahdzib Ibnu 

Hajar hal 395 no 2464] 

. 

. 

. 

‘Abbaad bin Ya’quub Al Asadiy 

Al Mizziy dalam Tahdzib Al Kamal 14/175 no 3104 [tahqiiq Basyaar Awwaad Ma‘ruuf] 

menyebutkan salah satu biografi perawi yang termasuk perawi Bukhariy 

 

[perawi Bukhariy, Tirmidzi dan Ibnu Majah] „Abbaad bin Ya‟quub Al Asadiy Ar Rawaajiniy 

Abu Sa‟iid Al Kuufiy, seorang Syi‟ah 

Lantas Syiah yang bagaimanakah dia?. Jawabannya bisa dilihat dari pernyataan Shalih bin 

Muhammad yang dinukil oleh Al Mizziy dalam Tahdzib Al Kamal 

 

Aliy bin Muhammad Al Marwaziy berkata Shalih bin Muhammad ditanya tentang „Abbaad 

bin Ya‟quub Ar Rawaajiniy, Maka ia berkata “ia telah mencaci Utsman” 

Ibnu Hibban dalam kitabnya Al Majruuhin 2/163 no 794 [tahqiiq Hamdiy bin ‗Abdul Majiid] 

menyatakan dengan jelas bahwa ia rafidhah 

 

„Abbaad bin Ya‟qub Ar Rawaajiniy Abu Sa‟iid termasuk penduduk Kuufah, meriwayatkan 

dari Syariik, telah meriwayatkan darinya guru-guru kami, wafat pada tahun 250 H di bulan 

https://secondprince.files.wordpress.com/2014/08/abbad-bin-yaqub4.jpg
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syawal, ia seorang Rafidhah yang mengajak ke paham rafadh, dan bersamaan dengan itu ia 

meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari para perawi masyhur maka selayaknya ditinggalkan 

Bukhariy meriwayatkan darinya dan memasukkannya dalam kitab Shahih-nya. Hal ini 

menunjukkan bahwa ia adalah salah satu dari guru Imam Bukhariy. Bukhariy hanya 

meriwayatkan satu hadis darinya dan itu pun sebagai mutaba‘ah. Tidak jadi soal berapa 

jumlah hadis yang diriwayatkan Bukhariy darinya, yang penting telah dibuktikan bahwa ia 

termasuk perawi Bukhariy yang dikatakan rafidhah. 

. 

. 

. 

‘Auf bin Abi Jamiilah Al A’rabiy 

Ibnu Hajar menyebutkan salah satu perawi Bukhariy dalam Taqrib At Tahdzib hal 757 no 

5250 [tahqiiq Abul ‗Asybal Al Baakistaaniy] 

 

[perawi kutubus sittah] Auf bin Abi Jamiilah [dengan fathah pada huruf jiim] Al A‟rabiy, Al 

„Abdiy, Al Bashriy, seorang yang tsiqat dituduh dengan faham qadariy dan tasyayyu‟ 

termasuk thabaqat keenam wafat pada tahun 146 atau 147 H pada umur 86 tahun 

Bagaimanakah tuduhan tasyayyu‘ yang dimaksud?. Adz Dzahabiy menukil dalam kitabnya 

Mizan Al I‘tidal 5/368 no 6536 [tahqiq Syaikh ‗Aliy Al Mu‘awwadh, Syaikh ‗Adil Ahmad 

dan Ustadz Dr ‗Abdul Fattah] 

 

Muhammad bin „Abdullah Al Anshaariy berkata aku melihat Dawud bin Abi Hind memukul 

Auf Al Arabiy dan mengatakan “celaka engkau wahai qadariy”. Dan Bundaar berkata dan ia 

membacakan kepada mereka hadis Auf “demi Allah sungguh Auf seorang qadariy rafidhah 

syaithan” 

. 

. 

. 
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‘Aliy bin Ja’d Al Baghdadiy 

Ibnu Hajar menyebutkan salah satu perawi Bukhariy dalam Taqrib At Tahdzib hal 691 no 

4732 [tahqiiq Abul ‗Asybal Al Baakistaaniy] 

 

[perawi Bukhariy dan Abu Dawud] Aliy bin Ja‟d bin Ubaid Al Jauhariy, Al Baghdadiy 

seorang tsiqat tsabit dituduh dengan tasyyayyu‟, termasuk thabaqat kesembilan dari 

kalangan sighar, wafat pada tahun 230 H 

Aliy bin Ja‘d termasuk salah satu guru Bukhariy, tidak ada yang menuduhnya rafidhah tetapi 

ia pernah menyatakan Mu‘awiyah mati tidak dalam agama islam. Dalam Masa‘il Ahmad bin 

Hanbal riwayat Ishaaq bin Ibrahim bin Haani‘ An Naisaburiy 2/154 no 1866 [tahqiiq Zuhair 

Asy Syaawiisy], ia [Ishaaq] berkata 

 

Dan aku mendengar Abu „Abdullah [Ahmad bin Hanbal], telah berkata kepadanya 

Dalluwaih “aku mendengar Aliy bin Ja‟d mengatakan demi Allah, Mu‟awiyah mati tidak 

dalam agama islam” 

Dalluwaih yang dimaksud adalah Ziyaad bin Ayuub Abu Haasyim juga termasuk perawi 

Bukhariy, seorang yang tsiqat hafizh [Taqrib At Tahdzib hal 343 no 2067] 

. 

. 

. 

Ulasan Singkat 

Fakta-fakta di atas adalah bukti yang cukup untuk membatalkan pernyataan bahwa Bukhariy 

tidak mengambil hadis dari perawi Rafidhah atau perawi Syi‘ah yang mencela sahabat. 

Yang kami sajikan disini hanyalah apa yang tertera dan ternukil dalam kitab Rijal Ahlus 

Sunnah, kami sendiri pada akhirnya [setelah mempelajari lebih dalam] memutuskan untuk 

tidak mempermasalahkan hal ini. Pengalaman kami dalam menelaah kitab Rijal menunjukkan 

bahwa perawi dengan mazhab menyimpang [di sisi ahlus sunnah] seperti khawarij, syiah, 

qadariy, bahkan nashibiy tetap ada yang dikatakan tsiqat atau shaduq sehingga mazhab-

mazhab menyimpang tersebut tidak otomatis menjadi hujjah yang membatalkan keadilan 

perawi. 
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Hal ini adalah fenomena yang sudah dikenal dalam mazhab Ahlus Sunnah dan tidak ada yang 

bisa diperbuat dengan itu, memang kalau dipikirkan secara kritis bisa saja dipermasalahkan 

[sebagaimana kami dulu pernah mempermasalahkannya] tetapi sekeras apapun dipikirkan 

tidak akan ada solusinya, tidak ada gunanya berkutat pada masalah yang tidak ada solusinya. 

Lebih baik menerima kenyataan bahwa memang begitulah adanya. 

1. Silakan dipikirkan berapa banyak hadis shahih Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

yang mencela khawarij tetapi tetap saja dalam kitab Rijal ditemukan para perawi yang 

dikatakan khawarij tetapi tsiqat dan shaduq. 

2. Atau jika ada orang yang mau mengatakan bahwa mencela sahabat dapat 

menjatuhkan keadilan perawi maka ia akan terbentur dengan para perawi tsiqat dari 

golongan rafidhah yang mencela sahabat tertentu seperti Utsman dan dari golongan 

nashibiy yang mencela Aliy bin Abi Thalib. 

3. Bukankah ada hadis shahih bahwa tidak membenci Aliy kecuali munafik tetapi dalam 

kitab Rijal banyak perawi nashibiy yang tetap dinyatakan tsiqat. 

Mungkin akan ada yang berpikir, bisa saja perawi yang dikatakan atau dituduh bermazhab 

menyimpang [rafidhah, nashibiy, qadariy, khawarij] tidak mesti memang benar seperti yang 

dituduhkan. Jawabannya ya memang mungkin, tetapi apa gunanya berandai-andai, kalau 

memang begitu maka silakan dipikirkan bagaimana memastikan tuduhan tersebut benar atau 

keliru. Dalam kitab Rijal secara umum hanya ternukil ucapan ulama yang menyatakan perawi 

tertentu sebagai rafidhah, nashibiy, qadariy, khawarij tanpa membawakan bukti atau hujjah. 

Perkara ini sama halnya dengan pernyataan tautsiq terhadap perawi. Kita tidak memiliki cara 

untuk membuktikan benarkah ucapan ulama bahwa perawi tertentu tsiqat atau shaduq atau 

dhaif. Yang bisa dilakukan hanyalah menerimanya atau merajihkan atau mengkompromikan 

perkataan berbagai ulama tentang perawi tersebut. 

Lantas mengapa isu ini dibahas kembali disini?. Isu ini menjadi penting ketika ada sebagian 

pihak yang mengkafirkan orang-orang Syi‘ah maka orang-orang Syi‘ah melontarkan syubhat 

bahwa dalam kitab Ahlus Sunnah termasuk kitab Bukhariy banyak terdapat perawi Syi‘ah. 

Kemudian pihak yang mengkafirkan itu membuat bantahan yang mengandung syubhat pula 

bahwa perawi Syi‘ah dalam kitab Shahih bukanlah Rafidhah. Kami katakan bantahan ini 

mengandung syubhat karena faktanya terdapat sebagian perawi syiah dalam kitab Shahih 

yang ternyata dikatakan Rafidhah [contohnya sudah disebutkan di atas]. 

Kisah Pembakaran Abdullah bin Saba’ Dalam 

Kitab Syi’ah 

Posted on Juli 24, 2014 by secondprince  

Kisah Pembakaran Abdullah bin Saba’ Dalam Kitab Syi’ah 

Sebelumnya pernah disinggung dalam sebagian tulisan di blog ini bahwa dalam mazhab 

Syi‘ah terdapat riwayat shahih yang menyebutkan tentang Abdullah bin Saba‘ bahwa ia 

seorang ghuluw kafir menyatakan ketuhanan Aliy bin Abi Thalib sehingga Imam Aliy 

menghukum dengan membakarnya. Hal ini dijadikan syubhat celaan oleh para pembenci 

Syi‘ah. Ada diantara mereka yang mengatakan bahwa perbuatan Imam Aliy membakar 

Abdullah bin Saba‘ bertentangan dengan hadis tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah 

[api]. 

https://secondprince.wordpress.com/2014/07/24/kisah-pembakaran-abdullah-bin-saba-dalam-kitab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/07/24/kisah-pembakaran-abdullah-bin-saba-dalam-kitab-syiah/
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Perlu diingatkan bahwa pembahasan yang kami buat disini adalah berdasarkan sudut pandang 

Syi‘ah. Kami akan menilai sejauh mana validitas tuduhan para pembenci Syi‘ah tersebut. 

. 

. 

. 

Ada ulama Syi‘ah menyatakan bahwa ‗Abdullah bin Sabaa‘ adalah tokoh fiktif. Anggapan ini 

keliru kalau dilihat dari sudut pandang mazhab Syi‘ah karena telah terbukti melalui riwayat 

shahih bahwa ‗Abdullah bin Sabaa‘ memang ada dan ia seorang ghuluw dalam kekafiran. 

Berikut riwayat shahih di sisi Syi‘ah mengenai Abdullah bin Saba‘ 

ي  ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ ٘خ ٣ خٍ: كيػ زي هللا، ه ٖ ػ ؼي ر ٓ  ٢٘ خٍ: كيػ ٚ، ه ٣ٞ ُٞ ٖ ه ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

 ٤ٚ ِ زي هللا ػ خ ػ ؼض أر ٔٓ خٍ:  ْ، ه ٓخُ  ٖ ٘خّ ر ٤َ، ػٖ ٛ ٢ ػٔ ٖ أر ٠ٔ، ػٖ حر ٤ ٖ ػ ٝٓلٔي ر

 ٢ ٤ش ك ٞر َر ٓخ حىػ٠ ٖٓ حُ زؤ ٝ ٓ  ٖ زي هللا ر غ ػ لي٣ ٚ ر ٛلخر ليع أ ٣ ٞٛ وٍٞ ٝ ٬ّٔ ٣ حُ

ٔئّ ٤َ حُ ٤ٖ أٓ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٚ أٓ ظخر ظ ٓ ٤ٚ ح ي ك ٔخ حىػ٠ ًُ ُ ٚ وخٍ: حٗ ذ، ك ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٤ٖ ػ ٗ

٘خٍ خُ ٚ ر ؤكَه ظٞد ك ٢ إٔ ٣ ؤر ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ  ػ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Quluwaih yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Sa‟d bin „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami Ya‟qub bin 

Yaziid dan Muhammad bin Iisa dari Ibnu Abi „Umair dari Hisyaam bin Saalim yang berkata 

aku mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan dan ia menceritakan kepada 

para sahabatnya tentang perkataan Abdullah bin Saba‟ dan apa yang ia serukan tentang 

Rububiyah [ketuhanan] Amirul Mukminin Aliy bin Abi Thalib, maka Beliau selanjutnya 

berkata “ketika ia menyerukan hal itu maka Amirul Mukminin [„alaihis salaam] memintanya 

bertaubat, ia menolak bertaubat maka Beliau membakarnya dengan api [Rijal Al Kasyiy 

1/323 no 171] 

Riwayat Al Kasyiy di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Quluwaih ayahnya Abul Qaasim Ja‘far bin Muhammad bin Quluwaih 

seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 570] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

3. Ya‘qub bin Yazid bin Hammaad Al Anbariy seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An 

Najasyiy hal 450 no 1215] 

4. Muhammad bin Iisa bin Ubaid, terdapat perbincangan atasnya. Najasyiy menyebutkan 

bahwa ia tsiqat, banyak riwayatnya dan baik tulisannya [Rijal An Najasyiy hal 333 no 

896]. 

5. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

6. Hisyam bin Saalim, ia dikatakan An Najasyiy ―tsiqat tsiqat‖ [Rijal An Najasyiy hal 

434 no 1165] 

Dan disebutkan pula dalam riwayat muwatstsaq dan shahih bahwa imam ahlul bait [‗alaihis 

salaam] telah melaknat ‗Abdullah bin Saba‘ 
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ي  ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ ٘خ ٣ خٍ: كيػ زي هللا، ه ٖ ػ ؼي ر ٓ  ٢٘ خٍ: كيػ ٚ، ه ٣ٞ ُٞ ٖ ه ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

خٕ،  ٔؼ ٖ ػ خٕ ر ٞد ح٧ُى١ ػٖ أر ٖ أ٣ ش ر ٠خُ خٍ، ػٖ ك ٣ِٜٓ  ٖ ٢ِ ر ٠ٔ، ػٖ ػ ٤ ٖ ػ ٝٓلٔي ر

ٚ حىػ٠ م زؤ أٗ ٓ  ٖ زي هللا ر ؼٖ هللا ػ وٍٞ: ُ ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ؼض أر ٔٓ حٍ 

زيح  ٬ّٔ ػ ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خٕ ٝهللا أٓ ًٝ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٢ أٓ ٤ش ك ٞر َر حُ

٘خ،  ٔ ل ٢ أٗ ٚ ك وُٞ ٓخ ٫ ٗ ٘خ  ٤ ٕٞ ك وُٞ ٓخ ٣ ٞ ٘خ ٝإٔ ه ٤ ِ ٌد ػ ً ٖٔ ُ َ ٣ٞ ؼخ، حُ هلل ١خث

 ٠ زَأ اُ ٗ ْٜ٘ ٠ هللا ٓ زَأ اُ ْٜٗ٘  هللا ٓ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Quluwaih yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Sa‟d bin „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami Ya‟qub bin 

Yaziid dan Muhammad bin Iisa dari Aliy bin Mahziyaar dari Fadhalah bin Ayuub Al Azdiy 

dari Aban bin „Utsman yang berkata aku mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] 

mengatakan “laknat Allah atas „Abdullah bin Sabaa‟ sesungguhnya ia menyerukan 

Rububiyah [ketuhanan] Amirul Mukminin [„alaihis salaam], demi Allah, Amirul Mukminin 

adalah hamba Allah yang taat, celakalah yang berdusta atas kami dan sesungguhnya 

terdapat kaum yang mengatakan tentang kami apa yang tidak pernah kami katakan tentang 

diri kami, kami berlepas diri kepada Allah dari mereka, kami berlepas diri kepada Allah dari 

mereka [Rijal Al Kasyiy 1/324 no 172] 

Riwayat Al Kasyiy di atas sanadnya muwatstsaq berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah 

karena para perawinya tsiqat hanya saja Aban bin ‗Utsman seorang yang jelek mahzabnya, 

berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Quluwaih ayahnya Abul Qaasim Ja‘far bin Muhammad bin Quluwaih 

seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 570] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

3. Ya‘qub bin Yazid bin Hammaad Al Anbariy seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An 

Najasyiy hal 450 no 1215] 

4. Muhammad bin Iisa bin Ubaid, terdapat perbincangan atasnya. Najasyiy menyebutkan 

bahwa ia tsiqat, banyak riwayatnya dan baik tulisannya [Rijal An Najasyiy hal 333 no 

896]. 

5. Aliy bin Mahziyaar seorang yang tsiqat dalam riwayatnya, tidak ada celaan atasnya 

dan shahih keyakinannya [Rijal An Najasyiy hal 253 no 664] 

6. Fadhalah bin Ayuub Al Azdiy seorang yang tsiqat dalam hadisnya dan lurus dalam 

agamanya [Rijal An Najasyiy hal 310-311 no 850] 

7. Abaan bin ‗Utsman Al Ahmar, Al Hilliy menukil dari Al Kasyiy bahwa terdapat ijma‘ 

menshahihkan apa yang shahih dari Aban bin ‗Utsman, dan Al Hilliy berkata ―di 

sisiku riwayatnya diterima dan ia jelek mazhabnya‖ [Khulashah Al ‗Aqwaal Allamah 

Al Hilliy hal 74 no 3] 

ن محمد  ير وأحمد ب ي عم ن أب ن اب د، ع زي ن ي قوب ب ع ن ي ناد، ع س هذا اال وب
شام  ن ى ير ع ي عم ن أب ن اب يد، ع ع س ن  ين ب س ح و وال ي ن أب سى، ع ي ن ع ب

هما  ي ل ين ع س ح ن ال لي ب ال ع ال، ق ي، ق ثمال ي حمزة ال ن أب م، ع سال ن  ب
سب ن  بد اهلل ب رت ع ي ذك نا، ان ي ل عن اهلل من كذب ع الم ل س قامت ال أ ف
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لي  و اهلل، كان ع ن ع و ل يما مال ظ ى أمرا ع قد ادع سدي، ل ي ج عرة ف ش كل 
كرامة من  ال ال سول اهلل، ما ن حا، أخو ر صال بدا هلل  الم واهلل ع س و ال ي ل ع

كرامة من  سول اهلل )ص( ال ال ر و، وما ن سول ر و هلل ول ت طاع اهلل اال ب
هلل و  ت طاع  اهلل اال ب

Dan dengan sanad ini dari Ya‟qub bin Yaziid dari Ibnu Abi Umair dan dari Ahmad bin 

Muhammad bin Iisa dari Ayahnya dan Husain bin Sa‟iid dari Ibnu Abi Umair dari Hisyaam 

bin Saalim dari Abi Hamzah Ats Tsumaliy yang berkata Aliy bin Husain [„alaihimas salaam] 

berkata “Laknat Allah kepada orang yang berdusta atas kami, aku menyebutkan Abdullah 

bin Sabaa‟ maka berdirilah setiap bulu di badanku, sesungguhnya dia telah menyeru perkara 

yang berat, laknat Allah atasnya, demi Allah, Aliy [„alaihis salaam] adalah hamba Allah 

yang shalih, saudara Rasulnya dan tidaklah ia mendapatkan karamah dari Allah kecuali 

dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-nya dan tidaklah Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wa „alihi] mendapatkan karamah dari Allah kecuali dengan ketaatannya kepada Allah” 

[Rijal Al Kasyiy 1/324 no 173] 

Adapun maksud perkataan Al Kasyiy ―dan dengan sanad ini‖ adalah sanad pada riwayat 

sebelumnya yaitu dari Muhammad bin Quluwaih dari Sa‘ad bin ‗Abdullah. Jadi sanad 

lengkap sanad di atas ada dua jalan yaitu 

1. Dari Muhammad bin Quluwaih dari Sa‘ad bin ‗Abdullah dari Ya‘qub bin Yaziid dari 

Ibnu Abi Umair dari Hisyaam bin Saalim dari Abi Hamzah Ats Tsumaliy dari Aliy 

bin Husain 

2. Dari Muhammad bin Quluwaih dari Sa‘ad bin ‗Abdullah dari Ahmad bin Muhammad 

bin Iisa dari Ayahnya dan Husain bin Sa‘iid dari Ibnu Abi Umair dari Hisyaam bin 

Saalim dari Abi Hamzah Ats Tsumaliy dari Aliy bin Husain 

Secara keseluruhan sanad riwayat Al Kasyiy tersebut shahih berdasarkan standar ilmu Rijal 

Syi‘ah, berikut keterangan para perawinya dan kami cukupkan pada sanad yang pertama 

1. Muhammad bin Quluwaih ayahnya Abul Qaasim Ja‘far bin Muhammad bin Quluwaih 

seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 570] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

3. Ya‘qub bin Yazid bin Hammaad Al Anbariy seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An 

Najasyiy hal 450 no 1215] 

4. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

5. Hisyam bin Saalim, ia dikatakan An Najasyiy ―tsiqat tsiqat‖ [Rijal An Najasyiy hal 

434 no 1165] 

6. Abu Hamzah Ats Tsumaliy adalah Tsabit bin Diinar seorang yang tsiqat dan 

mu‘tamad dalam riwayat dan hadis [Rijal An Najasyiy hal 115 no 296] 

Setelah membawakan riwayat-riwayat mengenai ‗Abdullah bin Sabaa‘ maka Al Kasyiy 

menutupnya dengan kata-kata berikut 
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 ٤ٚ ِ ٤خ ػ ِ ٠ ػ ِْ ٝٝحُ ٓ ؤ خ ك ٜٞى٣ خٕ ٣ زؤ ً ٓ  ٖ زي هللا ر ِْ إٔ ػ ؼ َٛ حُ ٢٠ أ ؼ َ ر ًًٝ

وخٍ  ِٞ، ك ـ خُ ٠ٓ ر ٞٓ  ٢ٛ ٝ ٕٞ ٗ ٖ ٗغ ر ٞ ٢ ٣ ٚظ ك ٜٞى٣ ٠ِ ٣ ٛٞ ػ وٍٞ ٝ خٕ ٣ ًٝ ،ّ٬ٔ حُ

ؼي ٝف ٓٚ ر ٬ٓ ٢ ح ي ك ؼَ ًُ ٓ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٢ِ ػ ٢ ػ ٚ ك ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  حص ٍ

 ٤ٚ ل ٗق ٓوخُ خ ًٝ ٚ زَحءس ٖٓ أػيحث َ حُ ٢ِ ٝأٜظ ٓش ػ ٓخ لَٝ ح وٍٞ ر خُ َٜٗ ر خٕ أٍٝ ٖٓ  ًٝ

ش ٞى٣ ٤ٜ ٓؤهًٞ ٖٓ حُ  ٞ َك ٤غ ٝحُ ٘ ظ َٛ حُ ؼش أ ٤ ٘ ق حُ خٍ ٖٓ هخُ ٘خ ه ٤ٜ ٛ ٖٔ ْٛ، ك لَ ًٝ 

Dan disebutkan oleh sekelompok ahli ilmu bahwa „Abdullah bin Sabaa‟ adalah seorang 

Yahudiy yang masuk Islam dan berwala‟ kepada Aliy [„alaihis salaam]. Dahulu ketika masih 

Yahudiy ia mengatakan tentang Yusya‟ bin Nuun sebagai washi Musa dengan ghuluw, maka 

setelah ia memeluk islam, ia mengatakan setelah wafatnya Rasulullah [shallallahu „alaihi wa 

„alihi] tentang Aliy [„alaihis salaam] hal yang sama, ia orang pertama yang dengan jelas 

mengatakan tentang kewajiban Imamah Aliy dan menampakkan bara‟ah terhadap musuh-

musuhnya, menyingkap orang-orang yang menyelisihinya dan mengkafirkan mereka. Maka 

dari sinilah, orang-orang yang menyelisihi Syi‟ah berkata “asal Tasyayyu‟ dan Rafidhah 

diambil dari Yahudi” [Rijal Al Kasyiy 1/324] 

Nukilan Al Kasyiy di atas sering dijadikan hujjah oleh para pembenci Syi‘ah untuk 

merendahkan mazhab Syi‘ah. Padahal kalau ditelaah secara kritis maka nukilan di atas tidak 

bernilai hujjah dengan alasan sebagai berikut 

1. Tidak disebutkan siapakah sekelompok ahli ilmu yang dimaksud dalam perkataan Al 

Kasyiy di atas apakah mereka dari kalangan Syi‘ah atau dari kalangan ahlus sunnah. 

Apalagi jika dilihat lafaz bahwa sekelompok ahli ilmu tersebut mengatakan ‗Abdullah 

bin Sabaa‘ orang pertama yang menyatakan Imamah Aliy maka lafaz seperti ini tidak 

akan mungkin diucapkan oleh ulama dari kalangan Syi‘ah karena para ulama Syi‘ah 

bersepakat bahwa Imamah Aliy itu dinyatakan pertama kali oleh Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] sehingga dengan dasar ini maka kemungkinan besar 

ahli ilmu yang dimaksud Al Kasyiy adalah dari kalangan ahlus sunnah 

2. Di sisi mazhab Syi‘ah tidak ada satupun riwayat shahih yang membuktikan bahwa 

‗Abdullah bin Sabaa‘ menyerukan tentang Imamah Aliy, justru riwayat-riwayat 

shahih membuktikan bahwa apa yang diseru ‗Abdullah bin Sabaa‘ adalah tentang 

Rububiyah [ketuhanan] Aliy bin Abi Thalib. Maka apa yang dikatakan sebagian ahli 

ilmu tersebut tidak memiliki dasar dalam mazhab Syi‘ah 

3. Riwayat-riwayat yang menyebutkan Abdullah bin Saba‘ menyerukan Imamah Aliy 

atau Aliy sebagai washiy Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] hanya ditemukan 

dalam kitab ahlus sunnah diantaranya adalah riwayat Saif bin Umar. Maka hal ini 

menguatkan dugaan bahwa ―sekelompok ahli ilmu‖ yang dimaksud Al Kasyiy adalah 

dari kalangan ahlus sunnah. 

Berbeda halnya dengan ―sekelompok ahli ilmu‖ yang dinukil oleh Al Kasyiy, Syaikh Ath 

Thuusiy dalam kitab Rijal-nya menyebutkan tentang ‗Abdullah bin Sabaa‘ dengan lafaz 

berikut 

ِٞ ـ َ حُ لَ ٝأٜظ ٌ ٠ حُ غ اُ ١ٌ ٍؿ زخ، حُ ٓ  ٖ زي هللا ر  ػ

„Abdullah bin Sabaa‟, termasuk orang yang kembali pada kekafiran dan menampakkan 

ghuluw [Rijal Ath Thuusiy hal 75] 
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Apa yang dikatakan oleh Syaikh Ath Thuusiy di atas memiliki dasar dari riwayat shahih 

mazhab Syi‘ah sebagaimana telah dibuktikan di atas bahwa Abdullah bin Sabaa‘ telah kufur 

karena menyatakan Rububiyah Aliy bin Abi Thalib. 

. 

. 

Tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat di atas apakah Aliy bin Abi Thalib membakar 

Abdullah bin Sabaa‘ hidup-hidup atau membunuhnya terlebih dahulu baru kemudian 

membakar jasadnya. Tetapi terdapat qarinah yang menguatkan bahwa Aliy bin Abi Thalib 

mungkin membakarnya hidup-hidup. Dalam salah satu riwayat shahih Syi‘ah disebutkan 

زي هللا  ٢ ػ ْ، ػٖ أر ٓخُ  ٖ ٘خّ ر ٤َ، ػٖ ٛ ٢ ػٔ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

٘خ  خ ٍر ٤ي ٣ ِ ٬ّٔ ػ ٞح: حُ وخُ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ّٞ أٓ ٠ ه خٍ: أط ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ػ

ٞح ف ظٞر ٣ ِْ ْٜ ك ظخر ظ ٓ خ ٠ ك ٤َس أهَٟ اُ ل لَ ك خٍح ٝك خ ٗ ٤ٜ ي ك ٤َس ٝأٝه ل ْٜ ك لَ ُ ك

٤َس  ل ل ٢ حُ ي ك ٤َس ٝأٝه ل ل ٢ حُ ْٛ ك وخ ٞح أُ ظٞر ٣ ْ خ ُ ِٔ ٜ٘ٔخ ك ٤ ٓخ ر  ٠٠ خ ٝأك ٜز ؿخٗ

ٞح ٓخط ظ٠  خٍح] ك ٗ[ َٟ  ح٧ه

Aliy bin Ibrahiim dari Ayahnya dari Ibnu Abi Umair dari Hisyaam bin Saalim dari Abi 

„Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata “datang suatu kaum kepada Amirul Mukminin 

[„alaihis salaam] maka mereka berkata “salam untukmu wahai Tuhan kami”. Maka Beliau 

meminta mereka untuk bertaubat tetapi mereka tidak mau bertaubat. Beliau membuat lubang 

untuk mereka, menyalakan api di dalamnya dan membuat lubang lagi di sisi lainnya dan 

menghubungkan diantara keduanya, maka ketika mereka tidak mau bertaubat, Beliau 

memasukkan mereka ke dalam lubang dan menyalakan lubang yang lain dengan api hingga 

akhirnya mereka mati [Al Kafiy Al Kulainiy 7/258-259 no 18] 

Riwayat Al Kafiy di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

4. Hisyaam bin Saalim meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] ia tsiqat 

tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 434 no 1165] 

Walaupun memang dalam riwayat di atas masih terdapat kemungkinan bahwa mereka bukan 

mati terbakar tetapi mati karena asap dari api yang menyala di lubang yang satunya. 

. 

Kemudian para pembenci Syi‘ah seperti yang dapat para pembaca lihat salah satunya disini, 

mengutip salah satu riwayat dari Imam Ja‘far bahwa tidak boleh menghukum dengan azab 

http://titian-sebenar.blogspot.com/2011/10/pembakaran-abdullah-bin-saba-kritikan.html
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Allah, mereka menyebutkan telah mengutip riwayat tersebut dari Kitab Gunahane Kabira 

oleh Ayatullah Dastaghaib Shiraziy 

Kalau dilihat sepintas memang penulis situs tersebut agak aneh ketika membawakan riwayat 

tentang Abdullah bin Sabaa‘ ia mengutip dari kitab sumber hadisnya [Rijal Al Kasyiy] tetapi 

ketika ia mengutip hadis larangan membakar, ia malah mengutip kitab bahasa parsi yang 

bukan kitab sumber hadisnya. Seperti biasa nampak bagi saya bahwa penulis situs tersebut 

hanya mengkopipaste hujjah para sahabatnya di forum pembenci Syi‘ah. 

Riwayat yang dijadikan hujjah oleh mereka para pembenci Syi‘ah tersebut, telah disebutkan 

oleh Al Majlisiy dalam Bihar Al Anwar 79/45 dan Al Hurr Al Amiliy dalam Wasa‘il Syi‘ah 

3/29-30 

و  ع لب ( رف ط م هى ال ت ن ي ) م المة ف ع هر ال ط م ن ال سف ب و ن ي سن ب ح ال
ه ضع أوالد و ي وت زن ت ت ال : إن امرأة كان ا من ق وف نار خ ال هم ب حرق ا وت

تراب  شف ال ك ان نت ف ت دف لما مات ها ، ف ير أم و غ لم ب ع م ي ها ، ول ل أى
جرى  ره ، ف ي ى غ مكان إل لت من ذلك ال ق ن ها االرض ، ف ل ب ق م ت ها ول ن ع

صة ،  ق و ال كوا ل الم ( وح س و ال ي ل صادق ) ع ى ال ها إل ل جاء أى ها ذلك ، ف ل
م ها من ال يات ي ح ع ىذه ف ن ص ت ت ها : ما كان قال الم و ف برت أخ صي ؟ ف ا ع
بل ىذه  ق الم ( : إن االرض ال ت س و ال ي ل صادق ) ع قال ال ا ، ف ن أمرى باط ب
هنال ، تناك ا عت  لخ بذ عب هللا ق عجا ، هللا باذ ل و يف ا بق  اىر ش  ي ئ  ا

ا اهلل  ترى س ها ف عل ذلك ب ف الم ( ، ف س و ال ي ل ين ) ع س ح ة ال رب من ت
ى عال  ت

Al Hasan bin Yuusuf bin Muthahhar Al Allamah dalam Muntaha Al Mathlab, merafa‟kan, 

[perawi] berkata “bahwa seorang wanita pezina membakar anak-anaknya dengan api 

karena takut kepada keluarganya, tidak ada yang mengetahui perbuatannya kecuali Ibunya, 

ketika ia wafat dan dikuburkan maka bumi mengeluarkannya dan tidak menerima jasadnya, 

maka kemudian dipindahkan ke tempat lainnya dan ternyata juga terjadi hal yang sama, 

maka keluarganya datang kepada Ash Shaadiq [„alaihis salaam] dan menceritakan kepada 

Beliau peristiwa tersebut. Maka Beliau berkata kepada ibunya “dosa apa yang pernah ia 

lakukan semasa hidupnya?”. Ibunya menceritakan kepada Beliau perbuatannya. Maka Ash 

Shaadiq [„alaihis salaam] berkata “sesungguhnya bumi tidak menerimanya karena ia telah 

menyiksa ciptaan Allah dengan siksaan Allah [api], kemudian Beliau menempatkan pada 

kuburnya sedikit dari tanah kuburan Husain [„alaihis salaam], maka ketika hal itu dilakukan, 

Allah ta‟ala menutup kuburnya [Wasa‟il Syi‟ah Syaikh Al Hurr Al Amiliy 3/29-30] 

٠غ أٝ ٢ ٝط ِٗ ض ط خٗ َٓأس ً خٍ: ١ٍٝ إٔ ح ِذ: ه ٔط ٠ حُ ٜظ ٘ خ ٖٓ ٓ ٘خٍ، هٞك خُ ْٜ ر ظلَه ٫ىٛخ ك

ِٜخ  ز و ْ ط ٜ٘خ ُٝ ظَحد ػ ٘ق حُ ٌ خٗ ٘ض، ك ض ىك ٓخط خ  ِٔ ٜٓخ، ك ٤َ أ ٜخ ؿ ِْ ر ؼ ٣ ْ ِٜخ، ُٝ أٛ

 ٤ٚ ِ ٜخىم ػ ٠ حُ ِٜخ اُ ـخء أٛ ي، ك ٜخ ًُ ـَٟ ُ ٤َٙ، ك ٠ ؿ ٌخٕ اُ ٔ ي حُ ِض ٖٓ ًُ و ٘ ح٧ٍٝ، ك



 363 

٢ٛ؟ ؼخ ٔ ٜخ ٖٓ حُ ٤خط ٢ ك ٌٛٙ ك ٘غ  ٜ ض ط خٗ ٓخ ً وخٍ ٫ٜٓخ  ٜش، ك و ٚ حُ ٌٞح ُ ٬ّٔ ٝك  حُ

ض  خٗ ٜخ ً ٗ٧ ٌٙٛ زَ  و ٓبٕ ح٧ٍٝ ٫ ط ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٜخىم ػ وخٍ حُ ٛخ، ك َٓ زخ١ٖ أ ٚ ر زَط ؤه ك

لَ  ٬ّٔ، ك ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٔ ل ش حُ َر ٛخ ٖٓ ط زَ ٢ ه ِٞح ك ؼ ؼٌحد هللا، حؿ ِن هللا ر ؼٌد ه ط

٠ ؼخُ ٛخ هللا ط ظَ ٔ ٜخ ك ي ر ًُ 

Muntaha Al Mathlab : berkata : diriwayatkan bahwa seorang wanita pezina membakar anak-

anaknya dengan api karena takut kepada keluarganya, tidak ada yang mengetahui 

perbuatannya kecuali Ibunya, ketika ia wafat dan dikuburkan maka bumi mengeluarkannya 

dan tidak menerima jasadnya, maka kemudian dipindahkan ke tempat lainnya dan ternyata 

juga terjadi hal yang sama, maka keluarganya datang kepada Ash Shaadiq [„alaihis salaam] 

dan menceritakan kepada Beliau peristiwa tersebut. Maka Beliau berkata kepada ibunya 

“dosa apa yang pernah ia lakukan semasa hidupnya?”. Ibunya menceritakan kepada Beliau 

perbuatannya. Maka Ash Shaadiq [„alaihis salaam] berkata “sesungguhnya bumi tidak 

menerimanya karena ia telah menyiksa ciptaan Allah dengan siksaan Allah [api], kemudian 

Beliau menempatkan pada kuburnya sedikit dari tanah kuburan Husain [„alaihis salaam], 

maka ketika hal itu dilakukan, Allah ta‟ala menutup kuburnya [Bihar Al Anwar Al Majlisiy 

79/45] 

Al Majlisiy dan Al Hurr Al Amiliy menukil riwayat tersebut dari kitab Muntaha Al Mathlab 

Allamah Al Hilliy, dan inilah yang disebutkan dalam kitab tersebut 

 ٚ ِْ ر ؼ ٣ ْ ِٜخ ُٝ خ ٖٓ أٛ ٘خٍ هٞك خُ ْٜ ر ظلَه ٠غ أ٫ٝىٛخ ك ٢ ط ِٗ ض ط خٗ َٓأس ً وي ٍٟٝ إٔ ح ك

ي  ِض ػٖ ًُ و ٘ ِٜخ ح٧ٍٝ ك ز و ْ ط ٜ٘خ ُٝ ظَحد ػ ٘ق حُ ٌ خٗ ٘ض ك ض ىك ٓخط خ  ِٔ ٜٓخ ك ٤َ أ ؿ

ٜش  و ٚ حُ ٌٞح ُ ٬ّٔ ٝك ٤ٚ حُ ِ ٜخىم ػ ٠ حُ ِٜخ اُ ـخء أٛ ي ك ٜخ ًُ ـَٟ ُ ٤َٙ ك ٠ ؿ ٟغ اُ ٞٔ حُ

٘غ  ٜ ض ط خٗ ٓخ ً وخٍ ٫ٜٓخ  وخٍ ك ٛخ ك َٓ زخ١ٖ أ ٚ ر زَط ؤه ٢ٛ ك ؼخ ٔ ٜخ ٖٓ حُ ٤ٞط ٢ ك ٌٛٙ ك

 ٢ ِٞح ك ؼ ؼٌحد هللا حؿ ِن هللا ر ؼٌد ه ض ط خٗ ٜخ ً ٗ٧ ٌٙٛ زَ  و ٬ّٔ إٔ ح٧ٍٝ ٫ ط ٤ٚ حُ ِ ػ

٠ ؼخُ ٛخ هللا ط ظَ ٔ ي ك ؼَ ًُ ل ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٔ ل ش حُ َر جخ ٖٓ ط ٤ ٗ ٛخ  زَ  ه

Sungguh telah diriwayatkan bahwa seorang wanita pezina membakar anak-anaknya dengan 

api karena takut kepada keluarganya, tidak ada yang mengetahui perbuatannya kecuali 

Ibunya, ketika ia wafat dan dikuburkan maka bumi mengeluarkannya dan tidak menerima 

jasadnya, maka kemudian dipindahkan ke tempat lainnya dan ternyata juga terjadi hal yang 

sama, maka keluarganya datang kepada Ash Shaadiq [„alaihis salaam] dan menceritakan 

kepada Beliau peristiwa tersebut. Maka Beliau berkata kepada ibunya “dosa apa yang 

pernah ia lakukan semasa hidupnya?”. Ibunya menceritakan kepada Beliau perbuatannya. 

Maka Ash Shaadiq [„alaihis salaam] berkata “sesungguhnya bumi tidak menerimanya 

karena ia telah menyiksa ciptaan Allah dengan siksaan Allah [api], kemudian Beliau 

menempatkan pada kuburnya sedikit dari tanah kuburan Husain [„alaihis salaam], maka 

ketika hal itu dilakukan, Allah ta‟ala menutup kuburnya [Muntaha Al Mathlab Allamah Al 

Hilliy 1/461] 

Seperti yang dapat para pembaca lihat sumber hadis tersebut ternyata adalah nukilan ulama 

yang tidak bersanad, maka berdasarkan standar ilmu hadis Syi‘ah hadis tersebut tidak bisa 

dijadikan hujjah karena tidak ada sanadnya. 

Bagaimana mungkin riwayat dengan kedudukan seperti ini dijadikan hujjah untuk menentang 

riwayat shahih bahkan menurut bahasa lebay para pembenci Syi‘ah telah meruntuhkan 

kema‘shuman Imam ahlul bait dalam mazhab Syi‘ah. Saran kami kepada penulis situs 

tersebut, ada baiknya anda belajar bersikap objektif dan merujuk kepada kitab hadis 
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serta menerapkan metode ilmiah, sebelum anda berbicara sok soal mazhab orang lain. 

Alangkah lucunya ketika anda menuliskan sebuah tulisan panjang untuk merendahkan Syi‘ah 

ternyata inti tulisan tersebut berhujjah pada riwayat dhaif di sisi mazhab Syi‘ah. 

. 

. 

. 

Kesimpulan 

Dalam mazhab Syi‘ah, hadis larangan membakar atau menyiksa dengan siksaan Allah 

kedudukannya dhaif sehingga walaupun telah shahih bahwa Imam Aliy membakar ‗Abdullah 

bin Sabaa‘ maka hal itu tidaklah bertentangan dengan kema‘shuman Imam dalam mazhab 

Syi‘ah. 

Adapun dalam mazhab Ahlus Sunnah [berdasarkan pendapat yang rajih dan menjadi 

pegangan kami] telah berlalu penjelasannya dalam beberapa tulisan kami [bisa dilihat di 

daftar artikel] bahwa tidak shahih Imam Aliy membakar orang-orang murtad hidup hidup, 

yang benar adalah Beliau membunuh mereka kemudian membakar jasadnya. Dalam 

pandangan kami, hal ini adalah kekhususan bagi Beliau dan tidak bertentangan dengan hadis 

larangan menyiksa dengan siksaan Allah SWT. 

Tragedi Hari Kamis : Kritik Atas Tanggapan Ibnu 

Abdillah Al Katibiy 

Posted on Juli 13, 2014 by secondprince  

Tragedi Hari Kamis : Kritik Atas Tanggapan Ibnu Abdillah Al Katibiy 

Beberapa hari yang lalu kami mendapat kiriman link yang katanya membantah tulisan kami 

tentang ―Tragedi Hari Kamis‖. Setelah kami membaca tulisannya, ternyata sang penulis 

tidaklah berbeda dengan para pengingkar lainnya yang mencari-cari syubhat demi membela 

Umar bin Khaththab [radiallahu ‗anhu]. 

Pertama-tama kami tekankan kepada penulis tersebut tolong tidak usah mengkait-kaitkan 

tulisan kami tersebut dengan Syi‘ah. Kami tidak menulisnya atas nama Syi‘ah dan tidak pula 

berhujjah dengan pandangan Syi‘ah. Kalau anda mau membantah kami ya silakan kutip 

tulisan kami dan silakan bantah apa yang ingin anda bantah. Jangan mencampuradukkan 

bantahan terhadap kami dengan bantahan terhadap Syi‘ah. Berikut kami tunjukkan syubhat-

syubhat dari penulis tersebut [tulisannya kami kutip dalam bentuk quote] 

. 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2014/07/13/tragedi-hari-kamis-kritik-atas-tanggapan-ibnu-abdillah-al-katibiy/
https://secondprince.wordpress.com/2014/07/13/tragedi-hari-kamis-kritik-atas-tanggapan-ibnu-abdillah-al-katibiy/
http://www.aswj-rg.com/2014/07/tragedi-hari-kamis-menjawab-tuduhan-syiah-secondprince-bahwa-sayidina-umar-membangkang.html
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/15/tragedi-kamis-kelabu-mengungkap-kedustaan-salafy/
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Syubhat Dalih Pembelaan Tehadap Umar bin Khaththab 

Inti dari tulisan kami tentang Tragedi Hari Kamis adalah Umar bin Khaththab [radiallahu 

‗anhu] telah keliru ketika mencegah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam 

penulisan wasiat tersebut. Sedangkan inti dari bantahan anda adalah Umar benar atas 

sikapnya, dan dalam bantahan tersebut anda membawakan syubhat-syubhat berikut. 

Rasulullah shallallahu ‗alaihi wa sallam memiliki perhatian yang begitu besar atas umatnya, 

hal yang paling dikhawatirkan Beliau sebelum wafatnya adalah keadaan umatnya 

sepeninggalannya. Meskipun beliau sudah menyampaikan semua yang harus disampaikan 

kepada umatnya, dan telah sempurna agama islam. Beliau masih merasa sesuatu yang kurang, 

maka beliau dalam keadaan payah memerintahkan para sahabat untuk menyediakan kertas 

agar bisa menulis sesuatu yang dianggap penting dari apa yang telah ada 

Silakan tanya diri anda, anda umat siapa?. Jika anda memang umat Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] maka bukankah seharusnya anda lebih mengedepankan dan membela 

dengan mati-matian apa yang dikatakan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Kalau anda 

bisa mengatakan Rasulullah masih merasa sesuatu yang kurang maka bukankah sebagai umat 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] harusnya menganggap Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] yang lebih paham tentang kondisi umatnya dan apa yang terbaik bagi 

umatnya. Posisi kami disini jelas yaitu membela yang dikatakan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] dan menyalahkan Umar bin Khaththab [radiallahu ‗anhu]. 

Sayidina Umar setelah mendengar firman Allah di Arafah yang disampaikan Nabi dalam haji 

Wada` : 

ٍَ َهِض٤ُذ  َٝ ز٢ِ  َٔ ْْ ِْٗؼ ٌُ ُذ َػ٤َِْ ْٔ َٔ أَْر َٝ  ْْ ٌُ ْْ ِك٣َ٘ ٌُ ُِْذ َُ َٔ ًْ َّ أَ ْٞ َ٤ُْ َّ ِك٣ً٘با اَل ٍْ ُْ اْْلِ ًُ  ]3 : حكباٍّا]  

―Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu‖                (Al 

Maidah : 3) 

Serta setelah mendengar sabda Rasullullah dalam haji wada‘ : 

 ِ ًِزَبُة هللاَّ  ِٚ ْْ ثِ زُ ْٔ ا ثَْؼَلُٙ ئٕ اْػزََظ ْٖ رَِضُِّٞ ْْ ٓب َُ ٌُ ُذ ك٤ِ ًْ  ٝهل رََو

―..Benar-benar telah kutinggalkan dalam kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah 

tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Kitab Allah..‖ (HR Muslim) 

Jawaban kami sederhana saja. Siapakah yang lebih paham akan Al Qur‘anul Karim terutama 

Al Maidah ayat 3 yang anda kutip?. Jawabannya ya jelas Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Siapakah yang paling paham akan ucapan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] saat Haji Wada tersebut? Jawabannya ya Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

sendiri. Jadi tidak ada gunanya anda membela Umar bin Khaththab [radiallahu ‗anhu] dengan 

ayat Al Qur‘an dan hadis tersebut. Bahkan seharusnya kalau memang Umar bin Khaththab 

[radiallahu ‗anhu] mau berpegang teguh pada Al Qur‘an. Bukankah Beliau pernah membaca 

Ayat 

ُٜٞح ْٗظَ ُْ٘ٚ كَخ ْْ َػ ًُ َٜخ خ َٗ َٓ َٝ  ٌُُٙٝ ٍُ كَُو ُٞٓ ََّ ُْ حُ ًُ خ آَطَخ َٓ َٝ  
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Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu 

maka tinggalkanlah [QS Al Hasyr : 7] 

Jadi sikap yang benar disini adalah menerima apa yang dikatakan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] tersebut tidak peduli apakah wasiat tersebut sesuatu yang belum diucapkan 

atau penekanan terhadap sesuatu yang pernah diucapkan sebelumnya. 

Alasan bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sakit atau dalam keadaan payah 

bukanlah alasan yang kuat untuk membantah apa yang dikatakan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam]. Sebagian sahabat yang ada disana justru ingin memenuhi permintaan 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] hanya saja mereka diselisihi oleh sebagian lain yang 

mengikuti pendapat Umar. Artinya dalam pandangan sebagian sahabat, wasiat tersebut masih 

mungkin untuk dipenuhi dengan cara-cara yang tidak menyulitkan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Jadi berhentilah berapologi dan lihatlah masalah ini dengan objektif. 

. 

. 

. 

Syubhat Tragedi Yang Dimaksud Ibnu ‘Abbas 

Pada tulisan kami sebelumnya [tentang Tragedi Hari Kamis] kami menyebutkan bahwa yang 

dimaksud tragedi atau bencana oleh Ibnu ‗Abbas adalah terhalangnya Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] dari penulisan wasiat tersebut. Sedangkan penulis tersebut menganggap 

yang dimaksud bencana itu adalah perselisihan dan keributan di sisi Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. 

Penulis tersebut telah melakukan syubhat halus disini, yaitu mencoba untuk menyimpangkan 

makna bencana yang dipahami Ibnu ‗Abbaas. Kami mengakui kalau perselisihan dan 

keributan di sisi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] itu sangat tidak pantas apalagi Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam keadaan sakit. Penulis tersebut mengatakan 

Yang diratapi Sayidina Abbas bukan tidak jadinya Rasulullah dalam menuliskan wasiat akan 

tetapi perselisihan dan kegaduhan para sahabat di samping Rasulullah, padahal Rasulullah 

dalam keadaan sakit parah. 

Pernyataan penulis tersebut tidak tepat karena dalam hadis Shahih Bukhariy terdapat matan 

yang dengan jelas menyebutkan bahwa yang diratapi Ibnu ‗Abbas adalah terhalangnya [tidak 

jadinya] Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam menuliskan wasiatnya. 

ْٖ ُػز٤َِْي  َٜخٍد َػ ِٗ  ِٖ ْٖ حْر ُْ َػ ُُٗٞ٢ِٗ ٣ ََ ٍَ أَْهزَ ٍْٛذ هَخ َٝ  ُٖ ػ٢َِ٘ حْر ٍَ َكيَّ َٕ هَخ خ َٔ ٤َِْ ُٓ  ُٖ ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر ِٖ َػْزيَِكيَّ ِ ْر ِ  هللاَّ هللاَّ
ٌِظَخٍد أَ ٍَ حْثظ٢ُِٗٞ رِ َؿُؼُٚ هَخ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ظَيَّ رِخَُّ٘ز٢ِِّ  ْٗ خ ح َّٔ َُ ٍَ ٍّ هَخ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر ح َػ ًِظَخرًخ ٫َ ط٠َُِِّٞ  ْْ ٌُ ظُْذ َُ ًْ

ٍْ َْ َؿَِزَُٚ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  َُ اِ َٔ ٍَ ُػ ٍَ رَْؼَيُٙ هَخ ـ٢َُ هَخ ََ حَُِّ ؼُ ًَ َٝ زَُ٘خ كَخْهظََِلُٞح  ْٔ ِ َك ًِظَخُد هللاَّ َْ٘يَٗخ  ِػ َٝ َؿُغ  َٝ
خ َٓ ٣َِّش  ُِ ََّ ََّ حُ ًُ ٣َُِّشَ  ََّ َّٕ حُ ٍُ اِ ٍّ ٣َوُٞ ُٖ َػزَّخ َؽ حْر ََ ُع كََو ُُ َخ ِْ٘ي١ حُظَّ٘ ٢ ِػ ـِ ْ٘زَ َ٫َ ٣ َٝ ُٓٞح َػ٢ِّ٘  ِ  هُٞ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٖ ٍَ ر٤َْ َكخ

ُ َع ٠َِّ هللاَّ َٛ ِٚ ًِظَخرِ  َٖ ر٤َْ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َُْ 
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Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Ibnu Wahb yang berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihaab 

dari „Ubaidillah bin „Abdullah dari Ibnu „Abbas yang berkata Ketika Nabi [shallallahu 

„alaihi wasallam] mengalami sakit berat maka Beliau berkata “Berikan kepadaku kertas 

sehingga aku tuliskan untuk kalian tulisan maka kalian tidak akan tersesat setelahnya” Umar 

berkata “sesungguhnya Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] sedang sakit dan cukuplah bagi 

kita Kitab Allah”. Maka mereka berselisih dan menimbulkan keributan. Beliau berkata 

“pergilah kalian dariku, tidak pantas terjadi pertengkaran di sisiku”. Maka Ibnu „Abbas 

keluar dan mengatakan “sesungguhnya musibah yang paling besar adalah terhalangnya 

antara Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan wasiat tulisannya [Shahih Bukhariy 

1/34 no 114] 

 ٍَ ُٖ ٣َْل٠َ٤ ، هَخ ٣َّخ ْر َِ ًَ َُ  ٢ِٗ ََ ٍَ  :أَْهزَ َْ ، هَخ ٤ِٛ ح ََ ُٖ اِْر َلخُم ْر ْٓ حِم ، َم :ػ٘خ اِ َُّ ََّ ٍَ أٗخ َػْزُي حُ ِٖ  :ح ٌَ ، َػ َٔ ْؼ َٓ ػ٘خ 

 ٍَ ٍّ ، هَخ ِٖ َػزَّخ ِٖ حْر ِ ، َػ ِٖ َػْزِي هللاَّ ِ ْر ْٖ ُػز٤َِْي هللاَّ ١َِِّ ، َػ ْٛ ُِّ َْ ،  ” :حُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ خ َك٠ََ  َّٔ َُ

ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َُْوطَّخِد ، كَوَخ ُٖ ح َُ ْر َٔ ْْ ُػ ِٜ ٌٍ ك٤ِ ٍَِؿخ ُْز٤َِْض  ك٢ِ ح َٝ   َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ْٖ  :هللاَّ ًِظَخرًخ َُ  ْْ ٌُ ظُُذ َُ ًْ َّْ أَ ُِ َٛ
 َُ َٔ ٍَ ُػ ح رَْؼَيُٙ أَرًَيح ، كَوَخ ُٕ  :ط٠َُِِّٞ آ َْ ُْوُ ُْ ح ًُ َي ْ٘ ِػ َٝ َؿُغ ،  َٞ ُْ ِٚ ح َْ هَْي َؿََِذ َػ٤َِْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ اِ

ًِظَخ زَُ٘خ  ْٔ ٌّ َك ْٞ ٍَ هَ ُْز٤َِْض ، كَوَخ ُؼٞح ك٢ِ ح َٔ ِ ، كَخْؿظَ خ  :ُد هللاَّ َٓ  ٌّ ْٞ ٍَ هَ هَخ َٝ ح رَْؼَيُٙ أَرًَيح ،  ْٖ ط٠َُِِّٞ ًِظَخرًخ َُ  ْْ ٌُ ظُْذ َُ ٌْ ُٓٞح ٣َ هُٞ

َّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َْ٘ي  ح٫ْهظ٬َِف ِػ َٝ ـ٢ََ  ٝح حَُِّ َُ ؼَ ًْ خ أَ َّٔ َُ ، كََِ َٔ ٍَ ُػ ْْ هَخ ُٜ َُ ٍَ َْ هَخ ُٓٞح َػ٢ِّ٘  :َُّ َ ٍخَه ، ”هُٞ

 ِ ٍُ  :ُػز٤َُْي هللاَّ ٍّ ، ٣َوُٞ ُٖ َػزَّخ َٕ حْر خ ًَ َٝ :  ُ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ حَى  ٍَ ١ٌِ أَ ٌِظَخِد حَُّ ُْ َٖ ح ِٓ خ كَخَص  َٓ ٣َِّش  ُِ ََّ ََّ حُ ًُ ٣َُِّشَ  ََّ َّٕ حُ اِ

ِٞ ْٕ ٫ طَ ظُُذ أَ ٌْ َ٣ ْٕ َْ أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َْْػ٤َِْ ُٜ حْهظ٬ِكُ َٝ  ْْ ُٜ ـَطُ َُ ََ ؼُ ًَ خ  َّٔ ح رَْؼَيُٙ أَرًَيح ، َُ ُّٞ  ُ

Telah mengabarkan kepadaku Zakariyaa bin Yahya yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ishaaq bin Ibrahiim yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdurrazaaq yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ma‟mar dari Az Zuhriy dari „Ubaidillah bin 

„Abdullah dari Ibnu „Abbas yang berkata ketika telah dekat [kematian] Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] dan berkumpul orang-orang di dalam rumahnya, diantara 

mereka ada Umar bin Khaththab. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata 

“kemarilah, aku akan menuliskan untuk kalian tulisan sehingga kalian tidak akan sesat 

selamanya”. Umar berkata “sesungguhnya Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

dikuasai oleh sakitnya dan di sisi kalian terdapat Al Qur‟an maka cukuplah bagi kita Kitab 

Allah”. Maka berkumpullah orang-orang di dalam rumah. Sebagian orang berkata 

“berikanlah agar Beliau menuliskan untuk kalian sehingga kalian tidak akan tersesat 

selamanya” dan sebagian orang berkata seperti yang dikatakan „Umar. Ketika terjadi 

keributan dan perselisihan di sisi Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] maka Beliau 

berkata kepada mereka “pergilah kalian dariku”. „Ubaidillah berkata bahwa Ibnu „Abbas 

mengatakan “sesungguhnya musibah yang sangat besar adalah tidak jadinya dibuat tulisan 

yang mana Rasulullah berkeinginan menulisnya agar mereka tidak sesat selamanya ketika 

terjadi keributan dan perselisihan diantara mereka” [Sunan Nasa‟iy no 7474, sanadnya 

shahih] 

Kedua hadis di atas menjadi bukti shahih bahwa Ibnu ‗Abbas menganggap tidak jadinya 

ditulis wasiat tersebut sebagai musibah yang besar. Tidak dipungkiri bahwa penyebab 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak jadi menuliskannya karena keributan dan 

pertengkaran para sahabat di sisi Beliau. Tetapi bukan berarti seperti yang dikatakan penulis 

bahwa yang diratapi Ibnu ‗Abbas bukan tidak jadinya Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] menulis tetapi yang diratapi Ibnu ‗Abbas adalah perselisihan dan keributan para 

sahabat. Ini contoh syubhat halus untuk membela Umar bin Khaththab [radiallahu ‗anhu]. 
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Dalam ilmu logika ada yang namanya sebab dan ada yang namanya akibat. Nah penulis 

tersebut telah mencampuradukkan atau menjadikan sebab sebagai akibat dan ini keliru. 

Musibah besar yang dimaksud Ibnu ‗Abbas adalah tidak jadinya wasiat itu ditulis, ini adalah 

akibat sedangkan penyebab musibah besar tersebut adalah karena perselisihan dan keributan 

para sahabat di sisi Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam], ini adalah sebab. 

Kami akan bawakan analogi sederhana. Anda ingin pergi kerumah orang tua anda karena 

keperluan yang sangat mendesak tetapi hal itu tidak jadi terlaksana karena ada keributan yang 

besar di jalan menuju rumah orang tua anda. Anda akan menyampaikannya dengan kalimat 

berikut ―sungguh masalah besar bagiku adalah tidak jadinya aku pergi ke rumah orang tuaku 

karena ada keributan besar di jalan‖. Tentu saja yang dipahami dari kalimat tersebut adalah 

yang anda anggap masalah besar itu adalah tidak jadinya anda pergi ke rumah orang tua anda 

bukan keributannya walaupun memang hakikatnya keributan itu yang membuat anda tidak 

jadi pergi kerumah anda. 

. 

. 

. 

Syubhat Seolah Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam[ Menyetujui Umar 

Pada akhirnya Rasulullah tidak menulis wasiat tersebut, itu berarti secara tidak langsung 

Beliau setuju dengan pendapat Umar. Seandainya perkara yang akan disampaikan beliau 

adalah perkara yang wajib diketahui oleh semua orang mukmin tidak mungkin beliau diam di 

akhir hayatnya, padahal Allah telah mewajibkan Beliau untuk menyampaikannya risalahnya 

dalam ayat : 

ُ هللاَّ َٝ بَُزَُٚ  ٍَ َذ ِه ـْ ب ثََِّ َٔ َْ كَ ْْ رَْلَؼ َُ ْٕ ئِ َٝ ْٖ َهثَِّي  ِٓ ٍَ ئ٤ََُِْي  ِْٗي ب أُ َٓ ٍُ ثَِِّْؾ  ٍُٞ َب اُوَّ َّ  ٣َب أ٣َُّٜ ْٞ ُْوَ ِْٜل١ ا َ اَل ٣َ َّٕ هللاَّ ًِ ئِ َٖ اَُّ٘ب ِٓ َي  ُٔ ٣َْؼِظ

بِف ٌَ ُْ َٖ ا  ]67 : حكباٍّا] (67)ِه٣

―Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu 

kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah 

memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang kafir.‖ (QS Al Maidah : 67) 

Tidak perlu berandai-andai wahai penulis. Jangan terlalu berlebihan membela Umar bin 

Khaththab sampai-sampai anda mau menisbatkan hal yang aneh kepada Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] memang tidak jadi 

menuliskannya dan ini bermakna bisa saja bahwa apa yang Beliau ingin tuliskan itu sudah 

pernah Beliau sampaikan sebelumnya Atau Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

kemudian menyampaikan hal tersebut secara lisan kepada beberapa orang yang 

mendengarnya [mengingat sebagian besar sahabat disuruh pergi pada saat itu]. 

ْٖ ٍَ َػ ِٖ ُؿز٤َْ ِؼ٤ِي ْر َٓ  ْٖ ٍِ َػ َٞ َٕ ح٧َْْك خ َٔ ٤َِْ ُٓ  ْٖ ُٖ ُػ٤َْ٤َ٘شَ َػ ػََ٘خ حْر شُ َكيَّ َٜ ػََ٘خ هَز٤ِ ُ  َكيَّ خ أََّٗٚ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ٍّ ِٖ َػزَّخ حْر

ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ََ ظَيَّ رِ ْٗ ٍَ ح زَخَء كَوَخ ْٜ َُْل ُؼُٚ ح ْٓ ٠ٌَ َكظ٠َّ َه٠ََذ َى َّْ رَ ِْ ػُ ٤ ِٔ َُْو ُّ ح ْٞ خ ٣َ َٓ َٝ  ِْ ٤ ِٔ َُْو ُّ ح ْٞ َ٣ ٍَ ِٚ هَخ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  

ِٕ ٍَ حْثظُٞ ِْ كَوَخ ٤ ِٔ َُْو َّ ح ْٞ َؿُؼُٚ ٣َ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ َْ٘ي َٗز٢ٍِّ  ٢ ِػ ـِ ْ٘زَ َ٫َ ٣ َٝ ُػٞح  َُ ح رَْؼَيُٙ أَرًَيح كَظََ٘خ ْٖ ط٠َُِِّٞ ًِظَخرًخ َُ  ْْ ٌُ ظُْذ َُ ًْ ٌِظَخٍد أَ ١ رِ
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َّْ ِٓ  ٌَ ِٚ َه٤ْ ١ٌِ أََٗخ ك٤ِ ٍَ َىُػ٢ِٗٞ كَخَُّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ََ ـَ َٛ ٌع كَوَخُُٞح  ُُ طََ٘خ ٍَ ٠ ح طَْيُػ٢ِٗٞ اِ َٛ ْٝ أَ َٝ  ِٚ ٣ْ
ُِ ُْ٘ض أُِؿ٤ ًُ خ  َٓ  ِٞ ْكَي رَِْ٘ل َٞ ُْ ٝح ح ُِ أَِؿ٤ َٝ ِد  ََ َُْؼ ِس ح ََ ٣ ِِ ْٖ َؿ ِٓ  َٖ ٤ ًِ َِ ْ٘ ُٔ ُْ َُِؿٞح ح ِٚ رِؼ٬ٍََع أَْه طِ ْٞ َٓ َْ٘ي  ٤ُض حُؼَّخُِؼَشَِػ ِٔ َٗ َٝ  ْْ ُٛ  

Telah menceritakan kepada kami Qabiishah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ibnu „Uyainah dari Sulaiman Al Ahwal dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu „Abbas [radiallahu 

„anhuma] bahwasanya ia berkata “hari Kamis dan tahukah kalian hari Kamis” kemudian 

Beliau menangis hingga air matanya mengalir, Beliau berkata “pada hari Kamis, sakit 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] semakin berat maka Beliau berkata “ambilkan aku 

kertas sehingga aku tuliskan untuk kalian maka kalian tidak akan tersesat selamanya” maka 

mereka bertengkar dan sangat tidak layak terjadi pertengkaran di sisi Nabi. Mereka berkata 

“Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] meracau”. Beliau berkata “biarkanlah aku, 

sesungguhnya aku lebih baik dari apa yang kalian seru atasnya”. Dan Beliau berwasiat tiga 

hal dekat kewafatannya, keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, dan 

perlakukan para utusan sebagaimana aku memperlakukan mereka, dan aku lupa yang ketiga 

[Shahih Bukhariy 4/69 no 3053] 

Jadi bagian mana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] akhirnya menyetujui Umar bin 

Khaththab. Apalagi anehnya penulis tersebut sebenarnya menukil hadis ini tetapi entah 

mengapa ia malah berkata 

Dan jika hal ini memang hal yang harus (wajib) diketahui, kemudian sahabat tidak 

menyediakan kertas bagi beliau, apa yang menghalangi Rasulullah untuk mengatakan 

wasiatnya melalui lisan ?? 

Bukankah anda wahai penulis menukil hadis dimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] berwasiat secara lisan. Jadi bagaimana bisa muncul perkataan anda di atas. Apakah 

anda tidak memahami hadis yang anda nukil?. 

. 

. 

. 

Syubhat Mengenai Perkataan Nabi [shallallahu ‘alaihi wasallam[ Meracau 

Perkataan sayidina Umar bukanlah bentuk pembangkangan beliau pada Rasulullah tapi 

merupakan pendapat yang ia utarkan untuk dimusyawarahkan. Hanya saja kaum syi‘ah yang 

membenci Sayidina Umar menggambarkan peristiwa ini dengan gambaran yang berlebihan, 

seolah-olah Sayidina Umar menentang dengan keras mereka yang menghendaki penulisan ini 

dan dengan kasar berkata ―Nabi tadi hanya mengingau‖. Padahal dalam riwayat yang ada, 

perkataan ―Nabi Mengingau‖ justru muncul dari mereka yang menentang Sayidina Umar 

itupun dengan makna istifham inkari. 

Dalam tulisan kami sebelumnya [mengenai tragedi hari kamis], kami tidak pernah 

mengatakan bahwa Umar bin Khaththab yang mengatakan bahwa Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] mengigau atau meracau. Inilah yang kami maksud bahwa sang penulis 

mencampuradukkan bantahannya terhadap Syi‘ah dengan bantahan terhadap kami. Mungkin 

saja penulis tersebut menemukan banyak orang Syi‘ah yang menuduh Umar yang 

mengatakan hal tersebut tetapi jangan coba-coba menisbatkan hal tersebut kepada kami. 
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Kami berhujjah dengan objektif dimana jelas dalam hadis bahwa yang mengatakan hal 

tersebut adalah sebagian sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

ٖ ٓـٍٞ ػٖ ي ر ٓخُ ٤غ ػٖ  خ ًٝ زَٗ ٤ْ أه َحٛ ٖ ار ٓلخم ر ٘خ ا ٤ي  كيػ ؼ ٓ َٜف ػٖ  ٓ ٖ ِلش ر ١

٤َ ىٓٞػٚ  ٔ ؼَ ط ْ ؿ ٤ْ ػ ؤ ّٞ حُ ٓخ ٣ ٝ ْ٤ ؤ ّٞ حُ خٍ ٣ ٚ ه زخّ أٗ ٖ ػ ٤َ ػٖ حر ز ٖ ؿ ر

 ( ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ئ ه ِئُ ظخّ حُ ٜخ ٗ ؤٗ ً ٚ ٠ِ هي٣ ض ػ ظ٠ ٍأ٣ ك

يح (  ؼيٙ أر ِٞح ر ٠ ٖ ط خ ُ ظخر ً ٌْ ظذ ُ يٝحس ( أً ِٞف ٝحُ يٝحس ) أٝ حُ ظق ٝحُ ٌ خُ ٢ ر ظٞٗ حث

ٞح  وخُ ٜـَك ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا   إ ٍ

Telah menceritakan kepada kami Ishaaq bin Ibrahiim yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Wakii‟ dari Malik bin Mighwal dari Thalhah bin Musharrif dari Sa‟id bin 

Jubair dari Ibnu „Abbaas bahwasanya ia berkata “hari kamis, ada apa dengan hari Kamis?” 

kemudian air matanya mengalir hingga aku melihat seperti butiran mutiara di kedua pipinya. 

[Ibnu „Abbas] berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata ambilkan tulang 

dan tinta atau lembaran dan tinta, akan aku tuliskan untuk kalian tulisan yang kalian tidak 

akan tersesat selamanya. Maka mereka berkata “sesungguhnya Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] telah mengigau” [Shahih Muslim 3/1257 no 1637] 

 ٖ ي ر ٓخُ ٘خ  ؼ ٢َٓ٠ ه ل ٓلخم حُ ٖ ا وٞد ر ؼ ٘خ ٣ ؼ ٌَح١ٝ ه ز زش حُ ٤ ظ ٖ ه ٌخٍ ر ٘خ ر كيػ

َٜف ػٖ ّ ٓ ٖ ِلش ر ٓخ ٓـٍٞ ػٖ ١ ٝ ْ٤ ؤ ّٞ حُ خٍ ٣ ٚ ه زخّ أٗ ٖ ػ ٤َ ػٖ حر ز ٖ ؿ ٤ي ر ػ

ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ئ ه ِئُ ظخّ حُ ٗ ٚ ؤٗ ٠ِ هيٙ ً ٠ ىٓٞػٚ ػ ظَص اُ ٗ ْ خٍ ػ ٤ْ ه ؤ ّٞ حُ ٣

ٞح  وخُ يح ( ك ؼيٙ أر ِٞح ر ٠ خ ٫ ط ظخر ً ٌْ ظذ ُ ظق أً ٌ ٢ ر ظٞٗ ِْ ) حث ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ٜـَ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٔخ ٍ  اٗ

Telah menceritakan kepada kami Bakkaar bin Qutaibah Al Bakraawiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yaquub bin Ishaaq Al Hadhraamiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Malik bin Mighwaal dari Thalhah bin Musharrif dari Sa‟iid bin 

Jubair dari Ibnu „Abbaas bahwasanya Beliau berkata “hari kamis, ada apa dengan hari 

Kamis?” kemudian aku melihat air matanya mengalir seperti butiran mutiara di kedua 

pipinya. [Ibnu „Abbas] berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata ambilkan 

aku tulang, akan aku tuliskan untuk kalian tulisan yang kalian tidak akan tersesat selamanya. 

Maka mereka berkata “sesungguhnya Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] hanya 

mengigau” [Mustakhraj Abu Awanah 3/477-478 no 5762, sanadnya shahih] 

Aneh bin ajaib, penulis yang membantah dengan terlalu bersemangat itu malah mendistorsi 

riwayat dengan mengatakan 

Maksudnya ketika Umar mengatakan usulanya dan mengatakan bahwa Nabi sedang payah, 

mereka yang menentang sayidina umar mengatakan ―Apakah Nabi Mengingau 

(meracau) !!?‖ dengan maksud ―tidak mungkin Nabi mengingau!‖ maka biarkanlah Nabi 

menuliskan wasiatnya. 

Tidak perlu berbasa-basi, berkelit dan mencari dalih. Silakan perhatikan lafaz riwayat dimana 

para sahabat berkata ―innama Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] yahjuru‖. Apakah 

lafaz itu sesuai dengan basa-basi anda wahai penulis yaitu makna istifham inkari?. Jelas 

tidak, makna lafaz tersebut adalah sebagian sahabat mengatakan bahwa ucapan Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] hanya mengigau atau meracau. 
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Kalau kita lihat bahwa ada dua golongan sahabat yaitu yang pertama golongan yang 

menginginkan wasiat tersebut ditulis dan yang kedua golongan yang sependapat dengan 

Umar. Pertanyaannya golongan manakah yang mengatakan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] mengigau?. Penulis tersebut beranggapan bahwa golongan yang menginginkan 

wasiat tersebut ditulis yang mengucapkan lafaz yahjuru dan makna ―Apakah Nabi 

mengigau?‖ disana adalah ―tidak mungkin Nabi mengigau‖. Sesungguhnya ini hanyalah 

syubhat basa-basi karena zhahir riwayat mendustakannya [sebagaimana telah kami tunjukkan 

dengan riwayat Muslim dan Abu Awanah di atas]. Anehnya penulis tersebut menukil hadis 

berikut 

ٓٔب  ٤و  ٤ٚ ف ب ك ن١ أٗ بُ ٢ ك بٍ: ‖كػٞٗ . ه ٤ٚ ِ للٕٝ ػ جٞا ٣ نٛ ٔٞٙ. ك ٜل ز ٍ ٛغو؟ ا ٚ أ شأٗ ٓب  ٞا  بُ ه

٤ٚ ٢٘ ئُ لػٞٗ  ر

Mereka berkata, Bagaimana keadaannya, apakah ia meracau (mengigau)? hendaknya kalian 

tanyakan kembali kepada beliau. Maka beliau bersabda : ‖Menyingkirlah kalian dari-Ku, 

keadaanku sekarang lebih baik dari pada apa yg kalian kira ― (Sunan al-Kubra : 4/433) 

Apakah zhahir lafaz di atas menunjukkan bahwa sahabat yang menginginkan wasiat tersebut 

ditulis adalah golongan yang mengucapkan lafaz ―mengigau‖. Kalau makna kalimat itu 

adalah ―tidak mungkin Nabi mengigau‖ maka mengapa disana ada lafaz ―kalian tanyakan 

kembali kepada Beliau‖. Apakah mungkin orang yang yakin bahwa Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] tidak mengigau malah meminta agar ditanyakan lagi kepada Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]?. Justru lebih masuk akal bahwa mereka menganggap 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] memang mengigau maka minta ditanyakan kembali 

maksudnya. 

Kemudian apakah jawaban Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] ―keadaanku sekarang lebih 

baik daripada apa yang kalian kira‖ pantas ditujukan kepada orang yang mengatakan ―tidak 

mungkin Nabi mengigau‖?. Jelas tidak, justru jawaban tersebut lebih pantas ditujukan pada 

orang yang memang mengatakan ―Nabi mengigau‖. Kami tidak mengerti apa sebenarnya 

yang sedang dimainkan oleh penulis disini. Zhahir lafaz yang sudah jelas malah dipelintir 

demi melindungi kesalahan sebagian sahabat. 

. 

. 

. 

Syubhat Ahlul Bait Berselisih 

Kalau kaum syi‘ah mau jujur pun, maka akan terlihat nyata bahwa bukan hanya Umar saja 

yang mencegah Rasulullah shallallahu ‗alaihi wa sallam dari menulis kerana sakitnya yang 

berat, melainkan ada sahabat lainnya juga yang mencegah Nabi, bahkan dimungkinkan juga 

dari kalangan ahlul bait, dalam riwayat imam Bukhari lainnya disebutkan : 

ُٔب ؽضو هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  ٝك٢ اُج٤ذ  ٞا أًزت :كوبٍ هعبٍ  ّٔ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ِٛ ٌُْ ًزبثبً ال رضِٕٞ  

ئٕ هٍٍٞ هللا :ثؼضْٜ كوبٍ .‖ثؼلٙ هل ؿِجٚ اُٞعغ ٝػ٘لًْ اُووإٓ، ؽَج٘ب ًزبة هللا  كبفزِق أَٛ اُج٤ذ . ٝافزظٔٞا، كْٜٔ٘  

ٖٓ ٣وٍٞ هوثٞا ٣ٌزت ٌُْ ًزبثبً ال رضِٕٞ ثؼلٙ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وٍٞ ؿ٤و مُي ضوٝا اٍّف . بٍ  أً زالف ه ـٞ ٝاالف ِ اُ

هللا  ٍٍٞ ٤ٚ ٝ ه ِ ٠ِ هللا ػ ط :ِْ ٍ ٞٓٞا   ه
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―Ketika telah dekat kematian Rasulullah, dalam Rumahnya berkumpul beberapa orang. 

Nabi saw Berkata ―Kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan yang dengannya kalian tidak 

akan tersesat selamannya‖ kemudian sebagian mereka berkata bahwa Rasululllah saw 

sedang sakit, dan kalian telah memiliki Al Qur`an, Cukuplah kitabullah. Maka ahlu bait 

berselisih, dan mereka bertengkar sebagian mereka berkata ―Berikanlah agar Nabi saw 

menulis untuk kalian tulisan yang dengannya kalian tidak akan tersesat setelahnya‖ dan 

sebagian mereka berkata selain itu. Ketika mereka membuat suasana menjadi gaduh dan 

saling berselisih, Maka Rasulullah berkata ―Berdirilah (pergilah) kalian semua‖ ( HR 

Bukhari ) 

Dengan riwayat ini penulis tersebut berusaha menunjukkan bahwa ahlul bait juga ikut 

berselisih yaitu sebagian sependapat dengan Umar dan sebagian menyelisihi Umar. 

Pertanyaan sederhana adalah siapakah ahlul bait yang dimaksud disana? Apakah yang 

dimaksud adalah Ahlul Bait Nabi?. Kalau iya maka Apakah istri-istri Nabi?. Apakah keluarga 

Ali? Apakah keluarga Ja‘far? Apakah keluarga Abbaas?. Perhatikan hadis dengan kisah yang 

sama yaitu riwayat Nasa‘iy yang kami nukil sebelumnya. Disana terdapat lafaz 

 ٌّ ْٞ ٍَ هَ ُْز٤َِْض ، كَوَخ ُؼٞح ك٢ِ ح َٔ ًِظَخًد :كَخْؿظَ  ْْ ٌُ ظُْذ َُ ٌْ ُٓٞح ٣َ خ هُٞ َّٔ َُ ، كََِ َٔ ٍَ ُػ خ هَخ َٓ  ٌّ ْٞ ٍَ هَ هَخ َٝ ح رَْؼَيُٙ أَرًَيح ،  ْٖ ط٠َُِِّٞ ح َُ

 ْْ ُٜ َُ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َْ٘ي  ح٫ْهظ٬َِف ِػ َٝ ـ٢ََ  ٝح حَُِّ َُ ؼَ ًْ ُٓٞح َػ٢ِّ٘ :أَ  هُٞ

Maka berkumpullah orang-orang di dalam rumah. Sebagian orang berkata “berikanlah agar 

Beliau menuliskan untuk kalian sehingga kalian tidak akan tersesat selamanya” dan 

sebagian orang berkata seperti yang dikatakan „Umar. Ketika terjadi keributan dan 

perselisihan di sisi Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] maka Beliau berkata kepada 

mereka “pergilah kalian dariku” [Sunan Nasa‟iy no 7474, sanadnya shahih] 

Riwayat Nasa‘iy menunjukkan bahwa ―orang-orang di dalam rumah‖ pada saat itu terbagi 

menjadi dua yaitu yang ingin memenuhi permintaan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan 

yang sependapat dengan Umar. Lafaz ―orang-orang di dalam rumah‖ inilah yang dalam 

riwayat Bukhariy disebut dengan ―ahlul bait‖. Maka makna ―ahlul bait‖ tersebut adalah 

orang-orang yang berada di dalam rumah yaitu para sahabat Nabi. 

Hal ini juga dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bariy dan Muhammad bin ‗Abdul 

Haadiy As Sindiy dalam Hasyiyah As Sindiy Ala Shahih Bukhariy 

٤ض ز َٛ حُ ِق أ ظ خه ٤ش ك ؼخٗ ش حُ َٝح٣ ٢ حُ ٚ ك ُٞ ْ   ه ش ُٝ ٜلخر ٤ض ٖٓ حُ ز ٢ حُ خٕ ك أ١ ٖٓ ً

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٤ض حُ َٛ ر َى أ ٣ 

Perkataannya dalam riwayat kedua “maka Ahlul Bait berselisih” maksudnya adalah para 

sahabat yang berada di dalam rumah bukan maksudnya adalah ahlul bait Nabi [shallallahu 

„alaihi wasallam] [Fath Al Bariy Ibnu Hajar 8/135] 

 ١ٌ ٤ض( أ١ حُ ز َٛ حُ ِق أ ظ خه ٚ : )ك ُٞ  ًخٗٞح ك٤ٚ ٖٓ حُٜلخرش ٫ أَٛ ر٤ظٚ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓه

Perkataannya “maka Ahlul Bait berselisih” adalah orang-orang yang berada di dalamnya 

dari kalangan sahabat bukan ahlul baitnya [shallallahu „alaihi wasallam] [Hasyiyah As 

Sindiy „Ala Shahih Bukhariy 3/35] 

. 
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. 

. 

Syubhat Riwayat Al Mustadrak Al Hakim 

Penulis tersebut membawakan hadis lain riwayat Al Hakim dalam Al Mustadrak yang 

menyebutkan soal tulisan agar tidak tersesat 

ي  ٣َٗ  ٖ ٤ْ ر َحٛ ٘خ ار ؼيٍ ػ ٖ حُ ٍٞ ٝٓلٔي ر ٔخر ٤ ٘ ٢ ر ِٗٔ زي هللا حُ ٖ ػ ٢ أكٔي ر زَٗ أه

ٓي١  ٢ ح٧ ٖ أر ٤ْ ػٖ حر ٖ ه ٜٗخد ػٖ ػَٔٝ ر  ٞ ْ ػٖ أر ٗٞ ٣ ٖ ٘خ أكٔي ر ش ػ ٌٞك خُ ر

 ٢٘ ظ ِْ : حث ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٌَ ه ٢ ر ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ ٌش ػٖ ػ ٤ ِ ٓ

وخٍ  ٘خ ك ٤ ِ زَ ػ ْ أه لخٙ ػ خ ه ٗ٫ٝ ْ يح ػ ؼيٙ أر ِٞح ر ٠ ٖ ط خ ُ ظخر ً ٌْ ظذ ُ ظق حً يٝحس ًٝ ر

 ٍىد حدأ حٍا ّٕٕٝإٍّحٝ ٍٍٙح ٟدأ١ :

Telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin „Abdullah Al Muzanniy di Naisabur dan 

Muhammad bin Al „Adl yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Syariik Al 

Asdiy di Kufah yang berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yuunus dari Abuu 

Syihaab dari „Amru bin Qais dari Ibnu Abi Mulaikah dari „Abdurrahman bin Abi Bakar yang 

berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “ambilkan aku tinta dan tulang 

akan aku tuliskan tulisan sehingga kalian tidak akan sesat selamanya” kemudian Beliau 

membelakangi kami kemudian menghadap kami dan berkata “Allah dan kaum mukminin 

enggan kecuali Abu Bakar” [Al Mustadrak Ash Shahihain 3/542 no 6016] 

Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Adz Dzahabiy dalam Talkhis Al Mustadrak. Tetapi Ibnu 

Hajar menyatakan hadis ini cacat dalam Ittihaful Maharah 

 ٖ ٢ٌ، ػٖ حر ظ ٓ ي ٌَحُ ٢ ر ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ ن: ػ وي أهَؿٚ أكٔي ٖٓ ٣َ١ ٍِٞ. ك َ ٓؼ ِض: ر ه

لٞٙ ٘ش، ٗ ٌش، ػٖ ػخث ٤ ِ ٓ ٢  أر

Aku katakan “bahkan ia ma‟lul [cacat]. Sungguh telah dikeluarkan oleh Ahmad dengan 

jalan „Abdurrahman bin Abi Bakar Ad Dastakiy dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah seperti 

di atas” [Ittihaful Maharah 10/596 no 13476] 

Untuk mengetahui pendapat yang rajih maka akan kami tampilkan takhrij singkat riwayat 

Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah yang dimaksud 

٘خ أد ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ ٢ٗ ػٖ كيػ وَ ٌَ حُ ٢ ر ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ ٘خ ػ ش ػ ؼخ٣ٝ ٓ ٝ

 ٍٞٓ خٍ ٍ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وَ ٍ ٔخ ػ ض ُ خُ ٘ش ه ٌش ػٖ ػخث ٤ ِ ٓ ٢ ٖ أر ر

ظ٠  ٞف ك ظق أٝ ُ ٌ ٢٘ ر ظ ٌَ حث ٢ ر ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ ؼ ُ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

٢ خٍ أر وّٞ ه ٤ َكٖٔ ُ زي حُ ٛذ ػ خ ً ِٔ ٤ٚ ك ِ ِق ػ ظ و خ ٫ ٣ ظخر ً ٌَ ٢ ر ظذ ٧ر هللا  حً

ٌَ خ ر خ أر ٤ي ٣ ِ ِق ػ ظ و ٕ٘ٞ حٕ ٣ ٔئٓ  ٝحُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Mu‟awiyah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdurrahman bin Abu Bakar Al Qurasyiy dari Ibnu Abi 

Mulaikah dari Aisyah yang berkata ketika sakit Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

bertambah berat, Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata kepada „Abdurrahman 
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bin Abu Bakar “ambilkan tulang atau lembaran sehingga aku bisa menuliskan untuk Abu 

Bakar sebuah tulisan agar tidak berselisih atasnya, ketika Abdurrahman pergi berdiri maka 

Beliau berkata “Allah dan kaum mukimin enggan berselisih atasmu wahai Abu Bakar” 

[Musnad Ahmad 6/47 no 24245] 

Riwayat ini sanadnya dhaif karena ‗Abdurrahman bin Abi Bakar Al Qurasyiy, Yahya bin 

Ma‘in berkata ―dhaif‖. Abu Hatim berkata ―tidak kuat dalam hadis‖. Nasa‘iy berkata ―tidak 

tsiqat‖. Ibnu Adiy berkata ―hadisnya tidak memiliki mutaba‘ah dan ia termasuk yang ditulis 

hadisnya‖. Ibnu Sa‘ad berkata ―ia memiliki hadis-hadis dhaif‖. Al Bazzaar berkata ―layyin al 

hadits‖. As Sajiy berkata ―shaduq ada kelemahan padanya‖ [Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar 

juz 6 no 299]. Tetapi ‗Abdurrahman bin Abu Bakar Al Qurasyiy dalam riwayatnya dari Ibnu 

Abi Mulaikah memiliki mutaba‘ah 

1. ‗Abdul Aziz bin Rafii‘ sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud Ath Thayalisiy 

dalam Musnadnya [Musnad Abu Dawud Ath Thayalisiy 1/210 no 1508] dengan jalan 

sanad dari Muhammad bin Aban dari Abdul ‗Aziz bin Rafii‘ dari Ibnu Abi Mulaikah 

dari Aisyah. Muhammad bin Aban Al Ju‘fiy dinyatakan dhaif oleh Abu Daud, 

Bukhariy berkata ―tidak kuat‖ di saat lain berkata ―dibicarakan hafalannya dan tidak 

bisa dijadikan pegangan‖. Nasa‘iy berkata ―tidak tsiqat‖. Ahmad berkata ―bukan 

termasuk pendusta‖. Abu Hatim mengatakan tidak kuat dalam hadis ditulis hadisnya 

tetapi tidak bisa dijadikan hujjah [Lisan Al Mizan Ibnu Hajar juz 5 no 109]. Adapun 

‗Abdul Aziz bin Rafii‘ seorang yang tsiqat [Taqrib At Tahdzib 1/603] 

2. Nafii‘ bin ‗Umar sebagaimana diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya 

[Musnad Ahmad bin Hanbal 6/106 no 24795] dengan jalan sanad dari Mu‘ammal bin 

Ismaiil dari Naafii‘ bin ‗Umar dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah. Mu‘ammal bin 

Ismaiil dinyatakan tsiqat oleh Yahya bin Ma‘iin . Abu Hatim berkata ―shaduq keras 

dalam sunnah dan banyak melakukan kesalahan‖. Bukhariy berkata ―munkar al 

hadits‖. Abu Daud memujinya hanya saja ia sering keliru dalam sesuatu. Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata sering keliru. As Sajiy berkata ―shaduq 

banyak melakukan kesalahan‖. Ibnu Sa‘ad berkata ―tsiqat banyak melakukan 

kekelriuan‖. Ibnu Qaani‘ berkata ―shalih terkadang keliru‖. Daruquthniy berkata 

―tsiqat banyak melakukan kesalahan‖. Ishaq bin Rahawaih menyatakan ia tsiqat 

[Tahdzib At Tahdzib juz 10 no 682]. Adapun Naafii‘ bin ‗Umar seorang yang tsiqat 

tsabit [Taqrib At Tahdzib 2/238] 

Ibnu Abi Mulaikah dalam periwayatannya dari Aisyah memiliki mutaba‘ah diantaranya 

adalah 

1. Urwah bin Zubair sebagaimana yang diriwayatakan Muslim dalam Shahih-nya 

[Shahih Muslim 4/1857 no 2387]. 

2. Qaasim bin Muhammad sebagaimana diriwayatkan Bukhariy dalam Shahih-nya 

[Shahih Bukhariy 7/119 no 5666] 

3. Ubaidillah bin ‗Abdullah sebagaimana diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dalam 

Musnad-nya [Musnad Ahmad bin Hanbal 6/34 no 24107]. Syaikh Syu‘aib Al Arnauth 

berkata ‗sanadnya shahih dengan syarat syaikhain dan disebutkan bahwa konteks 

pembicaraan tersebut terkait dengan Abu Bakar sebagai Imam shalat. 

Takhrij singkat di atas menunjukkam bahwa telah tsabit riwayat tersebut dari Aisyah 

termasuk Ibnu Abi Mulaikah juga meriwayatkan dari Aisyah. Yang meriwayatkan dari Ibnu 

Abi Mulaikah adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Al Qurasyiy, ‗Abdul Aziz bin Rafii‘ dan 
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Naafii‘ bin ‗Umar. Walaupun masing-masing sanad mengandung kelemahan tetapi 

kedudukannya saling menguatkan. 

Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan Ibnu Hajar bahwa sanad riwayat Al Hakim 

tersebut ma‘lul [cacat] karena Ibnu Abi Mulaikah tidak meriwayatkannya dari ‗Abdurrahman 

bin Abu Bakar tetapi dari Aisyah. Sanad riwayat Al Hakim terdiri dari perawi tsiqat dan 

shaduq hanya saja Abu Syihaab yang meriwayatkan dari ‗Amru bin Qais dari Ibnu Abi 

Mulaikah telah dibicarakan hafalannya. 

Abu Syihaab Al Hanaath dikatakan Ahmad bin Hanbal tidak ada masalah dengan hadisnya, 

Yahya bin Ma‘in menyatakan tsiqat. Ibnu Numair berkata ―tsiqat shaduq‖. Ibnu Sa‘ad berkata 

―tsiqat‖ dan Al Bazzar menyatakan tsiqat. Yahya bin Sa‘id berkata ―ia tidak hafizh‖. Yaqub 

bin Syaibah berkata ―tsiqat banyak meriwayatkan hadis, seorang yang shalih tidak kuat, dan 

dibicarakan hafalannya‖. Nasa‘iy berkata ―tidak kuat‖. As Sajiy berkata ―shaduq sering keliru 

dalam hadisnya‖. Abu Ahmad Al Hakim berkata ―tidak hafizh di sisi para ulama‖ [Tahdzib 

At Tahdzib juz 6 no 271]. Dan riwayat Abu Syihaab ini tidak memiliki mutaba‘ah yang 

menguatkan sehingga bisa jadi kekeliruan sanad tersebut berasal darinya. Kesimpulannya 

hadis riwayat Al Hakim tersebut ma‘lul [cacat] sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. 

. 

. 

. 

Memang tidak diketahui apakah sebenarnya yang akan dituliskan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] agar para sahabat tidak tersesat sepeninggalnya [terdapat riwayat soal tiga 

wasiat yang ternyata perawinya lupa isi wasiat terakhir] oleh karena itu kita disini hanya bisa 

menduga-duga berdasarkan hadis-hadis sebelumnya. Menurut pendapat kami wasiat tersebut 

sudah pernah disampaikan kepada para sahabat karena kami tidak bisa menerima pandangan 

bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] belum pernah menyampaikannya. 

Dalam tulisan kami sebelumnya kami menunjukkan hadis yang cocok dengan matan riwayat 

di atas dan memiliki sanad yang shahih yaitu hadis Tsaqalain yang menyebutkan agar para 

sahabat berpegang teguh pada Al Qur‘an dan Ahlul Bait agar tidak tersesat. 

ػََ٘خ ؿ٣ََ ػٖ حُلٖٔ رٖ ػز٤ي هللا ػٖ أر٢ ح٠ُل٠ ػٖ ٣ُي رٖ أٍهْ هَخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا  ػََ٘خ ٣ل٠٤ هَخٍ َكيَّ َكيَّ

 ٢ ظَط ظخد هللا ػِ ٝؿَ ٝػ ِٞح ً ٠ ٖ ط ُ ٚ ظْ ر ٌ ٔ ٔ ٓخ إ ط  ٌْ ٤ خٍى ك ٢ ط ِْ اٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ظ٠ ٣ خ ك لَه ظ ٣ ٖ ٜٔخ ُ ظ٢ ٝاٗ ٤ َٛ ر  أ

Telah menceritakan kepada kami Yahya yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir 

dari Hasan bin Ubaidillah  dari Abi Dhuha dari Zaid bin Arqam yang berkata Nabi SAW 

bersabda “Aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang-teguh kepadanya 

maka kalian tidak akan sesat yaitu Kitab Allah azza wa jalla dan ItrahKu Ahlul Baitku dan 

keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaKu di Al Haudh [Ma‟rifat Wal Tarikh 

Al Fasawi 1/536 dengan sanad yang shahih] 

Silakan bagi siapapun yang tidak setuju dengan pandangan kami, kami tidak pernah memaksa 

siapapun. Kami telah menunjukkan hujjah kami bukan atas nama Syi‘ah dan bukan atas nama 

membela Syi‘ah. Kami hanya berusaha memahami riwayat Ibnu Abbas tersebut dengan 
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objektif dan hasilnya memang benar Umar bin Khaththab [radiallahu ‗anhu] telah keliru. 

Salam Damai 

Dalam Mazhab Syi’ah Shalat Tarawih Berjama’ah 

Hukumnya Bid’ah? 

Posted on Juli 2, 2014 by secondprince  

Mengapa Mazhab Syi’ah Menyatakan Shalat Tarawih Berjama’ah Hukumnya Bid’ah? 

Pada tahun sebelumnya kami pernah membahas hukum shalat tarawih [yang menjadi 

pegangan di sisi kami] yaitu shalat tarawih adalah sunnah, lebih utama dilakukan di rumah 

dan boleh dilakukan  berjama‘ah di masjid. Kali ini kami akan menyampaikan bagaimana 

pandangan mazhab Syi‘ah mengenai shalat tarawih. 

Pembahasan berikut akan mengutip hadis-hadis Syi‘ah dan melakukan penilaian dengan 

standar ilmu Rijal Syi‘ah sehingga dapat disimpulkan pandangan yang shahih dalam mazhab 

Syi‘ah berkenaan hukum shalat tarawih. Tujuan penulisan ini hanya berusaha menampilkan 

secara objektif [sesuai kaidah ilmiah] apa sebenarnya pandangan mazhab Syi‘ah tentang 

shalat tarawih. 

. 

. 

. 

خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٘خٕ ػٖ أر ٓ  ٖ ٤َس ػٖ حر ـ ٔ ٖ حُ زي هللا ر ٘ٚ ػٖ كٔخى ػٖ ػ ٝػ

زَ  ظخٕ ه ؼ ًٍٝ َ ٞط ٜ٘خ حُ ؼش ٓ َ٘س ًٍ ٬ع ػ خٍ ػ ٠خٕ ه ٍٓ َٜٗ  ٢ ٬ٜس ك ٚظ ػٖ حُ ٓؤُ

ٍٓٞ هللا  خٕ ٍ ي ً ٌُ لـَ ً ٬ٛس حُ ٌخٕ  ُ ٬٠ خٕ ك ً ٞ ُٝ ٢ِ ٜ ٣ ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ٚ ٝأكن ٚ أػَٔ ر ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Dan darinya [Husain bin Sa‟iid] dari Hamaad dari „Abdullah bin Mughiirah dari Ibnu 

Sinaan dari Abi „Abdullah [„alaihis salaam], [Ibnu Sinaan] berkata aku bertanya kepadanya 

tentang shalat di bulan Ramadhaan, maka Beliau menjawab “tiga belas raka‟at termasuk di 

dalamnya witir dan dua raka‟at sebelum shalat fajar, demikianlah Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] shalat dan seandainya ada yang lebih utama maka Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] lebih berhak dalam mengamalkannya [Tahdzib Al Ahkaam Syaikh Ath 

Thuusiy 3/69] 

Lafaz Syaikh Ath Thuusiy dalam awal sanad ―dan darinya‖ maka ―nya‖ yang dimaksud 

adalah Husain bin Sa‘iid bin Hamaad sebagaimana yang nampak dalam riwayat sebelumnya 

[Tahdzib Al Ahkaam Syaikh Ath Thuusiy 3/68]. Jalan sanad Ath Thuusiy sampai ke Husain 

bin Sa‘iid adalah shahih sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyid Al Khu‘iy daam biografi 

Husain bin Sa‘iid bin Hamaad [Mu‘jam Rijal Al Hadiits Sayyid Al Khu‘iy 6/267 no 3424] 

Benarkah jalan sanad Syaikh Ath Thuusiy sampai ke Husain bin Sa‘iid bin Hamaad adalah 

shahih?. Berikut pembuktiannya, disebutkan oleh Syaikh Ath Thuusiy 

https://secondprince.wordpress.com/2014/07/02/mengapa-mazhab-syiah-menyatakan-shalat-tarawih-berjamaah-hukumnya-bidah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/07/02/mengapa-mazhab-syiah-menyatakan-shalat-tarawih-berjamaah-hukumnya-bidah/
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زي هللا  ٞ ػ ٤ن أر ٘ ٚ حُ ٢ ر زَٗ وي أه ٤ي ك ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ظخد ػٖ حُ ٌ ٌٜح حُ ٚ ك َط ٓخ ًً ٝ

 ٖ ِْٜ، ػٖ أكٔي ر زيٕٝ ً ٖ ػ ٤ي هللا ٝأكٔي ر ز ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل خٕ ٝحُ ٔؼ ٘ ٖ حُ ٖ ٓلٔي ر ٓلٔي ر

 ٖٔ ل ٖ حُ ٞ ٓلٔي ر ٠خ أر ٢ أ٣ زَٗ ٤ي ٝأه ُٞ ٖ حُ ٖٔ ر ل ٖ حُ ٤ٚ ٓلٔي ر ٤ي، ػٖ أر ُٞ ٖ حُ ر

 ٖٔ ل ٖ حُ ٤ٖ ر ٔ ل ٤ي، ػٖ حُ ُٞ ٖ حُ ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢، ػٖ ٓلٔي ر ٔو ٤ي حُ ٢ ؿ ٖ أر ٤ٖ ر ٔ ل حُ

 ٖ ٤ي، ػٖ ٓلٔي ر ُٞ ٖ حُ ٖٔ ر ل ٖ حُ ٠خ ٓلٔي ر ٤ي ٍٝٝحٙ أ٣ ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل خٕ ػٖ حُ ٖ أر ر

٤ي ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ ٓلٔي، ػٖ حُ لخٍ، ػٖ أكٔي ر ٜ ٖٔ حُ ل  حُ

Dan apa yang disebutkan tentangnya dalam kitab ini dari Husain bin Sa‟iid maka sungguh 

telah mengabarkan kepadaku Syaikh Abu „Abdullah Muhammad bin Muhammad bin 

Nu‟man, Husain bin „Ubaidillah dan Ahmad bin „Abduun semuanya dari Ahmad bin 

Muhammad bin Hasan bin Waliid dari Ayahnya Muhammad bin Hasan bin Waliid. Dan 

telah mengabarkan kepadaku Abu Husain bin Abi Jayyid Al Qummiy dari Muhammad bin 

Hasan bin Waliid dari Husain bin Hasan bin Abaan dari Husain bin Sa‟iid. Dan 

diriwayatkan Muhammad bin Hasan bin Waliid dari Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar 

dari Ahmad bin Muhammad dari Husain bin Sa‟iid [Syarh Masyaikh Tahdzib Al Ahkaam hal 

63] 

Untuk memudahkan cukuplah kami ambil salah satu jalan sanad dari keseluruhan sanad di 

atas yaitu Jalan sanad Syaikh Ath Thuusiy dari Abu Husain bin Abi Jayyid Al Qummiy dari 

Muhammad bin Hasan bin Waliid dari Husain bin Hasan bin Abaan dari Husain bin Sa‘iid. 

Para perawi sanad ini semuanya tsiqat 

1. Abu Husain bin Abi Jayyid adalah Aliy bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Jayyid 

seorang yang tsiqat karena ia termasuk diantara guru-guru An Najasyiy [Al Mufiid 

Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 384] 

2. Muhammad bin Hasan bin Waliid adalah Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin 

Walid seorang syaikh Qum, faqih mereka, yang terdahulu dan terkemuka, seorang 

yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 383 no 1042] 

3. Husain bin Hasan bin Abaan dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Daud Al Hilliy dalam 

biografi Muhammad bin Awramah [Rijal Ibnu Dawud hal 270 no 431] 

Kesimpulannya adalah benar apa yang dikatakan Sayyid Al Khu‘iy bahwa jalan sanad Syaikh 

Ath Thuusiy sampai ke Husain bin Sa‘iid adalah shahih. Kemudian bagaimanakah sanad 

riwayat di atas dari Husain bin Sa‘iid sampai ke Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam]. Berikut 

keterangan para perawinya 

1. Husain bin Sa‘iid bin Hammaad adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 

355] 

2. Hammaad bin Iisa Al Juhaniy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 334] 

3. ‗Abdullah bin Mughiirah seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 215 no 

561] 

4. ‗Abdullah bin Sinaan seorang yang tsiqat jaliil tidak ada celaan terhadapnya, ia 

meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An Najasyiy hal 214 no 

558] 

Berdasarkan keterangan di atas maka disimpulkan bahwa sesuai kaidah ilmu Rijal Syi‘ah 

maka riwayat Syaikh Ath Thuusiy di atas sanadnya shahih. Matan riwayat menunjukkan 

bahwa shalat tarawih termasuk sunnah. Apakah shalat tersebut dilakukan berjama‘ah atau 

sendiri?. Jawabannya ada dalam riwayat berikut 
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ٞح:  خُ ٤َ ه ٠ ل ِْ ٝحُ ٔ ٓ ٖ ِ ػٖ ٍُحٍس ٝحر ٠ٔ ػٖ ك٣َ ٤ ٖ ػ ٤ي ػٖ كٔخى ر ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل حُ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وخ٫: حٕ حُ ٤َ ؿٔخػش ك ِ خُ ِش ر خك ٠خٕ ٗ ٍٓ ٢ ٬ٜس ك ٛٔخ ػٖ حُ ٘خ ٓؤُ

وَؽ ٖٓ آهَ ٣ ْ ٚ، ػ ُِ٘ ٓ ٠ َٜف اُ َس حٗ ٘خء ح٥ه ؼ ٠ِ حُ ٛ خٕ اًح  ً ٚ ٔـي  ٝآُ ٔ ٠ حُ ٤َ اُ ِ حُ

 ٢ِ ٜ خٕ ٣ ٔخ ً ً ٢ِ ٜ ٤ ٠خٕ ُ ٍٓ َٜٗ ِش ٖٓ  ٤ ٢ أٍٝ ُ وَؽ ك ٢ِ، ك ٜ ٤ وّٞ ك ٤ ك

 ٢ وخّ ك ٤خٍ ك ٬ع ُ ي ػ ِٞح ًُ ؼ ل ًَْٜ ك ٚظ ٝط ٤ ٠ ر ْٜ٘ اُ َٜد ٓ ٚل ك ِ ٘خّ ه ٛطق حُ خ ك

 َ٤ ِ خُ ٬ٜس ر ٘خّ إ حُ ٜخ حُ خٍ: )أ٣ ْ ه ٤ٚ ػ ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ زَٙ ك ٘ ٓ ٠ِ غ ػ َحر ٤ّٞ حُ حُ

٢ ِش ك ٘خك ٠خٕ حُ ٍٓ َٜٗ  ٢ ٬  ك ٤ ؼٞح ُ ٔظ ـ ٬ ط يػش أ٫ ك ٠ل٠ ر ٬ٛس حُ يػش، ٝ ؿٔخػش ر

 َ ٤ش، ح٫ ٝإ ً ٜ ي ٓؼ خٕ ًُ ٠ل٠ ك ٬ٛس حُ ِٞح  ٜ ٤َ ٫ٝ ط ِ ٬ٜس حُ ٠خٕ ُ ٍٓ َٜٗ  ٢ ك

 ٖٓ َ٤ ٘ش ه ٓ  ٢ ٤َ ك ِ وٍٞ ه ٣ ٞٛ ٝ ٍِ ٗ ْ ٘خٍ ػ ٠ حُ ِٜخ اُ ٤ ز ٓ ش  ُ٬ٟ  َ ش ًٝ ُ٬ٟ يػش  ر

يػش ٢ ر ٤َ ك ؼ ً 

Husain bin Sa‟iid dari Hammaad bin Iisa dari Hariiz dari Zurarah dan Ibnu Muslim dan 

Fudhail, mereka berkata kami bertanya kepada mereka berdua [Abu Ja‟far dan Abu 

„Abdullah] tentang shalat sunah malam di bulan Ramadhan dengan berjama‟ah. Maka 

keduanya menjawab “sesungguhnya Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] jika telah 

mengerjakan shalat Isyaa‟ Beliau pulang ke rumahnya kemudian keluar ke masjid di akhir 

malam untuk shalat. Beliau keluar di malam pertama di bulan Ramadhan untuk shalat 

seperti biasa kemudian orang-orang ikut shalat di belakangnya maka Beliau menghindar 

dari mereka, pulang ke rumahnya dan meninggalkan mereka, mereka melakukan hal ini tiga 

malam maka pada malam keempat Beliau naik mimbar mengucapkan pujian kepada Allah 

SWT dan berkata “wahai manusia sesungguhnya shalat sunnah malam di bulan Ramadhan 

dengan berjama‟ah adalah bid‟ah dan shalat Dhuha adalah bid‟ah, mala janganlah kalian 

berkumpul di malam bulan Ramadhan untuk shalat malam dan janganlah kalian melakukan 

shalat Dhuha, sesungguhnya yang demikian adalah dosa. Dan sesungguhnya semua bid‟ah 

itu sesat dan semua kesesatan tempatnya di neraka”. Kemudian Beliau turun [dari mimbar] 

dan mengatakan “sedikit dalam sunnah lebih baik dari banyak dalam bid‟ah” [Tahdzib Al 

Ahkam Syaikh Ath Thuusiy 3/69-70] 

Lafaz dalam riwayat Syaikh Ath Thuusiy dimana para perawi [yaitu Zurarah, Ibnu Muslim 

dan Fudhail] berkata ―kami bertanya kepada mereka berdua‖. Yang dimaksud mereka berdua 

disini adalah Imam Abu Ja‘far Al Baqir dan Abu ‗Abdullah. Hal ini sebagaimana disebutkan 

[dalam hadis yang sama] dengan lafaz sharih [jelas] dalam riwayat Syaikh Ash Shaduq [Man 

La Yahdhuuru Al Faqiih 2/137 no 1964] 

Jalan sanad Syaikh Ath Thuusiy sampai ke Husain bin Sa‘iid telah disebutkan sebelumnya 

adalah shahih. Kemudian para perawi sanad di atas berikut keterangannya 

1. Husain bin Sa‘iid bin Hammaad adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 

355] 

2. Hammaad bin Iisa Al Juhaniy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 334] 

3. Hariiz bin ‗Abdullah As Sijistaniy seorang penduduk Kufah yang tsiqat [Al Fahrasat 

Syaikh Ath Thuusiy hal 118] 

4. Zurarah bin A‘yan Asy Syaibaniy seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari Abu Ja‘far 

dan Abu Abdullah [Rijal Ath Thuusiy hal 337] 

5. Muhammad bin Muslim seorang faqih wara‘ sahabat Abu Ja‘far dan Abu ‗Abdullah, 

termasuk orang yang paling terpercaya [Rijal An Najasyiy hal 323-324 no 882] 

Berdasarkan keterangan di atas maka disimpulkan bahwa sesuai kaidah ilmu Rijal Syi‘ah 

maka riwayat Syaikh Ath Thuusiy di atas sanadnya shahih. Matan riwayat menunjukkan 
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bahwa shalat tarawih berjama‘ah adalah bid‘ah. Maka disini dapat dipahami pula bahwa 

shalat tarawih yang disunahkan pada riwayat sebelumnya adalah dikerjakan sendiri bukan 

dengan berjama‘ah. 

Terdapat riwayat lain dari imam Aliy bin Abi Thalib [‗alaihis salaam] yang menegaskan 

kalau shalat tarawih berjama‘ah adalah bid‘ah. Riwayat ini disebutkan dalam Al Kafiy 

dengan matannya berupa khutbah Imam Aliy yang panjang dimana dalam sebagian khutbah 

Beliau terdapat ucapan berikut 

غ ٔظ ـ ٘خّ إٔ ٫ ٣ َٓص حُ وي أ ْ إٔ ٝهللا ُ ٜظ ِٔ ٠ش ٝأػ ٣َ ٢ ك ٠خٕ ا٫ ك ٍٓ َٜٗ  ٢ ٝح ك

 ّ٬ٓ َٛ ح٫ خ أ َ ٓؼ٢: ٣ وخط ٣ ٖٔٓ  ١ٌَ ٔ َٛ ػ ؼٞ أ ٘خىٟ ر ظ يػش ك َ ر ٘ٞحك ٢ حُ ْ ك خٜػ ٔظ حؿ

طٞػخ ٠خٕ ط ٍٓ َٜٗ  ٢ ٬ٜس ك خ ػٖ حُ ٜ٘خٗ ٘ش ػَٔ ٣ ٓ ٤َص   ؿ

Demi Allah, ketika aku perintahkan orang-orang untuk tidak berkumpul [shalat berjama‟ah] 

di bulan Ramadhan kecuali dalam shalat Fardhu dan aku beritahu mereka bahwa berkumpul 

[shalat berjama‟ah] dalam shalat sunnah adalah bid‟ah maka sebagian tentaraku yang 

berperang bersamaku berteriak “wahai orang islam, ia ingin mengubah sunah Umar, ia 

melarang kita untuk shalat sunah di bulan Ramadhan” [Al Kafiy Al Kulainiy 8/62-63] 

Sanad riwayat Al Kafiy di atas disebutkan Al Kulainiy di awal riwayat yaitu sanad berikut 

 ٖ ٤ْ ر ِ ٓ خٕ، ػٖ  ٔؼ ٖ ػ ٤ْ ر َحٛ ٠ٔ، ػٖ ار ٤ ٖ ػ ، ػٖ كٔخى ر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خٍ: هطذ أٓ ٢ ه ٤ْ ح٬ُُٜ  ه

Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Hammaad bin Iisa dari Ibrahim bin „Utsman dari Sulaim 

bin Qais Al Hilaaliy yang berkata Amirul Mukminin [„alaihis salaam] berkhutbah…[Al Kafiy 

Al Kulainiy 8/58] 

Para perawi sanad Al Kulainiy tersebut adalah tsiqat maka kedudukannya shahih. Berikut 

keterangan mengenai para perawinya sesuai standar ilmu Rijal Syi‘ah 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Hammaad bin Iisa Al Juhaniy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 334] 

4. Ibrahim bin Utsman yang dimaksud disini ada dua kemungkinan, pertama yaitu 

Ibrahim bin Utsman Abu Ayuub sebagaimana disebutkan Sayyid Al Khu‘iy bahwa ia 

meriwayatkan dari Sulaim bin Qais dan telah meriwayatkan darinya Hammaad bin 

Iisa [yaitu hadis ini] [Mu‘jam Rijal Al Hadiits, Sayyid Al Khu‘iy 1/233 no 208]. 

Ibrahim bin Utsman Abu Ayuub seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al 

Hadits hal 11]. Kemungkinan kedua ia adalah Ibrahim bin Umar Al Yamaniy dan 

penulisan ―bin Utsman‖ tersebut adalah tashif [keliru] sebagaimana disebutkan oleh 

Sayyid Muhammad Al Abthahiy [Tahdzib Al Maqaal Fii Tanqiih Kitab Rijal An 

Najasyiy 1/187]. Pendapat kedua ini kami nilai lebih rajih karena Ibrahim bin Umar 

Al Yamaniy memang dikenal meriwayatkan dari Sulaim bin Qais Al Hilaaliy [selain 

dari hadis ini]. Dan qarinah yang menguatkan adalah Al Kulainiy juga membawakan 
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dua hadis lain dengan sanad ―Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Hammad bin Iisa 

dari Ibrahim bin Umar Al Yamaniy dari Sulaim bin Qais‖ [Al Kafiy Al Kulainiy 

1/191 dan Al Kafiy Al Kulainiy 8/343]. Ibrahim bin Umar Al Yamaaniy seorang yang 

tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 20 no 26] 

5. Sulaim bin Qais Al Hilaaliy termasuk sahabat Amirul Mukminin, seorang yang tsiqat 

[Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadiits hal 262] 

. 

. 

. 

Kesimpulan 

Dalam mazhab Syi‘ah ternyata memang shahih bahwa Shalat tarawih berjama‘ah hukumnya 

bid‘ah dan yang disunahkah adalah shalat sunah malam di bulan Ramadhan yang dilakukan 

sendiri [tidak berjama‘ah]. 

Tentu saja pandangan mazhab Syi‘ah tersebut berdasarkan riwayat shahih di sisi mereka dan 

tidak menjadi hujjah bagi mazhab Ahlus Sunnah sebagaimana pula riwayat shahih di sisi 

mazhab Ahlus Sunnah tidak menjadi hujjah bagi mazhab Syi‘ah. Perbedaan di antara kedua 

mazhab adalah suatu keniscayaan karena kitab pegangan masing-masing yang berbeda, yang 

bisa dilakukan adalah hendaknya masing-masing penganut kedua mazhab tersebut tidak 

menjadikan perbedaan itu sebagai bahan celaan. 

Shahih Hadis Tsaqalain Dalam Mazhab Syi’ah 

Posted on Juni 18, 2014 by secondprince  

Shahih Hadis Tsaqalain Dalam Mazhab Syi’ah 

Salah satu syubhat yang sering dilontarkan oleh para pembenci Syi‘ah adalah tuduhan bahwa 

Syi‘ah menjadikan hujjah hadis Tsaqalain dengan mengambil dari kitab Ahlus Sunnah karena 

Syi‘ah tidak memiliki hadis Tsaqalain yang shahih dalam kitab mereka. 

Setelah kami membaca kitab-kitab hadis mazhab Syi‘ah maka bisa dipastikan 

bahwa tuduhan tersebut tidak benar, Syi‘ah tidak menjadikan hadis Ahlus Sunnah sebagai 

pegangan mereka dan sebaliknya Ahlus Sunnah juga tidak menjadikan hadis Syi‘ah sebagai 

pegangan mereka. Kedua mazhab masing-masing memiliki hujjah dari hadis-hadis dalam 

kitab pegangan mereka sendiri. 

Tulisan ini hanya menyajikan informasi kepada para pembaca bahwa faktanya, Syi‘ah juga 

memiliki hadis Tsaqalain yang shahih [sesuai dengan standar ilmu hadis Syi‘ah] dalam kitab 

hadis mereka. 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2014/06/18/shahih-hadis-tsaqalain-dalam-mazhab-syiah/
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Riwayat Pertama 

 ٖٔ ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر خٍ كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٤ي ٍ ُٞ ٖ حُ ٖ أكٔي ر ٖٔ ر ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 ٖ ؼخ، ػٖ ٓلٔي ر ٤ ي ؿٔ ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ وطخد، ٣ٝ ٢ حُ ٖ أر ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ لخٍ، ػٖ ٓلٔي ر ٜ حُ

 ٖ ٤َ ػخَٓ ر ل ط ٢ حُ ًٞ، ػٖ أر ٖ هَر ٘خٕ، ػٖ ٓؼَٝف ر ٓ  ٖ زي هللا ر ٤َ، ػٖ ػ ٢ ػٔ أر

خٍ لخ١ٍ ه ـ ٤ي حُ ٓ ٖ أ لش ر ِش، ػٖ ك٣ٌ ٚ ٖٓ  ٝحػ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٔخ ٍؿغ ٍ ُ

وّٞ  ٍِ٘ حُ ٍِ٘ٝ ك خُ ٚ ر ٛلخر ؤَٓ أ لش ك ـل ٠ حُ ٠ اُ ٜظ ظ٠ حٗ زَ ك ٚؼ أه لٖ ٓ ٞىحع ٝٗ ـش حُ ك

 ْٜ وخٍ ُ ْ ك ٤ٜ ٜٚ اُ ٞؿ زَ ر ْ أه ٤ٖ، ػ ظ ؼ ًٍ ٚ ٛلخر ؤ ٠ِ ر ٜ ٬ٜس ك خُ ٞى١ ر ٗ ْ ْٜ، ػ ٘خُُ ٓ

٤ض ف ي ىػ ٢ ه ؤٗ ظٕٞ، ًٝ ٤ ٓ ٌْ ٤ض ٝأٗ ٓ ٢ ٤َ أٗ ز و ٤ق حُ ِط ٢ حُ زؤٗ ي ٗ ٚ ه زض اٗ ٢ أؿ ٝأٗ

،ٌْ ٤ ٚ اُ ِض ر ٓ ٔئٍٝ ػٔخ أٍ ٚظ ٓ ظخد هللا ٝكـ ً ٖٓ ٌْ ٤ لض ك ِ ٕٞ،  ٝػٔخ ه ٔئُٝ ٓ ٌْ ٝأٗ

٘خ  ـِحى هللا ػ ٛيص ك ٜلض ٝؿخ ـض ٝٗ ِ ي ر وٍٞ: ه ٞح: ٗ خُ ٌْ؟ ه َر ُ ِٕٞ خث ظْ ه ٔخ أٗ ك

ٌْ ٝإٔ  ٤ ٍٓٞ هللا اُ ٍ ٢ ٚ ا٫ هللا ٝأٗ ٜ٘يٕٝ إٔ ٫ اُ ظْ ط ٔ ْٜ: أُ خٍ ُ ْ ه ـِحء ػ ٠َ حُ أك

٘خ ٘ش كن؟ ٝإٔ حُ ـ ِْٜ حُ خٍ: حُ ي، ه ٌُ ٜ٘ي ر ٞح: ٗ وخُ ٔٞص كن؟ ك ؼي حُ ؼغ ر ز ٍ كن؟ ٝإٔ حُ

خ  ِْ، ٝأٗ ٔ ٓ َ ً ٠ خ ُٓٞ ٜٗي إٔ هللا ١٫ٞٓ، ٝأٗ ٢ أ ْ أٗ ٜٗيً ٢ أ ٕٞ، أ٫ ٝاٗ وُٞ ٓخ ٣  ٠ ِ ٜٗي ػ ح

ؼْ  ٞح: ٗ وخُ ٚ؟ ك ٢ ر ٜ٘يٕٝ ُ ي، ٝط ٌُ ٢ ر وَٕٝ ُ َٜ ط ْٜٔ، ك ل ٤ٖ ٖٓ أٗ ٘ ٔئٓ خُ ٠ ر أُٝ

بٕ ٘ض ٫ٞٓٙ ك وخٍ: أ٫ ٖٓ ً ي، ك ٌُ ي ر ٜ٘ي ُ ٗ  ٤ٚ ِ ٢ِ ػ ٤ي ػ ْ أهٌ ر ٌٛح، ػ  ٞٛ ٤خ ٫ٞٓٙ ٝ ِ ػ

ِْٜ ٝحٍ ٖٓ ٝح٫ٙ، ٝػخى ٖٓ ػخىحٙ،  خٍ: حُ ْ: ه ٔخ: ػ خ١ٜ يص آر ظ٠ ر يٙ ك خ ٓغ ٣ ٜؼ َك ٬ّٔ ك حُ

٢ٟ ؿيح  لٞٝ، كٞ ٢ِ حُ ظْ ٝحٍىٕٝ ػ ٌْ ٝأٗ ١َ ٢ ك ٚ، أ٫ ٝاٗ َٜٙ ٝحهٌٍ ٖٓ هٌُ ٗ ٖٓ َٜ ٝحٗ

ـٞ ٠ش ػيى ٗ يحف ٖٓ ك ٤ٚ أه ؼخء ك ٘ ٛ ٝ َٟٜ ٤ٖ ر ٓخ ر  ٟٚ ٛٞ كٞٝ ػَ  ٝ ٔٔخء، أ٫ ّ حُ

 ٢ِ ْ ػ ٌٛح اًح ٍٝىط  ٌْٓٞ ٢ ٣ ٌْ ك ٤ ِ ٚ ػ ٜٗيص هللا ر خ أ ٤ٔ ظْ ك ؼ ٘ ٛ ٓخًح  ٌْ ؿيح  ِ ٓخث  ٢ ٝاٗ

 ،٢ٟ ٔخ كٞ ٤ٜ ٢ ك ٗٞ ٔظ ل ِ ٕٞ ه ٌٗٞ ٤ق ط ظَٝح ً خٗ ؼي١ ك ٤ٖ ٖٓ ر ِ و ؼ خُ ظْ ر ؼ ٘ ٛ ٓخًح  ٝ

ظخد هللا  ٌ زَ ك وَ ح٧ً ؼ ٓخ حُ خٍ: أ ٍٓٞ هللا؟ ه خ ٍ و٬ٕ ٣ ؼ ٌٛحٕ حُ ٓخ  ٞح: ٝ خُ ٢؟ ه وٞٗ ِ ٤ٖ ط ك

زذ ٓ ٌْ،  ػِ ٝؿَ،  ي٣ ؤ٣ َ ر طَف ح٥ه ٤ي هللا ٝحُ ٚ ر ٌْ، ١َك ي٣ ٢ أ٣ ٢٘ ك ٓٔيٝى ٖٓ هللا ٝٓ

وَإٓ  ٤ق حُ ِ ٜٞ ك ـَ ك ٛ وَ ح٧ ؼ ٓخ حُ ٔخػش، ٝأ وّٞ حُ ٠ إٔ ط و٢ اُ ٓخ ر ٝ ٠٠ ٓخ ٓ  ِْ ٤ٚ ػ ك

 ٢ِ َىح ػ ظ٠ ٣ خ ك ظَه ل ٣ ٖ ٜٔخ ُ ٬ّٔ، ٝاٗ ْ حُ ٤ٜ ِ ٚ ػ ظَط ذ ٝػ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٛٞ ػ ٝ

لٞٝ ٬ٌ حُ ٌٛح حُ ٟض  ؼَ ًٞ: ك ٖ هَر خٍ ٓؼَٝف ر وخٍ: ه ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٢ ؿ ٠ِ أر ّ ػ

٘خٙ ٬ّٔ ٝػَك ٤ٚ حُ ِ ٢ِ ػ ظخد ػ ً ٢ خٙ ك ٬ٌّ ٝؿيٗ ٌٛح حُ ٔٚ هللا  ٤َ ٍك ل ط ٞ حُ ٛيم أر  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Waliid [radiallahu 

„anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar 

dari Muhammad bin Husain Abil Khaththaab dan Ya‟qub bin Yaziid keduanya dari 

Muhammad bin Abi „Umair dari „Abdullah bin Sinaan dari Ma‟ruf bin Kharrabudz dari Abu 

Thufail „Aamir bin Watsilah dari Hudzaifah bin Usaid Al Ghifariy yang berkata ketika 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] kembali dari Haji Wada dan kami bersama Beliau, 

hingga sampailah kami di Juhfah, Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk 

bersitirahat, maka merekapun beristirahat. Kemudian diserukan untuk shalat maka Beliau 

shalat dengan para sahabatnya dua rakaat, Kemudian Beliau menghadapkan wajahnya 

kepada mereka dan berkata bahwasanya Dia yang Maha Halus dan Maha Mengetahui 

memberitakan kepadaku bahwa aku akan segera wafat dan kalian juga akan wafat, seolah 

aku akan dipanggil dan aku akan menjawabnya, dan aku akan diminta pertanggungjawaban 

atas apa yang aku diutus kepada kalian dan apa yang aku tinggalkan kepada kalian dari 

Kitab Allah dan Hujjah-nya dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban, maka apa 

yang akan kalian katakan kepada Rabb kalian?. Mereka berkata “kami akan mengatakan 

sungguh Engkau telah menyampaikan, memberi nasehat dan telah berusaha dengan 

sungguh-sungguh, maka semoga Allah SWT memberikan ganjaran dengan ganjaran yang 

paling baik”. Kemudian Beliau berkata “bukankah kalian bersaksi bahwa Tiada Tuhan 

selain Allah dan Aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian, bahwa surga itu benar, 
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neraka itu benar, dan hari kebangkitan itu benar?. Mereka berkata “sungguh kami bersaksi 

akan hal itu”. Beliau berkata “Ya Allah saksikanlah apa yang mereka katakan, dan aku 

meminta kesaksian kalian bahwasanya aku bersaksi Allah adalah maulaku, dan aku adalah 

maula bagi setiap muslim, dan aku yang paling berhak atas kaum mu‟minin dibanding diri 

mereka sendiri, apa kalian menerima dan menyaksikan?. Mereka berkata “benar kami 

bersaksi akan hal itu”. Beliau berkata “maka barang siapa yang menganggap aku sebagai 

Maulanya maka Aliy adalah maulanya, dan inilah dia, kemudian Beliau mengambil tangan 

Aliy dan mengangkatnya bersama tangan Beliau hingga nampak ketiak keduanya, kemudian 

Beliau berkata “Ya Allah dukunglah siapa yang mendukungnya dan musuhilah siapa yang 

memusuhinya, tolonglah siapa yang menolongnya dan tinggalkanlah siapa yang 

meninggalkannya. Aku akan meninggalkan kalian dan kalian akan dikembalikan kepadaku di 

Al Haudh, Al Haudhku yang luasnya terbentang antara Basra dan Shan‟a yang didalamnya 

terdapat gelas-gelas dari perak sebanyak bintang-bintang di langit, aku akan menanyakan 

kepada kalian apa yang kalian lakukan mengenai perkara yang aku telah bersaksi atas 

kalian pada hari ini, ketika kalian dikembalikan kepadaku di Al Haudh nanti, dan aku akan 

menanyakan kepada kalian apa yang kalian lakukan dengan Ats Tsaqalain sepeninggalku 

maka perhatikanlah bagaimana kalian memperlakukan keduanya ketika aku telah pergi. 

Mereka berkata “apakah Tsaqalain itu wahai Rasulullah?”. Beliau berkata “Tsaqal Al 

Akbar yaitu Kitab Allah „azza wajalla yaitu Tali yang terbentang dari Allah dan dariku di 

tangan kalian, ujung yang satu di Tangan Allah dan ujung yang lain ada di tangan kalian, di 

dalamnya terkandung ilmu mengenai perkara yang lalu dan perkara yang akan datang 

hingga hari kiamat. Dan Tsaqal Al Asghar adalah Haliif [sekutu] Al Qur‟an dan ia adalah 

Aliy bin Abi Thalib dan keturunan-nya [„alaihimus salaam], keduanya tidak akan berpisah 

sampai kembali kepadaku di Al Haudh. Ma‟ruf bin Kharrabudz berkata aku memberitahukan 

hadis ini kepada Abu Ja‟far [„alaihis salaam] maka Beliau berkata “benar Abu Thufail, 

rahmat Allah atasnya, perkataan ini kami temukan dalam kitab Aliy [„alaihis salaam] dan 

kami mengenalnya” [Al Khishaal Syaikh Ash Shaduuq hal 65-67 no 98] 

Riwayat Syaikh Ash Shaduq di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah. 

Berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid adalah Syaikh Qum, faqih mereka, yang 

terdahulu dan terkemuka, seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 383 no 

1042] 

2. Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar ia terkemuka di Qum, tsiqat, agung 

kedudukannya [Rijal An Najasyiy hal 354 no 948] 

3. Muhammad bin Husain bin Abil Khaththaab seorang yang mulia, agung 

kedudukannya, banyak memiliki riwayat, tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 334 no 897] 

4. Ya‘qub bin Yazid bin Hammaad Al Anbariy seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An 

Najasyiy hal 450 no 1215] 

5. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

6.  ‗Abdullah bin Sinaan seorang yang tsiqat jaliil tidak ada celaan sedikitpun 

terhadapnya, ia meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An 

Najasyiy hal 214 no 558] 

7. Ma‘ruf bin Kharrabudz, Al Kasyiy menyebutkan bahwa ia termasuk ashabul ijma‘ 

[enam orang yang paling faqih] diantara para fuqaha dari kalangan sahabat Abu Ja‘far 

[‗alaihis salaam] dan Abu Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal Al Kasyiy 2/507]. Al 

Majlisiy menyatakan Ma‘ruf bin Kharrabudz tsiqat [Al Wajiizah no 1897] 
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Abu Thufail dan Hudzaifah keduanya adalah sahabat Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] dan disini tidak perlu kami nukil keterangan tentang keduanya karena sudah cukup 

telah shahih sanadnya hingga Abu Ja‘far yang menegaskan keshahihan hadis tersebut. 

. 

. 

Riwayat Kedua 

Diriwayatkan dalam kitab Al Kafiy hadis yang panjang tentang khutbah Jum‘at Imam Abu 

Ja‘far, dan di dalamnya terdapat keterangan hadis Tsaqalain, Imam Abu Ja‘far berkata 

َى  ٓخ ط ٚظ ٝ ٤ ٛ ٓٞح ٝ ِ ؤُ ٚ ك َٓ ر ١ٌ حٍ ٚ( حُ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) ِؾ ٍ ي ر ٝه

ؼيٙ ٌْ ٖٓ ر ٤ ٜٔخ ٫ٝ  ك ٔي ر ٔ ٠َ ٖٓ ط ٫ ٣ ٖ ٣ٌِ ٚظ حُ ٤ َٛ ر ظخد هللا ٝأ ً ٖ٤ ِ و ؼ ٖٓ حُ

ًَٜٔخ، ظي١ ٖٓ ط ٜ ٣ 

Dan sungguh Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] telah menyampaikan apa yang Beliau 

diutus dengannya maka berpegang teguhlah kalian dengan wasiat Beliau yaitu apa yang 

ditinggalkan kepada kalian sepeninggalnya dari Ats Tsaqalain yaitu Kitab Allah dan Ahlul 

Baitnya dimana tidak akan tersesat siapa yang berpegang teguh pada keduanya dan tidak 

akan mendapat petunjuk bagi siapa yang meninggalkan keduanya [Al Kafiy Al Kulainiy 

3/423] 

Sanad lengkap riwayat panjang yang kami kutip hanya mengenai hadis Tsaqalain di atas telah 

disebutkan Al Kulainiy dengan sanad berikut 

ي، ػٖ  ٣ٞٓ  ٖ ٠َ ر ٘ ٤ي، ػٖ حُ ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ ٓلٔي، ػٖ حُ ٠٤، ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ ٓلٔي ر

 ٖ ش، ػٖ ٓلٔي ر ؼخ٣ٝ ٓ ٖ ي ر ٣َ ز٢، ػٖ ر ِ ل ٠٤ حُ ل ٣ ّٞ زش ٣ ٢ هط لَ ك ؼ ٢ ؿ ِْ، ػٖ أر ٔ ٓ

ؼش ـٔ  حُ

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari Husain bin Sa‟id dari Nadhr bin 

Suwaid dari Yahya Al Halabiy dari Buraid bin Mu‟awiyah dari Muhammad bin Muslim dari 

Abu Ja‟far tentang khutbah pada hari Jum‟at…[Al Kafiy Al Kulainiy 3/422] 

Riwayat Al Kulainiy di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah. Berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946] 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

3. Husain bin Sa‘id bin Hammaad seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 355] 

4. Nadhr bin Suwaid seorang yang tsiqat dan shahih al hadis [Rijal An Najasyiy hal 427 

no 1147] 

5. Yahya bin ‗Imran bin ‗Aliy Al Halabiy seorang yang tsiqat tsiqat shahih al hadis 

[Rijal An Najasyiy hal 444 no 1199] 
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6. Buraid bin Mu‘awiyah meriwayatkan dari Abu Ja‘far [‗alaihis salaam] dan Abu 

‗Abdullah [‗alaihis salaam], seorang yang tsiqat faqiih [Khulashah Al Aqwaal 

Allamah Al Hilliy hal 81-82] 

7. Muhammad bin Muslim bin Rabah termasuk orang yang paling terpercaya [Rijal An 

Najasyiy hal 323-324 no 882] 

  

Riwayat Ketiga 

Diriwayatkan oleh Syaikh Ath Thuusiy sebuah riwayat dimana salah seorang Syaikh yang 

sudah tua datang ke hadapan Imam Abu ‗Abdullah dan dalam riwayat tersebut terdapat 

penggalan perkataan pujian Imam Abu ‗Abdullah kepada Syaikh tersebut 

 )ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) ٤ن، إ ٍ ٗ خ  ٬ّٔ(: ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ ٞ ػ ٚ أر وخٍ ُ ك

ٖ ٜٔخ ُ ظْ ر ٌ ٔ ٔ ٓخ إ ط  ٖ٤ ِ و ؼ ٌْ حُ ٤ خٍى ك ٢ ط خٍ: اٗ ٍِ٘،  ه ٔ ظخد هللا حُ ِٞح: ً ٠ ط

ٓش ٤خ و ّٞ حُ ٘خ ٣ ؼ ض ٓ ـت ٝأٗ ظ٢، ط ٤ َٛ ر ٢ أ ظَط ػ  ٝ

Maka Abu „Abdullah [„alaihis salaam] berkata kepadanya “wahai Syaikh, sesungguhnya 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “aku tinggalkan kepada kalian Ats 

Tsaqalain [dua perkara berat] yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya maka 

kalian tidak akan tersesat yaitu Kitab Allah dan Itrah-ku Ahlul Bait-ku, datanglah dan 

engkau bersama kami pada hari kiamat…[Al Amaliy Syaikh Ath Thuusiy hal 162] 

Sanad lengkap riwayat Syaikh Ath Thuusiy di atas [dimana kami hanya menukil penggalan 

hadis Tsaqalain saja] adalah sebagai berikut 

ن  ن محمد ب فر ب ع سم ج قا و ال نا أب ال حدث ن محمد، ق نا محمد ب حدث
بد  ن ع عد ب س ني  ال حدث ي، ق ي أب ن ال حدث و اهلل(، ق و )رحم وي ول ق

سن ح ن ال سى، ع ي ن ع ن محمد اب ن أحمد ب ن  اهلل، ع زراد، ع بوب ال ن مح ب
فر  ع ند ج سا ع نت جال ال ك ب، ق ن وى ة ب عاوي ن م صاري، ع ي محمد األن أب

بر ك ى من ال ن ح د ان يخ ق ش الم( إذ جاء  س هما ال ي ل ن محمد )ع  ب
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muhammad yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Qaasim Ja‟far bin Muhammad bin Quluwaih [rahimahullah] 

yang berkata telah menceritakan kepadaku Ayahku yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Sa‟d bin „Abdullah dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari Hasan bin Mahbuub 

Az Zaraad dari Abu Muhammad Al Anshariy dari Mu‟awiyah bin Wahb yang berkata “aku 

dahulu pernah duduk di sisi Ja‟far bin Muhammad [„alaihimas salaam] ketika datang 

seorang Syaikh yang bungkuk karena usianya yang sudah tua……[Al Amaliy Syaikh Ath 

Thuusiy hal 161] 

Riwayat Syaikh Ath Thuusiy di atas sanadnya hasan berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah. 

Berikut keterangan mengenai para perawinya 
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1. Muhammad bin Muhammad adalah Muhammad bin Muhammad bin Nu‘man Syaikh 

Mufid, ia termasuk diantara guru-guru Syi‘ah yang mulia dan pemimpin mereka, dan 

orang yang paling terpercaya di zamannya, dan paling alim diantara mereka 

[Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 248 no 46] 

2. Abul Qaasim Ja‘far bin Muhammad bin Quluwaih Al Qummiy termasuk orang yang 

tsiqat dan mulia dalam hadis dan faqih [Rijal An Najasyiy hal 123 no 318] 

3. Muhammad bin Quluwaih ayahnya Abul Qaasim Ja‘far bin Muhammad bin Quluwaih 

seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 570] 

4. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

5. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

6. Hasan bin Mahbuub seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 354] 

7. Abu Muhammad Al Anshariy dia seorang yang khair [Wasa‘il Syi‘ah Al Hurr Al 

Amiliy 20/381 no 1389] 

8. Mu‘awiyah bin Wahb Al Bajalliy seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy 412 no 

1097] 

Semua para perawi sanad di atas adalah perawi tsiqat kecuali Abu Muhammad Al Anshariy 

dan dia termasuk perawi yang mamduh. Pujian terhadapnya telah disebutkan oleh riwayat Al 

Kulainiy dalam Al Kafiy 

ٜخ١ٍ  ٢ ٓلٔي ح٧ٗ زخٍ، ػٖ أر ـ زي حُ ٖ ػ ؼ١َ، ػٖ ٓلٔي ر ٗ ٢ِ ح٧ ٞ ػ ٤َح –أر خٕ ه خٍ: ًٝ  ه

Abu „Aliy Al Asy‟ariy dari Muhammad bin „Abdul Jabbaar dari Abi Muhammad Al Anshariy, 

[Muhammad bin „Abdul Jabbaar] berkata dia seorang yang khair…[Al Kafiy Al Kulainiy 

3/127] 

Abu ‗Aliy Al Asy‘ariy adalah Ahmad bin Idris seorang yang tsiqat faqih banyak 

meriwayatkan hadis dan shahih riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 92 no 228] dan 

Muhammad bin ‗Abdul Jabbaar seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 391] 

. 

. 

. 

Riwayat Keempat 

Dalam kitab Al Kafiy terdapat riwayat dari Abu ‗Abdullah mengenai siapa yang dimaksud 

dengan Ulil Amri dalam Al Qur‘anul Karim dan dalam riwayat tersebut terdapat penggalan 

hadis Tsaqalain, Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] berkata 

وخٍ  خٍ ك ٢ِ ٫ٞٓٙ، ٝه ؼ ٘ض ٫ٞٓٙ، ك ً ٖٓ :٢ِ ٢ ػ ٚ: ك ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ض هللا ػِ ٝؿَ إٔ ٫  ٓؤُ  ٢ بٗ ظ٢، ك ٤ َٛ ر ظخد هللا ٝأ ٌ ٌْ ر ٤ ٛ ٚ أٝ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

 ،ٌْ ٘ ٓ ِْ ْٜ أػ ْٛ ك ِٞٔ ؼ خٍ ٫ ط ي ٝه ًُ ٢ ؤػطخٗ لٞٝ، ك ٢ِ حُ ٛٔخ ػ ٍٞى ظ٠ ٣ ٜ٘ٔخ ك ٤ لَم ر ٣

ٛيٟ، خد  ْ ٖٓ ر وَؿًٞ ٣ ٖ ُ ْٜ خٍ: اٗ ش ٝه ُ٬ٟ خد  ٢ ر ْ ك ًِٞ يه ٣ ٖ ُٝ 
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Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] telah berkata tentang Aliy “barang siapa yang Aku 

maulanya maka Aliy adalah maulanya” dan Beliau [shallallahu „alaihi wa „alihi] bersabda 

“aku wasiatkan kepada kalian dengan Kitab Allah dan Ahlul Baitku, aku telah meminta 

kepada Allah „azza wajalla bahwa tidak akan memisahkan keduanya hingga keduanya 

kembali ke Al Haudh maka Allah mengabulkannya. Beliau berkata “jangan mengajari 

mereka karena mereka lebih alim [tahu] dari kalian”. Beliau berkata “sesungguhnya mereka 

tidak akan mengeluarkan kalian dari pintu petunjuk dan tidak akan memasukkan kalian ke 

dalam pintu kesesatan”…[Al Kafiy Al Kulainiy 1/288] 

Riwayat Al Kafiy di atas disebutkan dengan dua jalan sanad. Adapun sanad yang shahih 

adalah sanad berikut 

٤ي ػٖ  ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ي ٝحُ ٖ هخُ ٠ٔ، ػٖ ٓلٔي ر ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٠٤، ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ ٓلٔي ر

 ٢ِ ٖ ػ لَ ٝػَٔحٕ ر ٖ حُ ٞد ر ز٢، ػٖ أ٣ ِ ل ٖ ػَٔحٕ حُ ٠٤ ر ل ي، ػٖ ٣ ٣ٞٓ  ٖ ٠َ ر ٘ حُ

ي ؼَ ًُ ٓ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٤َ ػٖ أر ٜ ٢ ر ز٢، ػٖ أر ِ ل  حُ

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari Muhammad bin Khalid dan 

Husain bin Sa‟iid dari Nadhr bin Suwaid dari Yahya bin „Imraan Al Halabiy dari Ayuub bin 

Al Hurr dan „Imran bin Aliy Al Halabiy dari Abi Bashiir dari Abu „Abdullah [„alaihissalam] 

seperti di atas [Al Kafiy Al Kulainiy 1/288] 

Sanad riwayat Al Kafiy di atas kedudukannya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah. 

Berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946] 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

3. Muhammad bin Khalid dikatakan Najasyiy bahwa ia dhaif dalam hadis [Rijal An 

Najasyiy hal 335 no 898] tetapi ia dinyatakan tsiqat oleh Syaikh Ath Thuusiy [Rijal 

Ath Thuusiy hal 363]. Dan dalam sanad ini ia telah dikuatkan oleh Husain bin Sa‘id 

bin Hammaad seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 355] 

4. Nadhr bin Suwaid seorang yang tsiqat dan shahih al hadis [Rijal An Najasyiy hal 427 

no 1147] 

5. Yahya bin ‗Imran bin ‗Aliy Al Halabiy seorang yang tsiqat tsiqat shahih al hadis 

[Rijal An Najasyiy hal 444 no 1199] 

6. Ayub bin Al Hurr seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 103 no 256] dan dalam 

sanad ini ia dikuatkan oleh ‗Imran bin ‗Aliy Al Halabiy seorang yang tsiqat 

sebagaimana disebutkan Najasyiy dalam biografi Ahmad bin ‗Umar bin Abi Syu‘bah 

Al Halabiy [Rijal An Najasyiy hal 98 no 245] 

7. Abu Bashiir adalah Abu Bashiir Al Asdiy Yahya bin Qasim seorang yang tsiqat [Rijal 

An Najasyiy hal 441 no 1187] 

. 

Riwayat Kelima 

 ٖ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ٘خ ػ خٍ كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ ٜٔيحٗ لَ حُ ؼ ٖ ؿ خى ر ٣ُ ٖ ٘خ أكٔي ر كيػ

 ٖ لَ حر ؼ ٜخىم ؿ ٤ْ، ػٖ حُ َحٛ ٖ ار ٤خع ر ٤َ، ػٖ ؿ ٢ ػٔ ٖ أر ، ػٖ ٓلٔي ر ٤ٚ ْٗ، ػٖ أر ٛخ
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 ْ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٔ ل ٤ٚ حُ ٤ٖ، ػٖ أر ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٤ٚ ػ ٢ِ، ػٖ أر ٖ ػ ٤ٚ ٓلٔي ر ٓلٔي، ػٖ أر

٤ٚ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ جَ أٓ ٓ خٍ  ٬ّٔ ه ٤ٚ  حُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٍٞ ٠٘ ه ؼ ٬ّٔ ػٖ ٓ حُ

خ،  وخٍ: أٗ ظَس؟ ك ؼ ٢ ” ٖٓ حُ ظَط ظخد هللا، ٝػ ً ٖ٤ ِ و ؼ ٌْ حُ ٤ ِق ك ٢ ٓو ٚ ” اٗ ٝآُ

 ٫ ،ْٜٔ خث ْٜ ٝه ٜٓي٣  ْ ٜؼ ٓ خ ٤ٖ ط ٔ ل ي حُ ؼش ٖٓ ُٝ ٔ ظ ٔش حُ ٤ٖ، ٝح٧ث ٔ ل ٖٔ، ٝحُ ل ٝحُ

ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ َىٝح ػ ظ٠ ٣ ْٜ ك لخٍه ظخد هللا ٫ٝ ٣ ً ٕٞ لخٍه ٣ ٚ آُ

ٟٚ  كٞ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ziyaad bin Ja‟far Al Hamdaaniy [radiallahu 

„anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami „Aliy bin Ibrahim bin Haasyim dari 

Ayahnya dari Muhammad bin Abi „Umair dari Ghiyaats bin Ibrahiim dari Ash Shaadiq 

Ja‟far bin Muhammad dari Ayahnya Muhammad bin Aliy dari Ayahnya Aliy bin Husain dari 

Ayahnya Husain bin Aliy [„alaihimus salaam] yang berkata Amirul Mukminin pernah 

ditanya tentang makna perkataan Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] “aku tinggalkan 

untuk kalian Ats Tsaqalain yaitu Kitab Allah dan Itrah-ku”, siapakah itrah-nya?. Beliau 

berkata “Aku, Hasan, Husain dan kesembilan Imam dari keturunan Husain, dan yang 

kesembilan dari mereka adalah Mahdi dan Qa‟im mereka, mereka tidak akan berpisah dari 

Kitab Allah dan Kitab Allah tidak akan berpisah dari mereka, sampai semuanya kembali 

kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] di Al Haudh-nya [Ma‟aaniy Al Akhbar 

Syaikh Ash Shaduuq hal 90-91 no 4] 

Riwayat Syaikh Ash Shaduq di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah. 

Berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Ahmad bin Ziyaad bin Ja‘far Al Hamdaaniy, ia seorang yang tsiqat fadhl sebagaimana 

yang dinyatakan Syaikh Shaduq [Kamal Ad Diin Syaikh Shaduq hal 369] 

2. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

3. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

4. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

5. Ghiyaats bin Ibrahiim At Tamimiy seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari ‗Abu 

Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An Najasyiy hal 305 no 833]  

. 

Kesimpulan 

Tidak diragukan bahwa hadis Tsaqalain kedudukannya shahih dalam mazhab Syi‘ah sama 

seperti halnya kedudukan hadis Tsaqalain shahih dalam mazhab Ahlus Sunnah. Hanya saja 

perbedaan antara kedua mazhab tersebut adalah dalam Kitab Syi‘ah disebutkan dengan dalil 

yang shahih bahwa Ahlul Bait yang dimaksud adalah Aliy, Hasan, dan Husain serta Sembilan 

Imam dari keturunan Husain sedangkan dalam mazhab Ahlus Sunnah tidak terdapat hadis 

yang menyebutkan demikian. 

Syubhat Seputar Perawi Syi’ah : Muhammad bin Muslim 

https://secondprince.wordpress.com/2014/06/12/syubhat-seputar-perawi-syiah-muhammad-bin-muslim/
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Syubhat Seputar Perawi Syi’ah : Muhammad bin Muslim 

Tulisan ini adalah bagian ketiga dari studi objektif kami terhadap tiga perawi mazhab Syi‘ah 

yang dijadikan syubhat celaan oleh orang yang menyebut dirinya Abul-Jauzaa‘. Sebelumnya 

kami telah membuktikan kedudukan sebenarnya Jabir bin Yazid Al Ju‘fiy dan Zurarah bin 

A‘yan dalam mazhab Syi‘ah maka pada tulisan ini kami akan membuktikan pula bahwa 

sebenarnya dalam mazhab Syi‘ah tidak ada hal yang patut dipermasalahkan mengenai 

kedudukan Muhammad bin Muslim. 

. 

. 

Muhammad bin Muslim adalah perawi yang tsiqat di sisi mazhab Syi‘ah. Di antara ulama 

Rijal Syi‘ah yang memberikan pujian terhadapnya adalah An Najasyiy dalam kitabnya Rijal 

An Najasyiy 

٘خ  ٛلخر ٍٞ: ٝؿٚ أ ٤ق ح٧ػ و ٠ ػ طلخٕ،ُٓٞ ٚ حُ لَ ح٧ٝه ؼ ٞ ؿ خف، أر ٖ ٍر ِْ ر ٔ ٓ ٖ ٓلٔي ر

خٕ  ٜ٘ٔخ، ًٝ ٬ّٔ، ٍٟٝٝ ػ ٔخ حُ ٤ٜ ِ زي هللا ػ خػ لَ ٝأر ؼ خ ؿ ٛلذ أر ، ٍٝع،  ٤ٚ و ش، ك ٌٞك خُ ر

٘خّ ن حُ  ٖٓ أٝػ

Muhammad bin Muslim bin Rabaah Abu Ja‟far Al Awqash Ath Thahaan maula Tsaqiif Al 

A‟war, seorang yang terkemuka dari sahabat kami di Kuufah, seorang yang faqih, wara‟ 

sahabat Abu Ja‟far dan Abu „Abdullah [„alaihimas salaam] dan meriwayatkan dari 

keduanya, ia termasuk orang yang paling terpercaya [Rijal An Najasyiy hal 323-324 no 882] 

Abul Jauzaa‘ membawakan atsar berikut dalam tulisannya yang menunjukkan bahwa Imam 

Ahlul Bait telah melaknat Muhammad bin Muslim 

ٖ أكٔي، ػٖ ّ َ ر ز٣َ ٢٘ ؿ خٍ كيػ ؼٞى، ه ٔ ٓ ٖ ٢٘ ٓلٔي ر ْ، كيػ ٗٞ ٠ٔ، ػٖ ٣ ٤ ٖ ػ كٔي ر

 ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ؼض أر ٔٓ خٍ:  ٖ ػَٔ، ه ٠َ ر ل خٕ ٝػيس، ػٖ ٓ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ٠ٔ ر ٤ ػٖ ػ

ٌٕٞ ظ٠ ٣ ٘ت ك ِْ حُ ؼ وٍٞ إ هللا ٫ ٣ خٕ ٣ ً ِْ ٔ ٓ ٖ ؼٖ هللا ٓلٔي ر وٍٞ: ُ ٣ 

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mas‟uud yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Jibriil bin Ahmad dari Muhammad bin Iisa dari Yuunus dari Iisa bin Sulaiman dan 

beberapa orang lainnya dari Mufadhdhal bin „Umar yang berkata aku mendengar Abu 

„Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan “Semoga Allah melaknat Muhammad bin Muslim, 

ia mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengetahui sesuatupun hingga hal itu terjadi [Rijal 

Al Kasyiy 1/394 no 284] 

Riwayat ini kedudukannya dhaif jika ditimbang dengan kaidah ilmu Rijal dalam mazhab 

Syi‘ah. Di antara kelemahan sanadnya adalah Jibril bin Ahmad dan Iisa bin Sulaiman adalah 

perawi yang majhul 

ش ػٖ  َٝح٣ ٤َ حُ ؼ ً ،ٌٖ خ ر ٤ٔ و خٕ ٓ خ ٓلٔي، ً ٠٘ أر ٌ ٢، ٣ خر لخ٣ٍ ٖ أكٔي: حُ ٤َ ر زَث ؿ

٤ن  ٘ ٓخٕ، ٍؿخٍ حُ ْ، ٝهَح ؼَحم، ٝه خُ خء ر ِٔ ؼ ـٍٜٞ  –حُ ٤َح –ٓ ؼ ً ٢٘ ٌ ٘ٚ حُ َٟٝ ػ ٣ 

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2014/06/sekilas-tentang-perawi-utama-syiah.html
https://secondprince.wordpress.com/2014/06/05/syubhat-seputar-perawi-syiah-jabir-bin-yazid-al-jufiy/
https://secondprince.wordpress.com/2014/06/10/mengenal-perawi-syiah-zurarah-bin-ayan/
https://secondprince.wordpress.com/2014/06/10/mengenal-perawi-syiah-zurarah-bin-ayan/
https://secondprince.wordpress.com/2014/06/10/mengenal-perawi-syiah-zurarah-bin-ayan/
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Jibriil bin Ahmad Al Faryaabiy kuniyah Abu Muhammad, ia tinggal di Kasy, ia banyak 

memiliki riwayat dari ulama Iraq, Qum dan Khurasan, termasuk Rijal Syaikh, seorang yang 

majhul, Al Kasyiy banyak meriwayatkan darinya [Al Mufiid Min Mu‟jam Rijal Al Hadits hal 

101] 

Iisa bin Sulaiman yang meriwayatkan dari Mufadhdhal bin Umar adalah Iisa bin Sulaiman 

An Nahhaas dan ia seorang yang majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 447]. 

Adapun lafaz ―dan beberapa orang lainnya‖ tidak bisa dijadikan penguat bagi Iisa bin 

Sulaiman karena tidak diketahui siapa mereka dan tidak ditemukan riwayat yang 

menyebutkan siapa saja mereka yang dimaksud dalam sanad Al Kasyiy. 

. 

. 

Sebaliknya telah tsabit dan shahih dalam mazhab Syi‘ah riwayat yang memuji kedudukan 

Muhammad bin Muslim, diantaranya adalah sebagai berikut 

خٍ  ٤َ، ه ٜ ٗ ٖ ٚ ر ٢٘ كٔي٣ٝ ٤َ، ػٖ كيػ ٢ ػٔ ٖ أر ي، ػٖ ٓلٔي ر ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ ٘خ ٣ كيػ

٘ش  ـ خُ ٤ٖ ر ظ ز ٔو َ٘ حُ وٍٞ ر ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ؼض أر ٔٓ خٍ  ٖ ىٍحؽ، ه ٤َ ر ؿٔ

 ،ِْ ٔ ٓ ٖ َٔحى١، ٝٓلٔي ر ظ١َ حُ زو ٤غ حُ ُ ٖ ٤َ ر ٜ ٞ ر ٢ِ، ٝأر ؼـ ش حُ ٖ ٓؼخ٣ٝ ي ر ٣َ ر

ؼض وط ٛئ٫ء حٗ  ٫ٞ ُ ،ٚٓ ٚ ٝكَح ُ٬ ٠ِ ك ٘خء هللا ػ زخء أٓ ـ ؼش ٗ زٞس  ٍُٝحٍس، أٍر ٘ خٍ حُ آػ

ٓض يٍ  ٝحٗ

Telah menceritakan kepadaku Hamdawaih bin Nashiir yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Yaqub bin Yaziid dari Muhammad bin Abi Umair dari Jamil bin Daraaj yang 

berkata aku mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan berilah kabar gembira 

dengan surga kepada Buraid bin Mu‟awiyah Al „Ajliy, Abu Bashiir Laits Al Bakhtariy Al 

Muradiy, Muhammad bin Muslim dan Zurarah. Mereka berempat adalah orang yang terbaik 

dan kepercayaan Allah atas halal dan haram-Nya dan seandainya tidak ada mereka maka 

akan hilanglah atsar nubuwah [Rijal Al Kasyiy 1/398] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah. Para perawinya tsiqat yaitu 

1. Hamdawaih bin Nashiir dia seorang yang memiliki banyak ilmu dan riwayat, tsiqat 

baik mazhabnya [Rijal Ath Thuusiy hal 421] 

2. Yaqub bin Yaziid bin Hamaad seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 450 

no 1215] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

4. Jamiil bin Daraaj, ia termasuk orang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 126 no 328] 

خٍ  ٢، ه ٔو ِق حُ ٢ ه ٖ أر زي هللا ر ٖ ػ ؼي ر ٓ  ٢٘ خٍ: كيػ ٚ، ه ٣ٞ ُٞ ٖ ه ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

ٖ، ػٖ  ٣ٍُ ٖ ؼ٬ء ر لـخٍ، ػٖ حُ ٖ ٓلٔي حُ زي هللا ر ٠ٔ، ػٖ ػ ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٘خ: أكٔي ر كيػ

زي  ٓخػش ػ  َ ً ْ٤ ُ ٚ ٬ّٔ حٗ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ِض ٧ر خٍ ه لٍٞ، ه ؼ ٢ ٣ ٖ أر هللا ر

خ  ِٔ ٘ي١ ً ٤ْ ػ ُٝ ٢٘ ٔؤُ ٤ ٘خ ك ٛلخر َؿخٍ ٖٓ أ ـت حُ ويّٝ، ٣ٝ ٌٖ حُ ٔ وخى ٫ٝ ٣ أُ

خٕ  ً ٝ ٢ ٓٔغ ٖٓ أر ي  ٚ ه ؤٗ ل٢، ك و ؼ ِْ حُ ٔ ٓ ٖ ؼي ٖٓ ٓلٔي ر ٘ ٔ ٔخ ٣ خٍ: ك ٘ٚ، ه ٢٘ ػ ٔؤُ ٣

خ ٤ٜ ٘يٙ ٝؿ  ػ
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Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Quuluwaih yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Sa‟d bin „Abdullah bin Abi Khalaf Al Qummiy yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari „Abdullah bin Muhammad Al Hajjaal dari 

Al „Alaa‟ bin Raziin dari „Abdullah bin Abi Ya‟fuur yang berkata aku berkata kepada Abu 

„Abdullah [„alaihis salam] “aku tidak setiap saat menemuimu dan tidak pula memungkinkan 

untuk datang [kepadamu] sedangkan telah datang seorang dari sahabat kami menanyakan 

sesuatu kepadaku dan aku tidak memiliki jawaban tentangnya”. Maka Beliau berkata “apa 

yang mencegahmu dari [menemui] Muhammad bin Muslim Ats Tsaqafiy, sesungguhnya ia 

telah mendengar dari Ayahku dan dia adalah orang yang terpandang di sisinya” [Rijal Al 

Kasyiy 1/383 no 273] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah. Para perawinya tsiqat yaitu 

1. Muhammad bin Quluwaih ayahnya Abul Qaasim Ja‘far bin Muhammad bin Quluwaih 

seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 570] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

3. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351 

4. Abdullah bin Muhammad Al Hajjaal seorang yang tsiqat tsiqat tsabit [Rijal An 

Najasyiy hal 226 no 595] 

5. Al ‗Alaa‘ bin Raziin termasuk orang yang meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis 

salaam] seorang yang tsiqat dan terkemuka [Rijal An Najasyiy hal 298 no 811] 

6. ‗Abdullah bin Abi Ya‘fur adalah seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 213 

no 556] 

. 

. 

Sungguh aneh sekali orang yang menyebut dirinya Abul-Jauzaa‘, ia merujuk pada kitab Rijal 

Al Kasyiy riwayat yang melaknat Muhammad bin Muslim tetapi ia tidak memperhatikan 

riwayat yang memuji Muhammad bin Muslim padahal riwayat itu ada dalam kitab yang sama 

dan bab yang sama [yaitu biografi Muhammad bin Muslim]. 

Seorang yang objektif dalam mempelajari atau mengkritik mazhab Syi‘ah maka ia akan 

berpegang pada kaidah ilmiah untuk menguji autentisitas riwayat-riwayat tersebut 

[berdasarkan kaidah ilmu dalam mazhab Syi‘ah] baru kemudian menjadikan hujjah untuk 

mengkritik mazhab Syi‘ah. Sedangkan orang yang ingin memfitnah dan merendahkah 

mazhab Syi‘ah maka ia akan mengambil riwayat apapun yang bisa dijadikan bahan celaan 

tanpa mempedulikan autentisitasnya. 

Lucunya jika orang Syi‘ah berhujjah dengan model seperti ini memakai kitab ahlus sunnah 

maka ia tidak segan-segan merendahkan mereka padahal ia sendiri melakukannya. Maka 

pada hakikatnya hal ini menunjukkan bahwa ia sendiri tidak lebih kualitasnya dari orang 

Syi‘ah yang sering ia rendahkan dalam tulisan-tulisannya. 

Mengenal Perawi Syi’ah : Zurarah bin A’yan 

https://secondprince.wordpress.com/2014/06/10/mengenal-perawi-syiah-zurarah-bin-ayan/
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Mengenal Perawi Syi’ah : Zurarah bin A’yan 

Zurarah bin A‘yan adalah sahabat Imam Abu Ja‘far Al Baqir [‗alaihis salaam] dan Imam 

Ja‘far [‗alaihis salaam]. Ath Thuusiy menyebutkan bahwa kuniyah Zurarah adalah Abu 

Hasan, dikatakan bahwa namanya adalah Abdur Rabbihi dan Zurarah adalah laqab yang 

melekat padanya. Ayah-nya A‘yan bin Sansan adalah budak romawi milik bani syaiban, dia 

mempelajari Al Qur‘an kemudian dimerdekakan. Sedangkan kakek Zurarah adalah rahib di 

negri Romawi [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 133-134]. An Najasyiy menyebutkan 

bahwa Zurarah wafat pada tahun 150 H [Rijal An Najasyiy hal 175 no 463] 

. 

. 

Zurarah termasuk perawi Syi‘ah yang banyak meriwayatkan hadis dari Imam Baqir [‗alaihis 

salaam] dan Imam Ja‘far [‗alaihis salaam]. Para ulama Syi‘ah baik mutaqaddimin dan 

muta‘akhirin telah bersepakat mengenai kredibilitas-nya. An Najasyiy dan Ath Thuusiy telah 

memujinya dalam kitab Rijal mereka. 

ؼي  ٓ ٖ أ ٤ٖ ر ٔٔ ٖ ػَٔٝ حُ زي هللا ر ٢٘ ػ ز ُ ٠ ُٞٓ  ٖٔ ٘ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٖ أػ ٖ ٍُحٍس ر ٛٔخّ ر  ٖ ر

خ  خٍث خٕ ه ًٝ ،ْٜٓ وي ظ ٓٝ ٚ ٓخٗ ُ ٢ ٘خ ك ٛلخر ٤ن أ ٗ  .ٖٔ ل ٞ حُ زخٕ، أر ٤ ٗ  ٖ َٛ ر ً ٖ س ر َٓ

ٚ ٣َٝ خ ٣ ٤ٔ خ ك ٛخىه  ،ٖ ي٣ ٠َ ٝحُ ل ٬ٍ حُ ٤ٚ ه ؼض ك ٔظ ي حؿ زخ، ه ٗخػَح أى٣ خ  ِٔ ٌ ظ خ ٓ ٤ٜ و  ك

Zurarah bin A‟yan bin Sansan maula bani „Abdullah bin „Amru As Samiin bin As‟ad bin 

Hamaam bin Murah bin Dzahl bin Syaiban, Abu Hasan Syaikh sahabat kami pada zamannya 

dan terdahulu diantara mereka, ia seorang qari‟ faqih, ahli kalam, penyair, ahli sastra 

sungguh telah berkumpul padanya kemuliaan, keutamaan dan agama, ia seorang yang jujur 

dalam riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 175 no 463] 

ّ٬ٔ ٔخ حُ ٤ٜ ِ زي هللا ػ ٢ ػ لَ ٝأر ؼ ٢ ؿ وش، ٍٟٝ ػٖ أر ٢، ػ زخٗ ٤ ٘ ٤ٖ حُ ٖ أػ ٍحٍس ر  ُ

Zurarah bin A‟yan Asy Syaibaniy seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari Abu Ja‟far dan 

Abu Abdullah [„alaihimas salaam] [Rijal Ath Thuusiy hal 337] 

 ٤ٚ ِ لَ ػ ؼ ٢ ؿ ٛلخد أر ٤ٖ ٖٓ أ ٛئ٫ء ح٧ُٝ ن  ٜي٣ ٠ِ ط ش ػ ٜخر ؼ ؼض حُ ٢٘: أؿٔ ٌ خٍ حُ ه

ظش  ٓ  ٖ٤ ٚو ح٧ُٝ ٞح: أك وخُ ، ك ٚو ل خُ ْٜ ر وخىٝح ُ ٬ّٔ ٝحٗ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٬ّٔ ٝأر حُ

ٔخٍ، ٝٓلٔي  ٣ ٖ ٤َ ر ٠ ل ٓي١، ٝحُ ٤َ ح٧ ٜ ٞ ر ي، ٝأر ٣َ ًٞ، ٝر ٖ هَر ٍُحٍس، ٝٓؼَٝف ر

ٞح: ٝأ خُ ل٢، ه طخث ِْ حُ ٔ ٓ ٖ ٓي١ ر ٤َ ح٧ ٜ ٢ ر ٌخٕ أر ٓ ْٜ٠ ؼ خٍ ر ظش ٍُحٍس، ٝه ٔ ٚو حُ ك

ظ١َ زو ٖ حُ ٤غ ر ُ ٞٛ َٔحى١ ٝ ٤َ حُ ٜ ٞ ر  أر

Al Kasyiy berkata “terdapat ijma‟ di kalangan ulama mengenai kejujuran dari sahabat 

terkemuka Abu Ja‟far [„alaihis salaam] dan Abu „Abdullah [„alaihis salaam] dan 

penguasaan mereka dalam fiqih. Maka para ulama berkata enam orang diantara mereka 

yang paling faqih adalah Zurarah, Ma‟ruf bin Kharrabudz, Buraid, Abu Bashir Al Asdiy, 

Fudhail bin Yasar, Muhammad bin Muslim Ath Thaa‟ifiy. Mereka berkata “yang paling 

faqih dari mereka berenam adalah Zurarah” dan berkata sebagian yang lain Abu Bashir Al 

Asdiy, Abu Bashir Al Muradiy dan ia adalah Laits bin Bakhtariy [Rijal Al Kasyiy 2/507] 
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Ibnu Dawud Al Hilliy memasukkan Zurarah dalam kitab Rijal-nya bagian pertama yang 

memuat para perawi yang terpuji di sisinya [Rijal Ibnu Dawud hal 96 no 629] dan Allamah 

Al Hilliy juga memasukkan Zurarah dalam kitabnya bagian pertama yang memuat para 

perawi yang ia berpegang dengannya dan dengan sharih menyatakan tentang Zurarah ―di 

sisiku hadisnya maqbul‖ [Khulashah Al Aqwaal Al Hilliy hal 152 no 2] 

 ٢٘ خٍ: كيػ ٢، ه ٔو ْ حُ ٖ اى٣ٍ ٢٘ أكٔي ر خٍ: كيػ ٢ِ، ه ظ و زخّ حُ ؼ ٖ حُ ٤ْ ر َحٛ ٢٘ ار كيػ

ٖ ىحٝى  خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٤َٙ ػٖ  زخٕ أٝ ؿ ٜٜ ٢ حُ ٖ أر ٠٤، ػٖ ٓلٔي ر ل ٣ ٖ ٖ أكٔي ر ٓلٔي ر

 ٖٔ ٓخ أك ٖ ىٍحؽ،  ٤َ ر ـٔ ِض ُ خٍ: ه ٤َ، ه ٢ ػٔ ٖ أر و١َ، ػٖ حر ٘ ٔ ٔي حُ ِ ٖ ٓـ ٠َى ٝأ٣ُ ٓل

ِْ ؼ ٔ ظخد كٍٞ حُ ٌ ٢ حُ ٤خٕ ك ز ٜ ش حُ ُِ٘ ٔ ٤ٖ ح٫ ر ٖ أػ ٘خ كٍٞ ٍُحٍس ر ٓخ ً وخٍ: أ١ ٝهللا   ك

Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin „Abbaas Al Khattaliy yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Ahmad bin Idriis Al Qummiy yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Yahya dari Muhammad bin Abi Ash Shahbaan atau 

selainnya dari Sulaiman bin Dawud Al Munqariy dari Ibnu Abi „Umair yang berkata aku 

berkata kepada Jamiil bin Daraaj “alangkah baiknya kehadiranmu dan beruntunglah 

majelismu”. Maka Ia berkata “demi Allah tidaklah kami di hadapan Zurarah kecuali 

kedudukannya seperti anak-anak di kuttab [tempat belajar anak kecil] di hadapan mu‟allim 

[guru yang alim] [Rijal Al Kasyiy 1/346] 

Riwayat Al Kasyiy di atas sanadnya jayyid, para perawinya shalih dan tsiqat. Berikut 

keterangannya 

1. Ibrahim bin ‗Abbas Al Khattaliy adalah Ibrahim bin Muhammad bin ‗Abbas 

disebutkan oleh Ath Thusiy bahwa ia seorang yang shalih [Rijal Ath Thuusiy hal 

407]. Sayyid Al Khu‘iy dalam biografi Yunus bin ‗Abdurrahman menyatakan bahwa 

Ibrahim tsiqat [Mu‘jam Rijal Al Hadits 21/213] 

2. Ahmad bin Idriis Al Qummiy seorang yang tsiqat faqih banyak meriwayatkan hadis, 

shahih riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 92] 

3. Muhammad bin Ahmad bin Yahya bin ‗Imraan Al Qummiy seorang yang tsiqat dalam 

hadis [Rijal An Najasyiy hal 348 no 939] 

4. Muhammad bin Abi Ashbahan seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 401] 

5. Sulaiman bin Dawud Al Munqariy seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 184 no 

488] 

6. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

7. Jamil bin Daraaj, ia termasuk orang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 126 no 328] 

Maka tidak diragukan bahwa Zurarah adalah perawi yang menjadi pegangan bagi mazhab 

Syi‘ah. Para pencela Syi‘ah sering merendahkan mazhab Syi‘ah dengan mengutip berbagai 

riwayat dari Imam Ahlul Bait [‗alaihis salaam] yang mencela Zurarah. Intinya mereka para 

pencela tersebut menyebarkan syubhat bahwa perawi yang menjadi pegangan Syi‘ah ternyata 

perawi yang dilaknat dan dicela oleh Imam Syi‘ah sendiri. 

. 

. 

. 
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Benarkah demikian?. Tulisan ini berusaha meluruskan syubhat tersebut. Ternukil berbagai 

riwayat tentang Zurarah. Riwayat-riwayat tersebut terbagi menjadi 

1. Riwayat Imam Ahlul Bait yang memuji Zurarah 

2. Riwayat Imam Ahlul Bait yang mencela Zurarah 

3. Riwayat Zurarah yang dikatakan mencela Ahlul Bait 

Dengan menerapkan ilmu Rijal Syi‘ah sebagai timbangan riwayat-riwayat tersebut maka 

didapatkan bahwa riwayat yang rajih dan tsabit adalah riwayat Imam Ahlul Bait yang memuji 

Zurarah. Sedangkan riwayat yang mencela Zurarah, sebagiannya tidak tsabit dan terdapat 

perbincangan atasnya. 

. 

. 

Riwayat Yang Memuji Zurarah bin A’yan 

ق ٖ حُ ي، ٝٓلٔي حر ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ ٢٘ ٣ خٍ: كيػ ٤َ، ه ٜ ٗ ٖ ٚ ر ٢٘ كٔي٣ٝ ٢ كيػ ٖ أر ٤ٖ ر ٓ

زي  ٞ ػ خٍ أر ٞح: ه خُ ٤َٙ، ه ٤يٝؿ لٔ زي حُ ٖ ػ ٤ْ ر َحٛ ٤َ، ػٖ ار ٢ ػٔ ٖ أر وطخد، ػٖ ٓلٔي ر حُ

ظَحإٙ  ٫ٞ ٍُحٍس ٝٗ ُ ،ٖ٤ ٖ أػ ٫ٞ ٍُحٍس ر ُ ،ٖ٤ ٖ أػ ٬ّٔ: ٍكْ هللا ٍُحٍس ر ٤ٚ حُ ِ هللا ػ

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٢ ػ غ أر ٓض أكخى٣ يٍ ٗ٫ 

Telah menceritakan kepadaku Hamdawaih bin Nashiir yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Yaqub bin Yaziid dan Muhammad bin Husain bin Abil Khaththaab dari 

Muhammad bin Abi „Umair dari Ibrahim bin „Abdul Hamiid dan selainnya, mereka 

mengatakan Abu „Abdullah [„alaihis salaam] berkata “semoga Allah merahmati Zurarah bin 

A‟yan, seandainya tidak ada Zurarah dan orang-orang sepertinya maka tidak akan tersisa 

hadis-hadis Ayahku [„alaihis salaam] [Rijal Al Kasyiy 1/347-348] 

Muhammad bin Husain bin Abil Khaththab dalam riwayat diatas memiliki mutaba‘ah dari 

Ibrahim bin Hasyiim sebagaimana disebutkan dalam riwayat Syaikh Al Mufiid dari 

Muhammad bin Hasan dari Muhammad bin Hasan Ash Shaffar [Al Ikhtishaash Syaikh 

Mufiid hal 66]. Riwayat Al Kasyiy di atas sanadnya muwatstsaq berdasarkan ilmu Rijal 

Syi‘ah. Para perawinya tsiqat hanya saja disebutkan bahwa Ibrahim bin ‗Abdul Hamiid 

bermazhab waqifiy 

1. Hamdawaih bin Nashiir dia seorang yang memiliki banyak ilmu dan riwayat, tsiqat 

baik mazhabnya [Rijal Ath Thuusiy hal 421] 

2. Yaqub bin Yaziid bin Hamaad seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 450 

no 1215] 

3. Muhammad bin Husain bin Abil Khaththab adalah seorang yang jalil, tsiqat banyak 

memiliki riwayat dan baik tulisannya [Rijal An Najasyiy hal 334 no 897] 

4. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

5. Ibrahim bin ‗Abdul Hamiid, ia seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 40] 

٤َ، ػٖ  ٢ ػٔ ٖ أر ي، ػٖ ٓلٔي ر ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ ٘خ ٣ خٍ كيػ ٤َ، ه ٜ ٗ ٖ ٚ ر ٢٘ كٔي٣ٝ كيػ

ٖ ىٍحؽ، م ٤َ ر ٘ش ؿٔ ـ خُ ٤ٖ ر ظ ز ٔو َ٘ حُ وٍٞ ر ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ؼض أر ٔٓ حٍ 
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 ،ِْ ٔ ٓ ٖ َٔحى١، ٝٓلٔي ر ظ١َ حُ زو ٤غ حُ ُ ٖ ٤َ ر ٜ ٞ ر ٢ِ، ٝأر ؼـ ش حُ ٖ ٓؼخ٣ٝ ي ر ٣َ ر

زٞس  ٘ خٍ حُ ؼض آػ وط ٛئ٫ء حٗ  ٫ٞ ُ ،ٚٓ ٚ ٝكَح ُ٬ ٠ِ ك ٘خء هللا ػ زخء أٓ ـ ؼش ٗ ٍُٝحٍس، أٍر

ٓض يٍ  ٝحٗ

Telah menceritakan kepadaku Hamdawaih bin Nashiir yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Yaqub bin Yaziid dari Muhammad bin Abi Umair dari Jamil bin Daraaj yang 

berkata aku mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan berilah kabar gembira 

dengan surga kepada Buraid bin Mu‟awiyah Al „Ajliy, Abu Bashiir Laits Al Bakhtariy Al 

Muradiy, Muhammad bin Muslim dan Zurarah. Mereka berempat adalah orang yang terbaik 

dan kepercayaan Allah atas halal dan haram-Nya dan seandainya tidak ada mereka maka 

akan hilanglah atsar nubuwah [Rijal Al Kasyiy 1/398] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah. Para perawinya tsiqat yaitu 

1. Hamdawaih bin Nashiir dia seorang yang memiliki banyak ilmu dan riwayat, tsiqat 

baik mazhabnya [Rijal Ath Thuusiy hal 421] 

2. Yaqub bin Yaziid bin Hamaad seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 450 

no 1215] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

4. Jamil bin Daraaj, ia termasuk orang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 126 no 328] 

 ،َ٤ ٢ ػٔ ٖ أر ي، ػٖ حر ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ ٤ي، ٣ٝ ز ٖ ػ ٠ٔ ر ٤ ٖ ػ ٢٘ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٚ، ه كٔي٣ٝ

 ٢ ٘خّ اُ ؼش أكذ حُ خٍ: أٍر ٚ ه ٬ّٔ أٗ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ زخم، ػٖ أر و ز زخّ حُ ؼ ٢ حُ ػٖ أر

ٖ ٢ِ، ٍُٝحٍس ر ؼـ ش حُ ؼخ٣ٝ ٓ ٖ ي ر ٣َ خ، ر ٓٞحط ٤خءح ٝأ لَ  أك ؼ ٞ ؿ ِْ، ٝأر ٔ ٓ ٖ ٤ٖ، ٝٓلٔي حر أػ

خ ٓٞحط ٤خءح ٝأ ٠ أك ٘خّ اُ ٍٞ، أكذ حُ  ح٧ك

Hamdawaih berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Iisa bin Ubaid dan 

Ya‟qub bin Yaziid dari Ibnu Abi Umair dari Abi Abbaas Al Baqbaaq dari Abi „Abdullah 

[„alaihis salaam] bahwasanya ia berkata empat orang yang paling aku cintai hingga hidup 

dan wafat mereka Buraid bin Mu‟awiyah Al Ajliy, Zurarah bin A‟yan, Muhammad bin 

Muslim dan Abu Ja‟far Al Ahwal, mereka paling aku cintai hingga hidup dan wafat mereka 

[Rijal Al Kasyiy 2/423] 

Muhammad bin Iisa bin Ubaid dalam riwayat di atas memiliki mutaba‘ah dari Muhammad 

bin Ahmad bin Yahya bin ‗Imraan sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan Syaikh Ash 

Shaduq [Kamal Ad Diin Wa Tammam An Ni‘mah, Syaikh Shaduq hal 76] Riwayat Al 

Kasyiy di atas sanadnya shahih berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah. Para perawinya tsiqat yaitu 

1. Hamdawaih bin Nashiir dia seorang yang memiliki banyak ilmu dan riwayat, tsiqat 

baik mazhabnya [Rijal Ath Thuusiy hal 421] 

2. Muhammad bin Iisa bin Ubaid, terdapat perbincangan atasnya. Najasyiy menyebutkan 

bahwa ia tsiqat, banyak riwayatnya dan baik tulisannya [Rijal An Najasyiy hal 333 no 

896]. Ath Thuusiy menyatakan bahwa ia dhaif [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 216]. 

Tetapi dalam sanad ini ia dikuatkan oleh Yaqub bin Yazid. 

3. Yaqub bin Yaziid bin Hamaad seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 450 

no 1215] 

4. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 
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5. Abu Abbas Al Baqbaaq adalah Fadhl bin ‗Abdul Malik seorang yang tsiqat [Rijal An 

Najasyiy hal 308 no 843] 

 ،ْ ٓخُ  ٖ ٘خّ ر ٤َ، ػٖ ٛ ٢ ػٔ ٖ أر ي، ػٖ حر ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ ٢٘ ٣ خٍ كيػ ٚ: ه ٢٘ كٔي٣ٝ كيػ

ٓخ أؿي أكيح  وٍٞ  ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ؼض أر ٔٓ خٍ:  طغ، ه ي ح٫ه ٖ هخُ خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ػٖ 

غ  خ ٝأكخى٣ َٗ ًً ٠٤ ٖ أك َٔحى١ ٝٓلٔي ر ٤غ حُ ُ َ٤ ٜ ٞ ر ٬ّٔ ح٫ ٍُحٍس ٝأر ٤ٚ حُ ِ ٢ ػ أر

 ٖ ي٣ لخظ حُ ٛئ٫ء ك ٌٛح  ز٢  ٘ ظ ٔ خٕ أكي ٣ ٓخ ً ٛئ٫ء   ٫ٞ ُٝ ،٢ِ ؼـ ش حُ ؼخ٣ٝ ٓ ٖ ي ر ٣َ ِْ ٝر ٔ ٓ

٤خ  يٗ ٢ حُ ٘خ ك ٤ وٕٞ اُ ٔخر ْٛ حُ ٝ ،ٚٓ ٬ٍ هللا ٝكَح ٠ِ ك ٬ّٔ ػ ٤ٚ حُ ِ ٢ ػ ٘خء أر ٝأٓ

َس ٢ ح٥ه ٘خ ك ٤ وٕٞ اُ ٔخر  ٝحُ

Telah menceritakan kepadaku Hamdawaih yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Yaquub bin Yaziid dari Ibnu Abi „Umair dari Hisyaam bin Saalim dari Sulaiman bin Khaalid 

Al Aqtha‟ yang berkata aku mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakana “tidak 

ada yang menghidupkan sebutan tentang kami dan hadis-hadis ayahku [„alaihis salaam] 

kecuali Zurarah, Abu Bashiir Laits Al Muradiy, Muhammad bin Muslim, Buraid bin 

Mu‟awiyah Al Ajliy. Seandainya tidak ada mereka berempat maka tidak ada seorangpun 

yang dapat beristinbath dari hal ini. Merekalah penjaga agama dan kepercayaan ayahku 

[„alaihis salaam] atas apa yang dihalalkan Allah dan yang diharamkannya, dan mereka 

terdahulu kepada kami di dunia dan terdahulu kepada kami di akhirat [Rijal Al Kasyiy 

1/348] 

Hamdawaih dalam riwayat di atas memiliki mutaba‘ah dari Muhammad bin Hasan Ash 

Shaffaar sebagaimana yang diriwayatkan Al Mufiid dalam Al Ikhtishaash [Al Ikhtishaash 

Syaikh Mufiid hal 66]. Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah. Para 

perawinya tsiqat yaitu 

1. Hamdawaih bin Nashiir dia seorang yang memiliki banyak ilmu dan riwayat, tsiqat 

baik mazhabnya [Rijal Ath Thuusiy hal 421] 

2. Yaqub bin Yaziid bin Hamaad seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 450 

no 1215] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

4. Hisyam bin Saalim, ia dikatakan An Najasyiy ―tsiqat tsiqat‖ [Rijal An Najasyiy hal 

434 no 1165] 

5. Sulaiman bin Khalid Al Aqtha‘ sahabat Imam Baqir dan Imam Ash Shadiq, seorang 

yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 264] 

. 

 ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٟخ ػ َ ض حُ ٓؤُ خٍ  ٤ذ ه ز ٖ ك ٠٤ ر ل ٠ٔ ػٖ ٣ ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٓخ ٍٝحٙ أكٔي ر ٝ

ؼش  ؼٕٞ ًٍ ظش ٝأٍر ٔ خُ ٬ٜس ه ٠ ٖٓ حُ ؼخُ ٠ هللا ط زخى اُ ؼ ٚ حُ وَد ر ظ ٓخ ٣  َ٠ ػٖ أك

٘ٚ؟ لن ٓ خُ ٛيع ر خٕ أ َٟ أكيح ً خٍ أٝ ط ش ٍُحٍس ه ٌٛٙ ٍٝح٣ ِض  ِٚ، ه ٞحك ٗٝ ٚ٠ َحث  ك

Dan apa yang diriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari Yahya bin Habiib yang 

berkata aku bertanya kepada Ar Ridha [„alaihis salaam] tentang yang paling utama dalam 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dari Shalat. Beliau berkata “empat puluh enam rakaat 

fardhu-nya dan nawafil-nya”. Aku berkata “ini riwayat Zurarah”. Beliau berkata “apa 

engkau melihat ada orang yang lebih berpegang kepada kebenaran dibanding dirinya” 

[Tahdzib Al Ahkam Syaikh Ath Thuusiy 2/6] 
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Riwayat ini sanadnya jayyid berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah. Jalan Syaikh Ath Thuusiy kepada 

Ahmad bin Muhammad bin Iisa telah dinyatakan shahih oleh Sayyid Al Khu‘iy, hal ini 

disebutkan olehnya dalam biografi Ahmad bin Muhammad bin Iisa [Mu‘jam Rijal Al Hadits 

3/89] dan disebutkan pula oleh Ahmad bin Abdur Ridha bahwa jalan Ath Thusiy kepada 

Ahmad bin Muhammad bin Iisa shahih [Fa‘iq Al Maqal Fii Al Hadits Wa Rijal hal 196]. 

Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Asy‘ariy Al Qummiy seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

Yahya bin Habiib, ia adalah Az Zayaat. Ibnu Syahr Asyub memasukkannya dalam golongan 

para perawi tsiqat yang meriwayatkan dari Ar Ridha 

لٞحٕ  ٛ ٜخىم، ٝ لَ حُ ؼ ٖ ؿ ٢ِ ر ٔٚ ػ ْٜ٘: ػ ٓ ، ٤ٚ ٤ٚ اُ ٗخٍس أر وخص ا ؼ وٍٞ حُ زض ر ي ػ ٝه

ق ٣ ٖ ٖٔ ر ل ٔخٍ، ٝحُ ٣ ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ط٢، ٝحُ زِٗ َٜ حُ ٗ ٢ ٖ أر ٬ى، ٝحر ٖ ه َ ر ٔؼ ٓٝ ،٠ ٣

خص ٣ِ ٤ذ حُ ز ٖ ك ٠٤ ر ل ٢، ٣ٝ ؼخٗ ٘ ٜ ٠٤ حُ ل ٣ ٞ ٖ ؿْٜ، ٝأر  ر

Dan sungguh telah tsabit perkataan orang-orang tsiqat mengenai isyarat Ayahnya [Ar 

Ridha] terhadapnya [Al Jawaad], diantara mereka adalah pamannya Aliy bin Ja‟far Ash 

Shaadiq, Shafwaan bin Yahya, Ma‟mar bin Khalaad, Ibnu Abi Nashr Al Bizanthiy, Husain 

bin Yasaar, Hasan bin Jahm, Abu Yahya Ash Shan‟aniy dan Yahya bin Habiib Az Zayaat 

[Manaqib Ibnu Syahr Asyub 3/487] 

Sayyid Al Khu‘iy juga menukil tautsiq Ibnu Syahr Asyub ini dalam kitab Mu‘jam-nya 

[Mu‘jam Rijal Al Hadits 21/42 no 13500] dan Muhammad Al Jawahiriy menyatakan bahwa 

Yahya bin Habiib majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 661]. Nampaknya ia 

tidak berpegang dengan tautsiq Ibnu Syahr Asyub tersebut. 

Pernyataan majhul terhadap Yahya bin Habiib tersebut tidak benar karena adanya tautsiq 

Ibnu Syahr Asyuub. Ibnu Syahr Asyub adalah seorang yang alim, fadhl, tsiqat, muhaddis, 

muhaqqiq, arif dalam rijal dan kabar [Amal Al Amil, Syaikh Al Hurr Al Amiliy 2/285] 

disebutkan bahwa ia lahir tahun 489 H dan wafat tahun 588 H maka ia tergolong ulama 

Syi‘ah muta‘akhirin jika dibandingkan dengan An Najasyiy dan Ath Thuusiy tetapi jika 

dibandingkan dengan ulama muta‘akhirin lainnya maka nampaknya ia tergolong yang paling 

awal diantara mereka. Mungkin karena ia tergolong muta‘akhirin maka Al Jawahiriy tidak 

berpegang pada tautsiq-nya padahal sebenarnya dalam ilmu hadis [baik Sunni maupun 

Syi‘ah] tidak ada halangan untuk berpegang pada tautsiq ulama muta‘akhirin. 

. 

. 

. 

Riwayat Yang Mencela Zurarah bin A’yan 

زي هللا  ٞ ػ ْٓ أر وخ ٢ حُ ٖ أر ٢٘ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٚ، ه ٣ٞ ُٞ ٖ ه لَ ٓلٔي ر ؼ ٞ ؿ ٢٘ أر كيػ

٬ّٔ حٕ  ٤ٚ حُ ِ ؼ ِٜ زي حُ ٢ ػ ِض ٧ر خٍ: ه ل٬ٍ، ه ٢ حُ ٖ أر خى ر ٚ، ػٖ ٣ُ ٣ِٞ ٤ ٔخؿ ؼَٝف ر ٔ حُ

 ٟٚ زض إٔ أػَ ز ي أك ٘خٙ، ٝه ٛيه ٝ ٚ٘ ٘خ ٓ ِ ز و جخ ك ٤ ٗ ظطخػش  ٓ ٢ ح٫ ٘ي ك ٍُحٍس ٍٟٝ ػ

 ٚ ِػْ أٗ ِض: ك ٚ، ه ٛخط وخٍ:  ٤ي، ك ِ ٘خّ كؾ ػ ٠ حُ ِ ٍٞ هللا ػِ ٝؿَ ” ٝهلل ػ ي ػٖ ه ٓؤُ

 ٜٞ ِش، ك ِي ُحىح ٍٝحك ٓ ٖٓ َ وخٍ: ً ِش، ك ِي ُحىح ٍٝحك ٓ ٖٓ ” ٬ ٤ ز ٓ  ٤ٚ ظطخع اُ ٓ ٤ض ٖٓ ح ز حُ
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ٌد  ِض: ً ٢٘ ٫ٝ ٌٌٛح ه ٓؤُ ٤ْ ٌٌٛح  وخٍ: ُ ل ٔؼ ِض ٗ و لؾ؟ ك ٣ ْ ِلؾ ٝحٕ ُ ٤غ ُ ظط ٔ ٓ

ؼٖ  ؼٖ هللا ٍُحٍس، ُ ؼٖ هللا ٍُحٍس ُ ٢ِ ٝهللا ُ ٌد ػ ٢ِ ٝهللا ً ٢ ٖٓ ػ خٍ ُ ٔخ ه هللا ٍُحٍس حٗ

ٛٞ؟  ٤غ  ظط ٔ ٔ خٍ: ك لؾ، ه ٤ٚ حُ ِ ي ٝؿذ ػ ِض: ٝه ِلؾ؟ ه ٤غ ُ ظط ٔ ٓ ٜٞ ِش ك ٚ ُحى ٍٝحك خٕ ُ ً

ش  ٌٞك ويٓض حُ خى: ك خٍ ٣ُ ؼْ. ه خٍ: ٗ ي؟ ه ٌُ زَ ٍُحٍس ر ؤه ِض: ك ٚ، ه ئًٕ ُ ظ٠ ٣ ِض: ٫ ك و ك

ٓخ وخٍ: ح ٘ش، ك ؼ ٌض ػٖ ُ ٓ ٝ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٞ ػ خٍ أر ٔخ ه ٚ ر زَط ؤه ٤ض ٍُحٍس ك و ِ  ك

َؿخٍ ٬ّ حُ ٌ َٜ ر ٚ ر ُ ْ٤ ٌٛح ُ  ٌْ ز ٛخك ٝ ،ِْ ؼ ٤غ ٫ ٣ ظطخػش ٖٓ ك ٓ ٢ ح٫ ي أػطخٗ ٚ ه  أٗ

Telah menceritakan kepadaku Abu Ja‟far Muhammad bin Quluwaih yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Qaasim Abu Abdullah yang dikenal dengan 

Majilawaih dari Ziyaad bin Abi Hilaal yang berkata aku berkata kepada Abu „Abdullah 

[„alaihis salaam] bahwa Zurarah meriwayatkan darimu tentang „istitha‟ah, sesuatu yang 

kemudian kami menerimanya dan kami membenarkannya. Dan sungguh kami ingin 

menanyakan hal itu kepadamu. Abu Abdillah berkata “sampaikanlah”. Aku berkata Zurarah 

mengaku bahwa dia pernah bertanya kepadamu tentang firman Allah “Mengerjakan haji 

adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu [bagi] orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah”[kemudian dijawab]Bagi siapa saja yang memiliki bekal dan 

kendaraan. Maka dia berkata “siapa saja yang memiliki bekal dan kendaraan berarti dia 

mampu untuk mengerjakan haji, meskipun dia tidak pergi haji?”. Maka kamu menjawab 

“benar”. Abu Abdullah berkata ”Bukan seperti itu dia bertanya dan juga bukan seperti 

ituaku menjawab, dia berdusta atasku demi Allah dia telah berdusta atasku, demi Allah 

semoga Allah melaknat Zurarah, semoga Allah melaknat Zurarah, semoga Allah melaknat 

Zurarah. Sesungguhnya yang sebenarnya dia katakan kepadaku adalah “Barang siapa yang 

memiliki bekal dan kendaraan, apakah dia dikatakan mampu menunaikan haji?” Aku 

menjawab “telah wajib baginya haji”. Dia berkata “apakah dia mampu?” maka aku berkata 

“tidak sehingga diizinkan atasnya”. Abu Abdillah berkata “beritahukan hal ini kepada 

Zurarah”. Ketika aku datang ke Kufah dan aku bertemu Zurarah, aku beritahukan 

kepadanya apa yang telah dikatakan Abu Abdullah [„alaihis salaam] dan dia pun 

diamterhadap ucapan laknatnya [Abu Abdullah]. Zurarah berkata ”Dia memberikan 

kepadaku pengertian istitha‟ah dengan sesuatu yang tidak bisa difahami dan sahabat kalian 

ini tidak memiliki pemahaman terhadap perkataan seseorang”. [Rijal Al Kasyiy 1/359-361] 

Riwayat Al Kasyiy di atas para perawinya tsiqat, tetapi mengandung illat [cacat] yaitu 

Muhammad bin Abi Qaasim Majilawaih tidak mendengar dari Ziyaad bin Abi Hilaal. Hal ini 

nampak dalam qarinah berikut 

Sayyid Al Khu‘iy dalam kitab Mu‘jam-nya menyebutkan bahwa diantara yang meriwayatkan 

dari Muhammad bin Abi Qaasim Majilawaih adalah Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin 

Walid [Mu‘jam Rijal Al Hadits 15/309 no 10052]. Dan dinyatakan dengan jelas dalam contoh 

riwayat Ash Shaduq dengan lafaz ―telah menceritakan kepada kami Ayahku dan Muhammad 

bin Hasan [radiallahu ‗anhuma], keduanya berkata telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Abi Qaasim Majilawaih [Kamal Ad Diin Wa Tamam An Ni‘mah hal 651 no 

11]. Hal ini menunjukkan bahwa Majilawaih semasa dengan Ibnu Walid. An Najasyiy 

menyebutkan bahwa Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid wafat pada tahun 343 H 

[Rijal An Najasyiy hal 383 no 1042]. Artinya Majilawaih kemungkinan hidup di pertengahan 

abad ke 3 H 

Sedangkan Ziyad bin Abi Hilal, disebutkan dalam Mu‘jam Rijal Al Hadits bahwa ia termasuk 

sahabat Imam Baqir [‗alaihis salaam] dan sahabat Imam Ja‘far [‗alaihis salaam] [Mu‘jam 

Rijal Al Hadits 8/312 no 4772]. Imam Baqir [‗alaihis salaam] wafat tahun 114 H. Artinya 
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Ziyad bin Abi Hilal termasuk perawi yang hidup di masa awal abad ke-2 H. Bagaimana bisa 

Majilawaih yang kemungkinan hidup di pertengahan abad ke-3 Hbisa bertemu dengan Ziyad 

bin Abi Hilal yang hidup di awal abad ke 2 H?. Jadi tidak diragukan kalau sanad tersebut 

munqathi‘ [terputus] maka kedudukannya dhaif. 

. 

 ٖ ٠ٔ، ػٖ ػٔخٍ حر ٤ ٖ ػ ٢٘ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٤َ، ه ٜ ٗ ٖ ٚ ر ٢٘ كٔي٣ٝ خٍ: كيػ زخٍى، ه ٔ حُ

 ْ ٜؼ ٓخ، ٝٓ ِٞ ٞح ؿ خٗ ً ْٜ ٤يح١ٝ، أٗ ٜ ٤ذ حُ ِ ً ٤ٚ ٓي١، ػٖ أر ٤ذ ح٧ ِ ً ٖ ٖٔ ر ل ٢٘ حُ كيػ

 ٞ ظيأ أر خر خٍ، ك ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٞ ػ ْ أر ٜؼ ٓ ْٜ ٛلخر ٢، ٝػيس ٖٓ أ ٤َك ٜ َ حُ ػٌحك

ؼٖ هللا  ؼٖ هللا ٍُحٍس ُ ؼٖ هللا ٍُحٍس ُ وخٍ ُ ٍِحٍس، ك ُ َ ًً َ٤ ٬ّٔ ٖٓ ؿ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ػ

حصٍُحٍس  ٬ع َٓ  ػ

Telah menceritakan kepadaku Hamdawaih bin Nashiir yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Muhammad bin Iisa dari „Ammar bin Mubarak yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Hasan bin Kulaib Al Asdiy dari Ayahnya Kulaib Ash Shaidawiy bahwa mereka 

sedang duduk dan bersama mereka ada „Udzafir Ash Shairafiy dan sekelompok sahabat 

mereka. Bersama mereka ada Abu „Abdullah [„alaihis salaam]. [Perawi] berkata Abu 

„Abdullah [„alaihis salam] mulai tanpa menyebutkan Zurarah kemudian Beliau berkata 

“Allah melaknat Zurarah, Allah melaknat Zurarah, Allah melaknat Zurarah” sebanyak tiga 

kali [Rijal Al Kasyiy 1/365] 

Riwayat di atas dhaif karena ‗Ammar bin Mubarak seorang yang majhul [Al Mufiid Min 

Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 421] dan Hasan bin Kulaib seorang yang majhul [Al Mufiid Min 

Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 152] 

. 

. 

٤خٍ،  ٓ  ٢ ٖ أر َى٣ ٔٔغ ً ْ، ػٖ ٓ ٗٞ ٠ٔ، ػٖ ٣ ٤ ٖ ػ ٢٘ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٚ، ه ٢٘ كٔي٣ٝ كيػ

ؼٖ هللا ٍُحٍس يح ُٝ ٣َ ؼٖ هللا ر وٍٞ: ُ ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ؼض أر ٔٓ خٍ:   ه

Telah menceritakan kepadaku Hamdawaih yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Muhammad bin Iisa dari Yunus dari Masma‟ Kardiin Abi Sayaar yang berkata aku 

mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan Allah melaknat Buraid dan Allah 

melaknat Zurarah [Rijal Al Kasyiy 1/364] 

Sayyid Muhsin Al Amin menyatakan bahwa sanad hadis ini shahih [A‘yan Asy Syi‘ah 7/50]. 

Tetapi penilaian ini perlu ditinjau kembali dengan kaidah ilmu Rijal Syi‘ah. Riwayat di atas 

para perawinya tsiqat kecuali Muhammad bin Iisa bin Ubaid, ia termasuk perawi yang 

diperselisihkan. Najasyiy menyebutkan bahwa ia tsiqat, banyak riwayatnya dan baik 

tulisannya [Rijal An Najasyiy hal 333 no 896]. Ath Thuusiy menyatakan bahwa ia dhaif [Al 

Fahrasat Ath Thuusiy hal 216]. 

ٞ خر ٖ ر لَ ر ؼ ٞ ؿ َ أر ًًٝ ٖٓ ٠ٔ ٤ ٖ ػ ٚ ٓلٔي ر لَى ر ٓخ ط خٍ:  ٚ ه ٤ي أٗ ُٞ ٖ حُ ٚ، ػٖ حر ٣

 ٖٓ :ٕٞ وُٞ وٍٞ، ٣ٝ ٌٛح حُ  ٌَٕٝ ٘ ٘خ ٣ ٛلخر ض أ ٤ٚ ٍٝأ٣ ِ ي ػ ٔظ ؼ ٚؼ ٫ ٣ ْ ٝكي٣ ٗٞ ظذ ٣ ً

ـيحى ٌٖ ر ٓ  .٠ٔ ٤ ٖ ػ لَ ٓلٔي ر ؼ ٢ ؿ ؼَ أر  ٓ
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Dan Abu Ja‟far bin Babawaih menyebutkan dari Ibnu Waliid bahwasanya ia berkata “apa 

yang diriwayatkan menyendiri Muhammad bin Iisa dari kitab Yunus dan hadis-hadisnya 

tidak bisa dijadikan pegangan atasnya. Dan aku melihat sahabat kami mengingkari 

perkataan ini dan mereka mengatakan “siapa yang seperti Abu Ja‟far Muhammad bin Iisa”, 

ia tinggal di Baghdad [Rijal An Najasyiy hal 333 no 896] 

Ibnu Dawud memasukkan namanya dalam kitab Rijal-nya bagian kedua yang memuat daftar 

perawi yang majhul dan tercela di sisinya [Rijal Ibnu Dawud hal 275]. Sedangkan Allamah 

Al Hilliy memasukkannya dalam kitab Rijalnya bagian pertama yang memuat daftar perawi 

yang ia berpegang dengannya dan dengan sharih ia berkata ―dan yang kuat di sisiku adalah ia 

diterima riwayatnya‖ [Khulashah Al Aqwaal hal 242-243] 

Pendapat yang rajih tentang Muhammad bin Iisa adalah dia pada dasarnya seorang yang 

tsiqat tetapi terdapat kelemahan dalam sebagian hadisnya yaitu hadisnya dari Yunus. 

Pengingkaran terhadap perkataan Ibnu Walid justru tidak bisa dijadikan pegangan karena apa 

yang dikatakan Ibnu Walid adalah jarh yang jelas dan tidak bersifat menjatuhkan kredibilitas 

Muhammad bin Iisa melainkan hanya menunjukkan terdapat kelemahan dalam sebagian 

hadisnya. Adapun pendhaifan Ath Thuusiy maka itu dikembalikan kepada perkataan Ibnu 

Walid yaitu pada sebagian hadisnya. 

Kesimpulannya riwayat Muhammad bin Iisa dari Yunus yang diriwayatkan secara 

menyendiri maka kedudukannya dhaif. Riwayat di atas adalah riwayat Muhammad bin Iisa 

dari Yunus secara tafarrud maka statusnya dhaif apalagi hadis ini bertentangan dengan hadis 

shahih dari Imam Ja‘far [‗alaihis salaam] bahwa Buraid dan Zurarah termasuk orang yang 

dikabarkan surga. 

. 

. 

زي  خ ػ ؼض أر ٔٓ خٍ:  ٢ ه لَحٗ ِػ ٔئٖٓ، ػٖ ػَٔحٕ حُ ٤ْ حُ َحٛ ْ، ػٖ ار ٗٞ ٘خى: ػٖ ٣ ٓ ٌٜح ح٫ ٝر

ٓخ أكيع أكي   ٬ َ٘ ٍؿ ٠٘ ػ ٠٘ أػ ًٝ َ٤ ٜ خ ر خ أر ٤َ: ٣ ٜ ٢ ر وٍٞ ٧ر ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ هللا ػ

ٓخ   ّ٬ٓ ٢ ح٫ هللاك زي  ٢ ػ ٍٞ أر ٌٛح ه ٘ٚ هللا،  ؼ زيع، ُ  أكيع ٍُحٍس ٖٓ حُ

Dan dengan sanad ini, dari Yunus dari Ibrahim Al Mu‟min dari „Imraan Az Za‟faraniy yang 

berkata aku mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan kepada Abu Bashir 

“wahai Abu Bashiir akan ada dua belas orang yang tidak seorangpun yang membuat hal-hal 

baru dalam islam seperti hal-hal baru yang diadakan Zurarah dari bid‟ahnya, laknat Allah 

atasnya, ini perkataan Abu „Abdullah [Rijal Al Kasyiy 1/365]. 

Riwayat di atas dhaif karena Ibrahim Al Mu‘min seorang yang majhul [Al Mufiid Min 

Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 18] dan ‗Imraan Az Za‘faraniy seorang yang majhul [Al Mufiid 

Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 442] 

. 

 ٖ ٛخٍٕٝ ر ْ، ػٖ  ٗٞ ٤ي١، ػٖ ٣ ز ؼ ٖ أكٔي، ػٖ حُ ٤َ ر زَث ٢٘ ؿ خٍ كيػ ؼٞى، ه ٔ ٓ ٖ ٓلٔي ر

زي خ ػ ض أر ٓؤُ خٍ:  ْ  هخٍؿش، ه ٘ٞح ُٝ ٖ آٓ ٣ٌ ٍٞ هللا ػِٝ ؿَ حُ ٬ّٔ ػٖ ه ٤ٚ حُ ِ هللا ػ

لش ٍُٝحٍس ٤ ٘ ٞ ك ٚز أر ظٞؿ ٓ ٓخ ح  ٞٛ خٍ:  ِْ ” ه ظ ْٜ ر ٔخٗ ٔٞح ح٣ ز ِ ٣ 
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زي  خ ػ ؼض أر ٔٓ خٍ:  َٔحى١ ه ٤غ حُ ٔش، ػٖ ُ ِ ٔ ٓ ٖ ْ، ػٖ هطخد ر ٗٞ ٘خى: ػٖ ٣ ٓ ٌٜح ح٫ ٝر

ٜخ خث ٔٞص ٍُحٍس ح٫ ط وٍٞ: ٫ ٣ ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ  هللا ػ

Muhammad bin Mas‟ud berkata telah menceritakan kepadaku Jibra‟il bin Ahmad dari Al 

„Ubaidiy dari Yunus dari Haruun bin Khaarijah yang berkata aku bertanya kepada Abu 

„Abdullah [„alaihis salaam] tentang firman Allah „azza wajalla “orang-orang yang beriman 

dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman”. Beliau berkata itu adalah 

apa yang sepatutnya bagi Abu Hanifah dan Zurarah. Dan dengan sanad ini dari Yunus dari 

Khaththaab bin Maslamah dari Laits Al Muradhiy yang berkata aku mendengar Abu 

„Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan tidak akan mati Zurarah kecuali dalam keadaan 

tersesat [Rijal Al Kasyiy 1/364-365] 

Riwayat di atas dhaif, Al Ubaidiy adalah Muhammad bin Iisa bin Ubaid maka riwayatnya 

dari Yunus secara tafarrud [tanpa adanya penguat] statusnya dhaif, sebagaimana yang telah 

kami jelaskan sebelumnya. Selain itu sanad di atas dhaif karena Jibra‘il bin Ahmad. 

ش ػٖ  َٝح٣ ٤َ حُ ؼ ً ،ٌٖ خ ر ٤ٔ و خٕ ٓ خ ٓلٔي، ً ٠٘ أر ٌ ٢، ٣ خر لخ٣ٍ ٖ أكٔي: حُ ٤َ ر زَث ؿ

٤ن  ٘ ٓخٕ، ٍؿخٍ حُ ْ، ٝهَح ؼَحم، ٝه خُ خء ر ِٔ ؼ ـٍٜٞ  –حُ ٤َح –ٓ ؼ ً ٢٘ ٌ ٘ٚ حُ َٟٝ ػ ٣ 

Jibra‟il bin Ahmad Al Faryaabiy kuniyah Abu Muhammad, ia tinggal di Kasy, banyak 

memiliki riwayat dari ulama Iraq, Qum dan Khurasan, termasuk Rijal Syaikh, seorang yang 

majhul, Al Kasyiy banyak meriwayatkan darinya [Al Mufiid Min Mu‟jam Rijal Al Hadits hal 

101] 

Sebagian ulama syi‘ah mensifatkannya dengan mamduh dan menilai hadisnya hasan, seperti 

Sayyid Muhsin Amin dalam A‘yan Asy Syi‘ah [A‘yan Asy Syi‘ah hal 49-50]. Pernyataan ini 

patut ditinjau kembali, mamduh [pujian] yang dimaksud mengenai Jibra‘il bin Ahmad adalah 

ia memiliki banyak riwayat dan Al Kasyiy banyak meriwayatkan darinya. Dan pujian seperti 

ini bukan termasuk pujian yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan hadisnya hasan. 

Banyaknya periwayatan bukanlah tautsiq karena seorang dhaif dan majhul pun bisa memiliki 

banyak riwayat. 

Begitu pula pujian sebagian ulama bahwa Al Kasyiy telah berpegang dengannya dan 

tulisannya maka inipun tidak menjadi tautsiq. Yang dimaksud ―Al Kasyiy berpegang 

dengannya‖ tidak lain adalah Al Kasyiy banyak meriwayatkan darinya. Periwayatan Al 

Kasyiy darinya baik sedikit ataupun banyak tidak memberikan predikat tautsiq karena Al 

Kasyiy bukan tipe ulama yang meriwayatkan dari perawi tsiqat saja [bahkan An Najasyiy 

mensifatkan dia banyak meriwayatkan dari perawi dhaif] dan tidak pula Al Kasyiy 

mensyaratkan dalam kitab Rijal-nya bahwa syaikh-nya [gurunya] dalam kitab Rijal tersebut 

tsiqat. 

. 

 ٖ٤ وط ٣ ٖ ٢ِ ر لٚ ٓئًٕ ػ ٠ٔ، ػٖ ك ٤ ٖ ػ ٢٘ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٤َ ه ٜ ٗ ٖ ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

ٞ٘ ٖ آٓ ٣ٌ ٬ّٔ حُ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ِض ٧ر خٍ: ه ٤َ، ه ٜ ٢ ر خ ٓلٔي، ػٖ أر ٢٘ أر ٌ ٣ ْ ح ُٝ

ٛذ  ٓخ ً ي  ًُ ِْ ظ ي حُ ًُ ٖٓ َ٤ ٜ خ ر خ أر خى ٣ خ هللا ٝا٣ خٍ: أػخًٗ ِْ؟ ه ظ ْٜ ر ٔخٗ ٔٞح ح٣ ز ِ ٣

ٚ ٛلخر لش ٝأ ٤ ٘ ٞ ك ٚ ٝأر ٛلخر ٤ٚ ٍُحٍس ٝأ  ك
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Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Nashiir yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Muhammad bin Iisa dari Hafsh mu‟adzin Aliy bin Yaqthiin kuniyah Abu 

Muhammad dari Abu Bashiir yang berkata aku berkata kepada Abu „Abdullah [„alaihis 

salam] “orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan 

kezaliman”. Beliau berkata semoga Allah melindungi kami dan engkau wahai Abu Bashiir 

dari kezaliman tersebut, hal itu untuk Zurarah dan sahabatnya, Abu Hanifah dan sahabatnya 

[Rijal Al Kasyiy 1/358] 

Riwayat Al Kasyiy di atas sanadnya dhaif karena Hafsh mu‘adzin Aliy bin Yaqthiin seorang 

yang majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 189] 

. 

زي هللا  ٢ ػ ٚ ػٖ أر ؼٞ ٍؿخُ ٌْ، ػٖ ر ل ٖ حُ ٢ِ ر ٠ٔ ػٖ ػ ٤ ٖ ػ ٖ أكٔي: ػٖ ٓلٔي ر ٓلٔي ر

خٍ:  خّ، ه ٌ٘ أ٣ ٚظ ٓ ٓخ ٍأ٣ ِض  خٍ، ه ٍِحٍس؟ ه يى ر ظ٠ ٜػ وخٍ: ٓ ٤ٚ ك ِ ِض ػ خٍ: ىه ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ػ

زخ  ؼـ ظ ِض ٍُحٍس؟ ٓ خٍ، ه ٚ ه ٘خُط ٜ٘ي ؿ ٬ ط ٓخص ك ؼيٙ ٝحٕ  ٬ ط ٝ ك زخٍ ٝحٕ َٓ خٍ، ٫ ط ٓٔخ ه

ش ٬ػ غ ػ خُ خٍ إ ٓغ هللا ػ ٜخٍٟ ٖٝٓ ه ٘ ٞى ٝحُ ٤ٜ َٗ ٖٓ حُ ؼْ ٍُحٍس، ٍُحٍس  خٍ: ٗ  ه

Muhammad bin Ahmad dari Muhammad bin Iisa dari Aliy bin Al Hakam dari sebagian 

perawi dari Abu „Abdullah [„alaihis salaam], [orang tersebut] berkata aku masuk 

menemuinya, maka Beliau berkata “kapan kau terakhir bertemu Zurarah?”. Aku berkata 

“aku tidak melihatnya sejak beberapa hari”. Maka Beliau berkata “jangan 

mempedulikannya dan jika ia sakit jangan menjenguknya dan jika ia wafat jangan 

menyaksikan jenazahnya”. Aku berkata “Zurarah?” seraya heran dengan perkataan 

tersebut. Beliau berkata “benar Zurarah, Zurarah lebih buruk dari Yahudi dan Nasraniy dan 

dari orang yang mengatakan bahwa bersama Allah tiga dari yang tiga” [Rijal Al Kasyiy 

1/380-381] 

Riwayat Al Kasyiy di atas dhaif karena tidak diketahui siapa yang meriwayatkan dari Abu 

‗Abdullah [‗alaihis salaam]. 

. 

ِ، ػٖ ٓلٔي  ٠ٔ ػٖ ك٣َ ٤ ٖ ػ خٕ ر ٔؼ ٠ٔ، ػٖ ػ ٤ ٖ ػ ٘خ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٤َ، ه ٜ ٗ ٖ ٓلٔي ر

 ٖ ٢٘ ٫ٝ ى٣ ٤ْ ٖٓ ى٣ ُ ٢ ِض ُ ٤ق ه ً :ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ِض ٧ر خٍ ه ز٢، ه ِ ل حُ

ٔخ أ خٍ: حٗ ٢؟ ه خث ٛٚآر زخ ٗ ٍٞ ٍُحٍس ٝأ ي ه ٌُ ٢٘ ر  ػ

Muhammad bin Nashiir berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Iisa dari 

„Utsman bin Iisa dari Hariiz dari Muhammad Al Halabiy yang berkata aku berkata kepada 

Abi „Abdullah [„alaihis salaam] apa yang engkau katakan kepadaku “bukan dari agamaku 

dan bukan dari agama ayahku?”. Beliau berkata sesungguhnya perkataan itu dariku untuk 

Zurarah dan orang-orang yang sepertinya [Rijal Al Kasyiy 1/381]. 

Terdapat sedikit pembicaraan mengenai sanad riwayat ini yaitu seputar perawinya yang 

bernama Utsman bin Iisa, ada yang menyatakan ia tsiqat dan ada yang mendhaifkannya 

1. Muhammad bin Nashiir gurunya Al Kasyiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 440] 
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2. Muhammad bin Iisa bin Ubaid, terdapat perbincangan atasnya. Najasyiy menyebutkan 

bahwa ia tsiqat, banyak riwayatnya dan baik tulisannya [Rijal An Najasyiy hal 333 no 

896]. Ath Thuusiy menyatakan bahwa ia dhaif [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 216]. 

Dalam pembahasan sebelumnya kami merajihkan bahwa ia pada dasarnya tsiqat tetapi 

dhaif dalam riwayatnya dari Yunus 

3. Utsman bin Iisa, An Najasyiy menyebutkan bahwa ia seorang waqifiy [Rijal An 

Najasyiy hal 300 no 817]. Ibnu Syahr Asyub memasukkannya kedalam golongan 

orang tsiqat yang meriwayatkan dari Imam Musa bin Ja‘far [‗alaihis salaam] 

[Manaqib Ibnu Syahr Asyub 3/438]. Muhaqqiq Al Hilliy menyatakan ia dhaif [Al 

Mu‘tabar 2/770]. Allamah Al Hilliy memasukkannya dalam bagian kedua kitabnya 

yang memuat perawi tercela dan perawi yang ia bertawaqquf atasnya [Khulashah Al 

Aqwaal hal 382-383] 

4. Hariiz bin ‗Abdullah As Sijistaniy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 118] 

5. Muhammad Al Halabiy adalah Muhammad bin Aliy bin Abi Syu‘bah Al Halabiy 

seorang yang faqih tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 325 no 885] 

Pendapat yang rajih mengenai Utsman bin Iisa adalah tidak bisa dijadikan hujjah jika 

riwayatnya bertentangan dengan riwayat shahih. Allamah Al Hilliy berkata tentang Utsman 

bin Iisa dalam Khulashah Al Aqwaal 

ٚ لَى ر ٘ خ ٣ ٤ٔ ق ك ظٞه ٘ي١ حُ ٞؿٚ ػ  ٝحُ

Dan di sisiku, aku bertawaqquf atas apa yang diriwayatkannya secara tafarrud [Khulashah 

Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 383] 

غ  خى٣ ٛخ ٓغ ٝؿٞى ح٧ك ٜٞ ٚظ ه ٠ِ ٍٝح٣ َ ػ ؼ٣ٞ ٬ ط ل٢ ك ٛٞ ٝحه ٝ ٠ٔ ٤ ٖ ػ خٕ ر ٔؼ ػ

ٜخ ٬ك ٠ِ ه ش ػ يحُ ٤لش حُ ٜل  حُ

Utsman bin Iisa dia bermazhab waqifiy, tidak boleh bergantung dengan riwayatnya, 

khususnya jika terdapat hadis shahih yang menyelisihinya [Muntaha Al Mathlab, Allamah Al 

Hilliy 1/36]. 

Dalam hal ini Utsman bin Iisa telah menyelisihi berbagai hadis shahih yang memuat pujian 

Imam Ahlul Bait kepada Zurarah bin A‘yan maka riwayatnya disini tidak bisa dijadikan 

hujjah. 

Atau kalau diterapkan metode jama‘ [menggabungkan] maka riwayat Utsman bin Iisa ini bisa 

digabungkan dengan riwayat shahih yang memuji Zurarah dengan alasan bahwa Imam Ja‘far 

mencelanya karena taqiyah untuk melindungi Zurarah. Terdapat riwayat shahih yang 

menguatkan bukti bahwa Imam Ja‘far [‗alaihis salaam] mengakui bahwa kritiknya terhadap 

Zurarah dalam rangka melindunginya. 

 ْ ٗٞ ٢٘ ٣ خٍ: كيػ ٤ي ه ز ٖ ػ ٠ٔ ر ٤ ٖ ػ ٘خ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٤َ، ه ٜ ٗ ٖ ش ر ٢٘ كٔي٣ٝ كيػ

 ٖ زي هللا ر َكٖٔ، ػٖ ػ زي حُ ٖ ػ  ٍُحٍس.ر

 ٢٘ خٍ كيػ زي هللا ه ٖ ػ ؼي ر ٓ ٘خ  خ٫: كيػ ٖٔ، ه ل ٖ حُ ٤ٖ ر ٔ ل ٚ ٝحُ ٣ٞ ُٞ ٖ ه ٝٓلٔي ر

 ،ٖ٤ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٤ٚ حُ ٘ ٖ ٍُحٍس ٝحر زي هللا ر ٖ ػ زٞد، ػٖ ٓلٔي ر ٖ ٓل ٖٔ ر ل ٖ حُ ٛخٍٕٝ ر

يى  ٠ِ ٝحُ ٢٘ ػ َأ ٓ ٬ّٔ حه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٞ ػ ٢ أر خٍ ُ خٍ: ه ٖ ٍُحٍس ه زي هللا ر ػٖ ػ

ٔخ ٢ حٗ ٚ: حٗ ُ َ ٬ّٔ. ٝه َ ٖٓ  حُ ً ٠ ٔخٍػٕٞ اُ ؼيٝ ٣ ٘خّ ٝحُ خٕ حُ ٘ي ك ٢٘ ػ خػخ ٓ زي ىك ٤ أػ
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ش  َر ٚ ٝه ٘خ ُ ظ ز ٔل ُ ٚ ٗٞٓ َ ٣ ،ٚ وَر ٚز ٝٗ ل ٗ ٖٓ ٢ خٍ ح٧ًٟ ك ٚ ٫ىه ٌخٗ خ ٓ ٘خٙ ٝكٔيٗ َر ه

 .َٙٓ لٔي أ لٖ ٝإٔ ٗ ٘خٙ ٗ ز َ ٖٓ ػ لٔيٕٝ ً ٣ٝ ِٚ ظ ٤ٚ ٝه ِ َٕٝ حىهخٍ ح٧ًٟ ػ ٘خ، ٣ٝ ٓ ٙٞ ٝىٗ

٘خ  ٤ ِي اُ ٤ ٔ ٘خ ُٝ َص ر ٜظ ٗ ي ٍؿَ ح زي ٧ٗ ٤ ٔخ أػ بٗ ٤َ ك ٘خّ ؿ ٘ي حُ ّٓٞ ػ ٌٓ ي  ًُ ٢ ض ك ٝأٗ

 ٖ ي٣ ٢ حُ َٓى ك ٤لٔيٝح أ زي ُ ٤ زض إٔ أػ ز ؤك ٘خ، ك ٤ ِي اُ ٤ ٔ ٘خ ُٝ ي ُ ٔٞىط ُ َ ٓلٔٞى ح٧ػ

٘ش  ٤ ل ٔ ٓخ حُ وٍٞ هللا ؿَ ٝػِ ” أ ٘ي ٣ ْٛ ػ َٗ غ  ٘خ ىك ي ٓ ٌُ ٌٕٞ ر ٜي ٣ٝ و زي ٝٗ ٤ ؼ ر

 َ ؤهٌ ً ِي ٣ ٓ ْٜ خٕ ٍٝحث خ ًٝ ٜز ٤ ؤٍىص إٔ أػ زلَ ك ٢ حُ ِٕٞ ك ٔؼ ٤ٖ ٣ ٔخً ٔ ض ُ ٌخٗ ك

٘ش ؿٚ ٤ ل ٓ خ  ر

Telah menceritakan kepadaku Hamdawaih bin Nashiir yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Iisa bin „Ubaid yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Yunus bin „Abdurrahman dari „Abdullah bin Zurarah. Dan Muhammad bin Quluwaih dan 

Husain bin Hasan keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Sa‟d bin „Abdullah 

yang berkata telah menceritakan kepadaku Haruun bin Hasan bin Mahbuub dari Muhammad 

bin „Abdullah bin Zurarah dan kedua anaknya Hasan dan Husain dari „Abdullah bin 

Zurarah yang berkata Abu „Abdullah [„alaihis salaam] berkata kepadaku sampaikan salam 

dariku kepada ayahmu dan katakan kepadanya bahwa sesungguhnya pencelaan terhadapmu 

hanyalah perlindungan dariku untuknya, orang-orang dan musuh-musuh akan bersegera 

mengganggu setiap orang yang dekat dan terpuji di sisi kami karena kecintaan dan 

kedekatannya kepada kami, mereka akan menuduhnya karena kecintaan kami kepadanya dan 

kedekatan kami kepadanya, mengganggunya bahkan membunuhnya. Dan mereka akan 

memuji orang-orang yang kami cela dan memuji perkaranya. Maka sesungguhnya 

pencelaanku terhadapmu hanya karena engkau mengenal kami dan cenderung terhadap 

kami, engkau tercela di mata orang-orang dan tidak diterima karena kecintaanmu dan 

kecenderunganmu kepada kami. Maka aku ingin bahwa pencelaanku kepadamu agar orang-

orang memuji urusanmu karena hal itu dan yang demikian itu dari kami adalah 

perlindungan terhadapmu dari keburukan mereka sebagaimana firman Allah „azza wajalla 

“adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin di laut dan aku bertujuan merusak 

bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera” 

[QS Al Kahfiy : 79]…[Rijal Al Kasyiy 1/349] 

Riwayat Al Kasyiy ini sanadnya shahih, ada dua jalan sanad dalam riwayat di atas, jalan 

pertama lemah karena riwayat Muhammad bin Iisa dari Yunus tetapi telah dikuatkan oleh 

jalan kedua oleh para perawi tsiqat sebagai berikut 

1. Muhammad bin Quluwaih, ia adalah ayahnya Ja‘far bin Muhammad penulis kitab 

Kamil Ziyaarat dan ia seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 

570] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy 

hal 135] 

3. Haruun bin Hasan bin Mahbuub seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 

438-439 no 1181] 

4. Muhammad bin ‗Abdullah bin Zurarah, ia lebih shaduq dari Ahmad bin Hasan dan ia 

seorang yang memiliki keutamaan dalam agama [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al 

Hadits hal 544] 

5. ‗Abdullah bin Zurarah, meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam], seorang 

yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 223 no 583] 

. 
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. 

. 

Riwayat Zurarah Mencela Ahlul Bait [‘alaihis salaam[ 

زي هللا  خ ػ ض أر ٓؤُ خٍ:  ٔٚ ػٖ ٍُحٍس ه وخف، ػٖ ػ ٖ ر ٖ أكٔي ر ٢ِ ر ٢٘ ػ خٍ: كيػ ٓق: ه ٞ ٣

ٚ ا٫ هللا  ٜٗي حٕ ٫ اُ وخٍ: ح ٜ٘ي؟ ك ظ ٬ّٔ ػٖ حُ ٤ٚ حُ ِ ٜٗي حٕ ٓلٔيح ػ ٚ ٝأ ي ُ ٣َٗ ٝكيٙ ٫ 

ِض إ  خ هَؿض ه ِٔ ِٞحص ك ٜ ٤خص ٝحُ ظل خٍ حُ ِٞحص؟ ه ٜ ٤خص ٝحُ ظل ِض حُ ٚ، ه ُٞٓ زيٙ ٍٝ ػ

٤خص  ظل ِض حُ ي ه ؼَ ًُ ٔ وخٍ ً ٜ٘ي، ك ظ ـي ػٖ حُ ٚظ ٖٓ حُ ٔؤُ ٘ٚ ؿيح ك ٓؤُ ٚظ ٧ ٤ و ُ

ٚظ ػٖ  ٔؤُ ٘ٚ ؿيح ك ٓؤُ ٧ ّٞ ؼي ٣ وخٙ ر ِض: أُ ِٞحص، ه ٜ ٤خص ٝحُ ظل خٍ حُ ِٞحص؟ ه ٜ ٝحُ

ٜ٘ي: ف ظ خ هَؿض حُ ِٔ ِٞحص ك ٜ ٤خص ٝحُ ظل خٍ حُ ِٞحص؟ ه ٜ ٤خص ٝحُ ظل ِض حُ ِٚ، ه ؼ ٔ خٍ ً ه

يح ِق حر ل ِض ٫ ٣ ٚظ ٝه ٤ ل ُ ٢ ١َٟض ك  

Yuusuf berkata telah menceritakan kepadaku Aliy bin Ahmad bin Baqaah dari pamannya 

dari Zurarah yang berkata aku bertanya kepada Abu „Abdullah [„alaihis salaam] tentang 

tasyahud?. Maka Beliau berkata “asyhadu allaa ilaaha illallahu wahdahu lasyariikalahu 

waasyhadu annamuhammadan „abduhu wa rasuuluhu”. Aku berkata “attahiyaatu 

washshalawaatu?”. Beliau berkata “attahiyaatu washshalawaatu”. Ketika aku keluar aku 

berkata bahwa akan menemuinya dan menanyakan kepadanya besok, maka aku bertanya 

kepadanya besok tentang tasyahud. Beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Aku 

berkata “attahiyaatu washshalawaatu?”. Beliau berkata “attahiyaatu washshalawaatu”. 

Aku berkata “aku akan menemuinya setelah hari ini dan menanyakan kepadanya besok, 

maka aku bertanya lagi kepadanya tentang tasyahud. Beliau menjawab dengan jawaban 

yang sama. Aku berkata “attahiyaatu washshalawaatu?”. Beliau berkata “attahiyaatu 

washshalawaatu”. Maka ketika aku keluar aku buang angin pada jenggotnya dan aku 

berkata “tidak akan beruntung selamanya” [Rijal Al Kasyiy 1/379] 

Riwayat Al Kasyiy di atas sanadnya dhaif. Yusuf yang dimaksud dalam sanad di atas 

kemungkinan adalah Yusuf bin Sakht dan dia seorang yang dhaif [Al Mufiid Min Mu‘jam 

Rijal Al Hadits hal 677]. Aliy bin Ahmad bin Baqqaah tidak ditemukan keterangan 

tentangnya dalam kitab Rijal Syi‘ah. Sedangkan Pamannya Aliy bin Ahmad bin Baqqah 

disebutkan bahwa ia seorang yang majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 751]. 

Ada sedikit catatan mengenai matan riwayat Al Kasyiy di atas, lafaz dharath memang 

zahirnya bermakna ―buang angin‖ tetapi disebutkan juga dalam kitab Lisan Al Arab bahwa 

lafaz ini dalam konteks pemakaiannya terhadap ―perkataan seseorang‖ bisa juga bermakna 

pengingkaran terhadap perkataan orang tersebut [Lisan Al Arab Ibnu Manzhur 7/341] 

. 

٘خ ٤ ظذ اُ خٍ: ً ؼٞى، ه ٔ ٓ ٖ زي  ٓلٔي ر ٖ ػ ٤ْ ر َحٛ ٤َ ػٖ ار ٢ ػٔ ٖ أر َ ػٖ حر ًٌ ٠َ، ٣ ل حُ

٘خ  ٞح: ً خُ َٔ، ه وٞد ح٧ك ؼ ٘لخّ ٝ ٣ ٓش حُ ٓخ ٢ أ ٍٜٞ ٝأر ٘ ٓ ٢ ٖ أر ٠ٔ ر ٤ ٤ي، ػٖ ػ لٔ حُ

٘ش كيع  ٤ ٤ ٖ ػ ٌْ ر ل وخٍ إ حُ ٤ٚ ٍُحٍس ك ِ يهَ ػ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٘ي أر ٓخ ػ ِٞ ؿ

زي ح ٞ ػ ٚ أر وخٍ ُ لش، ك ِٔىُ ـَد ىٕٝ حُ ٔ َٛ حُ خٍ  ٚ ه ٤ي أٗ خ ػٖ أر ٬ّٔ حٗ ٤ٚ حُ ِ هلل ػ

 ،٢ ٠ِ أر ٌْ ػ ل ٌد حُ ً ٢ ٌٛح ه  ٠ خٍ أر ٓخ ه ٚظ  ِ ؤٓ ٌْ ط ل ٓخ أٍٟ حُ وٍٞ:  ٣ ٞٛ وَؽ ٍُحٍس ٝ خٍ: ك ه

٤ٚ ٠ أر ِ ٌد ػ ً 
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Muhammad bin Mas‟ud berkata Fadhl menulis kepada kami, ia menyebutkan dari Ibnu Abi 

Umair dari Ibrahim bin „Abdul Hamiid dari Iisa bin Manshuur, Abi Usamah Asy Syahaam, 

dan Yaqub Al Ahmar, ketiganya mengatakan kami duduk di sisi Abi „Abdullah [„alaihis 

salaam] maka Zurarah masuk menemuinya, ia berkata bahwa Al Hakam bin Uyainah 

menceritakan hadis dari ayahmu bahwasanya ia berkata shalatlah maghrib sebelum sampai 

di Mudzalifah, Abu „Abdullah [„alaihis salaam] berkata “setelah aku perhatikan, Ayahku 

tidak mengatakan hal ini, Al Hakam telah berdusta atas ayahku. [perawi] berkata “maka 

Zurarah keluar dan ia mengatakan aku tidak beranggapan kalau Al Hakam berdusta atas 

ayahnya” [Rijal Al Kasyiy 1/377] 

Riwayat Al Kasyiy di atas para perawinya tsiqat tetapi terdapat illat [cacat] pada lafaz 

perkataan ―maka Zurarah keluar dan ia mengatakan aku tidak beranggapan kalau Al Hakam 

berdusta atas ayahnya‖. Lafaz tersebut didahului dengan lafaz ―qala‖ sedangkan matan 

sebelumnya didahului lafaz ―qaaluu‖, lafaz qaaluu ini menunjukkan bahwa matan tersebut 

berasal dari ketiga perawi yaitu Iisa bin Manshuur, Abi Usamah dan Yaqub Al Ahmar. 

Sedangkan lafaz qaala mengandung dua kemungkinan 

1. Lafaz tersebut berasal dari salah satu dari ketiga orang sebelumnya yaitu Iisa bin 

Manshuur, Abi Usamah atau Yaqub Al Ahmar. Karena ketiganya tsiqat maka jika 

benar demikian kedudukan lafaz qala tersebut shahih 

2. Lafaz tersebut berasal dari salah satu perawi selain mereka bertiga yaitu Ibrahim bin 

Abdul Hamiid, Ibnu Abi Umair, Fadhl bin Syadzaan, atau Muhammad bin Mas‘ud. 

Walaupun mereka semua tsiqat tetapi karena mereka tidak menyaksikan langsung 

peristiwa tersebut maka status lafaz qaala tersebut adalah idraaj dan hukumnya 

mursal. 

Tidak diketahui yang mana kemungkinan tersebut yang benar maka lafaz qaala tersebut tidak 

bisa dijadikan hujjah untuk mencela Zurarah karena tidak bisa ditetapkan apakah lafaz 

tersebut shahih bahkan mengandung kemungkinan bahwa lafaz tersebut dhaif mursal. 

Terdapat qarinah yang menguatkan bahwa lafaz qaala tersebut adalah idraaj [sisipan] dari 

perawi sebelum Ibrahim bin ‗Abdul Hamiid. Al Kasyiy juga meriwayatkan kisah di atas 

dengan sanad berikut 

 ٖ ٖٔ ر ل ٘خ حُ خ٫: كيػ ٤َ، ه ٜ ٘خ ٗ ٤ْ حر َحٛ ٚ ٝار ٓلخم كٔي٣ٝ ٞ ا ٖٔ ٝأر ل ٞ حُ ٢٘ أر كيػ

 ْ٤ َحٛ ٤ْ، ػٖ ار ٌ ٖ ك ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ٢، ػٖ ؿ ٌٞك ٘خد حُ و ٠ٓ حُ ٞٓ ٤ي، ػٖ  لٔ زي حُ ٖ ػ ر

زي  ٢ ػ ٘ي أر ٓخ ػ ِٞ ٘خ ؿ ٞح: ً خُ َٔ ه وٞد ح٧ك ؼ ٓش، ٣ٝ ٓخ ٢ أ ٍٜٞ، ٝأر ٘ ٓ ٢ ٖ أر ٠ٔ ر ٤ ػ

 ٚ ٤ي أٗ ٘ش ٍٟٝ ػٖ أر ٤ ٤ ٖ ػ ٌْ حر ل ٚ: حٕ حُ وخٍ ُ ٤ٖ، ك ٖ أػ يهَ ٍُحٍس ر ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ هللا ػ

ٓخ  ش:  ٬ػ ٔخٕ ػ ؤ٣ ٬ّٔ ر ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٞ ػ ٚ أر وخٍ ُ لش، ك ِٔىُ ـَد ىٕٝ حُ ٔ َٛ حُ  :ٚ خٍ ُ ه

٬ّٔم ٤ٚ حُ ِ ٢ ػ ٠ِ أر ٘ش ػ ٤ ٤ ٖ ػ ٌْ ر ل خُ ٌر ً ،٢ ٌٛح ه  ٢  حٍ أر

Telah menceritakan kepadaku Abul Hasan dan Abu Ishaaq, Hamdawaih dan Ibrahim 

keduanya putra Nashiir, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Hasan bin 

Muusa Al Khasyaab Al Kuufiy dari Ja‟far bin Muhammad bin Hukaim dari Ibrahim bin 

„Abdul Hamiid dari Iisa bin Abi Manshuur, Abi Usamah, Yaqub Al Ahmar ketiganya berkata 

kami duduk di sisi Abi „Abdullah [„alaihis salaam] maka Zurarah masuk menemuinya, ia 

berkata bahwa Al Hakam bin Uyainah menceritakan hadis dari ayahmu bahwasanya ia 

berkata shalatlah maghrib sebelum sampai di Mudzalifah, Abu „Abdullah [„alaihis salaam] 
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berkata “Ayahku tidak mengatakan hal ini, Al Hakam telah berdusta atas ayahku. [Rijal Al 

Kasyiy 2/468] 

Riwayat di atas adalah riwayat Ibrahim bin Abdul Hamiid dengan kisah yang sama hanya 

saja tanpa tambahan lafaz qaala yaitu perkataan Zurarah. Maka riwayat ini menjadi qarinah 

yang menguatkan bahwa lafaz qaala tersebut berasal dari perawi sebelum Ibrahim bin ‗Abdul 

Hamiid yaitu Ibnu Abi Umair, Fadhl bin Syadzan atau Muhammad bin Mas‘ud maka 

statusnya adalah idraj [sisipan] yang dihukumi mursal. 

. 

. 

٤ي١  ز ؼ ٢٘ حُ خٍ: كيػ ٢، ه خر لخ٣ٍ ٖ أكٔي حُ َ ر ز٣َ ٘خ ؿ خٍ كيػ ؼٞى، ه ٔ ٓ ٖ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

ؼض ٍُحٍس ١ ٔٓ خٍ:  ٌخٕ، ه ٔ ٓ ٖ َكٖٔ، ػٖ حر زي حُ ٖ ػ ْ ر ٗٞ ٠ٔ، ػٖ ٣ ٤ ٖ ػ ٍٞ: ٓلٔي ر ه

٘ش ؼ ُ ٤ٚ ِ ز٢ ػ ِ ٢ ه خٕ ك لَ ك ؼ ٓخ ؿ لَ ٝح ؼ خ ؿ  ٍكْ هللا أر

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mas‟ud yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Jibril bin Ahmad Al Faryaabiy yang berkata telah menceritakan kepadaku Al 

„Ubaidiy Muhammad bin Iisa dari Yunus bin „Abdurrahman dari Ibnu Muskaan yang 

berkata aku mendengar Zurarah mengatakan Allah merahmati Abu Ja‟far adapun Ja‟far 

maka dalam hatiku laknat untuknya…[Rijal Al Kasyiy 1/356] 

Riwayat di atas dhaif sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya karena Jibril bin Ahmad 

Al Faryabiy majhul dan kelemahan riwayat Muhammad bin Iisa dari Yunus. 

. 

Ada pembenci Syi‘ah yang berhujjah dengan salah satu riwayat Al Kafiy untuk menunjukkan 

bahwa Zurarah menggerutu di dalam hati mencela imam ahlul bait, yaitu riwayat dengan 

penggalan lafaz berikut 

ِش َٓ ٞ ُٜ ُُْو َْ َُُٚ رِخ ِْ ٤ٌْو٬َ ِػ َٗ  ٢ ِٔ ُِْض ك٢ِ َْٗل  هُ

Zurarah berkata “aku berkata di dalam hati, Syaikh [orang tua] yang tidak tahu tentang 

perdebatan… [Al Kafiy Al Kulainiy 2/385/386]. 

Sebenarnya kalau diperhatikan riwayat utuh kisah Zurarah tersebut maka akan nampak 

bahwa berhujjah dengan riwayat ini adalah sia-sia. Berikut riwayat utuhnya 

 ٢ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر خٍ: ػ لـخؽ ػٖ ٍُحٍس ه ٖ حُ َكٖٔ ر زي حُ ٤َ، ػٖ ػ ػٔ

ِٜخ ا٫  يه ٔخ ٣ ِض ك خٍ: ٫ ٝهللا، ه ؟ ه ٘خٍ ٓئٖٓ يهَ حُ ٬ّٔ( ٣ ٤ٚ حُ ِ لَ )ػ ؼ ٢ ؿ ِض ٧ر ه

 ٫ :ٍٞ ٢ أه ٢: أ١ ٍُحٍس اٗ خٍ ُ حٍح ه َٓ ٤ٚ ِ خ ٍىىص ػ ِٔ ٗخء هللا، ك خٍ: ٫ ا٫ ٖٓ  َ؟ ه خك ً

وٍٞ: ا٫  وٍٞ: ٫ ٫ٝ ط ض ط ٗخء هللا ٝأٗ ٍٞ: ا٫ ٖٓ  ٘خّ ٝأه ٛ ٢٘ ليػ خٍ: ك ٗخء هللا، ه  ٖٓ

وخٍ  خٍ: ك ٓش. ه ٜٞ و خُ ٚ ر ُ ِْ ٤ن ٫ ػ ٗ  :٢ٔ ل ٗ ٢ ِض ك خٍ: ه ٌْ ٝكٔخى، ػٖ ٍُحٍس ه ل ٖ حُ ر

 ٌْ ٤ ٢ هيٌْٓ ٝأِٛ وٍٞ ك ٓخ ط ِٚ؟  ظ و ٌْ أط ل خُ ي ر ُ َ ٖ أه ٤ٔ وٍٞ ك ٓخ ط خ ٍُحٍس  ٢: ٣ ُ

ٓش ٜٞ و خُ ٢ ر ُ ِْ ١ٌ ٫ ػ خ ٝهللا حُ ِض: أٗ و خٍ: ك ِْٜ؟ ه ظ و  أط

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2014/06/sekilas-tentang-perawi-utama-syiah.html
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Aliy bin Ibrahiim dari Ayahnya dari Ibnu Abi „Umair dari „Abdurrahman bin Hajjaaj dari 

Zurarah yang berkata “aku berkata kepada Abu Ja‟far [„alaihis salaam] apakah seorang 

mu‟min akan masuk neraka?. Beliau menjawab “demi Allah, tidak. Aku [Zurarah] berkata 

“maka hanya orang kafir yang memasukinya?”. Beliau berkata “tidak, kecuali yang 

dikehendaki Allah”. Aku mengulangi terus pertanyaan tersebut, kemudian Beliau berkata 

kepadaku “wahai Zurarah aku mengatakan tidak dan mengatakan kecuali yang dikehendaki 

Allah dan engkau mengatakan tidak tetapi tidak mengatakan kecuali yang dikehendaki Allah. 

[perawi] berkata maka telah menceritakan kepadaku Hisyaam bin Hakam dan Hamaad dari 

Zurarah yang berkata “aku berkata di dalam hati “Syaikh [orang tua] yang tidak tahu 

tentang perdebatan. Zurarah berkata maka Beliau berkata kepadaku ”wahai Zurarah, apa 

yang engkau katakan tentang orang yang menyatakan kepadamu hukum, engkau akan 

membunuhnya? apa yang engkau katakan tentang pembantu kalian dan keluarga kalian, 

engkau akan membunuh mereka?. Zurarah berkata maka aku berkata “demi Allah 

sebenarnya akulah orang yang tidak mengetahui tentang perdebatan” [Al Kafiy Al Kulainiy 

2/385/386]. 

Al Majlisiy menyatakan hadis ini hasan seperti shahih dalam Mir‘atul Uquul 11/115 dan 

memang dalam matan riwayat disebutkan Zurarah awalnya menggerutu bahwa Imam Abu 

Ja‘far [‗alaihis salaam] tidak tahu tentang perdebatan tetapi pada akhirnya ia menyadari 

bahwa dirinya lah yang sebenarnya tidak mengetahui perdebatan bukan Abu Ja‘far [‗alaihis 

salaam]. Oleh karena itu riwayat ini tidak tepat dijadikan hujjah untuk mencela Zurarah. 

. 

. 

Zurarah Tidak Mengenal Imamah Musa bin Ja’far [‘alaihis salaam[ 

Syubhat lain yang sering dilontarkan oleh para pembenci syiah adalah bahwa Zurarah tidak 

mengenal Imamah Musa bin Ja‘far [‗alaihis salaam] padahal ia menemui masa hidup Imam 

Musa bin Ja‘far [‗alaihis salaam] 

٤َ، ػٖ  ٢ ػٔ ٖ أر ٤ي ػٖ ٓلٔي حر ز ٖ ػ ٠ٔ ر ٤ ٖ ػ ٢٘ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٤َ، ه ٜ ٗ ٖ ٚ ر كٔي٣ٝ

 ٢ زَ أر ٚ ه زَ ُ ظو ٔ ٘ش ٣ ٔي٣ ٠ حُ ٘ٚ اُ ٤يح حر ز خٍ: ٝؿٚ ٍُحٍس ػ ٤َٙ، ه ٖ ىٍحؽ ٝؿ ٤َ ر ؿٔ

٬ٔٓٞػذ ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل ٤يحُ ز ٤ٚ ػ غ اُ َؿ زَ إٔ ٣ ٔخص ه زي هللا، ك ٢ ػ ٖ أر  ى هللا ر

Hamdawaih bin Nashiir berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Iisa bin 

„Ubaid dari Muhammad bin Abi „Umair dari Jamiil bin Daraaj dan yang lainnya, ia berkata 

Zurarah mengutus „Ubaid anaknya ke Madinah untuk mencari kabar tentang Abi Hasan 

[„alaihis salaam] dan „Abdullah bin Abi „Abdullah, maka ia wafat sebelum kembalinya 

„Ubaid [Rijal Al Kasyiy 1/372] 

Riwayat ini sanadnya shahih para perawinya tsiqat berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah 

1. Hamdawaih bin Nashiir dia seorang yang memiliki banyak ilmu dan riwayat, tsiqat 

baik mazhabnya [Rijal Ath Thuusiy hal 421] 

2. Muhammad bin Iisa bin Ubaid, terdapat perbincangan atasnya. Najasyiy menyebutkan 

bahwa ia tsiqat, banyak riwayatnya dan baik tulisannya [Rijal An Najasyiy hal 333 no 

896]. Ath Thuusiy menyatakan bahwa ia dhaif [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 216]. 
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Dalam pembahasan sebelumnya kami merajihkan bahwa ia pada dasarnya tsiqat tetapi 

dhaif dalam riwayatnya dari Yunus 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

4. Jamil bin Daraaj, ia termasuk orang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 126 no 328] 

Dalam matan riwayat di atas sebenarnya tidak ada penjelasan sharih [dengan tegas] bahwa 

Zurarah tidak mengenal Imamah Abu Hasan [‗alaihis salaam]. Lafaz ―mencari kabar tentang 

Abu Hasan [‗alaihis salaam] dan Abdullah bin Abu ‗Abdullah‖ tidak mesti bermakna mencari 

tahu tentang Imamah yaitu siapa imam setelah Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam]. 

Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] wafat tahun 148 H dan Zurarah wafat pada tahun 150 H. 

Artinya terdapat selang waktu yang cukup lama bagi Zurarah untuk mengutus anaknya 

Ubaid. Mengapa Zurarah harus menunggu sampai dua tahun yaitu di akhir hayatnya baru ia 

mengutus Ubaid untuk mencari tahu Imam selepas Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam]. 

ؼي ٓ  ٢٘ خٍ : كيػ ٚ ، ه ٣ٞ ُٞ ٖ ه ٢٘ ر ٖر ئكأ ٖػ ، كيػ لٓ  ٖر ٔي ٤ػ  ٔ لٓٝ ، ٠ ٖر ٔي زػ   ي

خٍ :  ٤ٚ ه ٖ ٍُحٍس ، ػٖ أر زي هللا ر ٖ ػ زخ١ ، ػٖ ٓلٔي ر ٓ ٖ أ ٢ِ ر ؼ٢ ، ػٖ ػ ٔٔ ٔ هللا حُ

زَ  ٔٞص ه ٚ حُ ـخث ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل ٢ حُ زَ أر جَ ػٖ ه ٔ ٣ ٚ٘ ٤يح حر ز ؼغ ٍُحٍس ػ ر

ؼي خٍ : حٕ ح٫ٓخّ ر ٓٚ . ٝه ٞم ٍأ ؤػ٬ٙ ك ٜلق ك ٔ ؤهٌ حُ ٤ٚ ك ٤ي اُ ز ٖ ٓلٔي  ٍؿٞع ػ لَ ر ؼ ؿ

 ْ ٜظ ٖ أٝؿذ هللا ١خػ ٣ٌ ٤ٚ ٖٓ حُ ِ ٜٞٙ ػ ٘ وَإٓ ٓ ِش حُ ٢ ؿٔ ٤ٖ ك ظ يك ٤ٖ حُ ٔٚ ر ٓ ٖٓ ح

وخٍ : ٝهللا  ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ٔلٖ ح٧ٍٝ ػ ٞ حُ ي أر ٌُ زَ ر ؤه خٍ : ك ٚ ه خ ٓئٖٓ ر ٚو ، أٗ ِ ٠ِ ه ػ

٠ ؼخُ ٠ هللا ط ٜٓخؿَح اُ خٕ ٍُحٍس  ً 

Telah menceritakan kepadaku Ibnu Quluwaih yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Sa‟d dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dan Muhammad bin „Abdullah Al Masma‟iy dari 

„Aliy bin Asbath dari Muhammad bin „Abdullah bin Zurarah dari Ayahnya yang berkata 

Zurarah mengutus anaknya Ubaid untuk menanyakan kabar tentang Abu Hasan [„alaihis 

salaam] maka ia wafat sebelum kembalinya Ubaid. Maka ia mengambil mushaf dan 

meletakkan di atas kepalanya kemudian berkata “bahwa Imam setelah Ja‟far bin 

Muhammad adalah yang namanya terletak diantara dua sampul Al Qur‟an yang ditunjuk 

oleh orang yang diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada mereka atas makhluknya, aku 

beriman dengannya. [Abdullah bin Zurarah] berkata maka dikabarkan hal itu kepada Abu 

Hasan Al „Awwaal [„alaihis salaam], Beliau berkata demi Allah, Zurarah adalah orang yang 

hijrah kepada Allah [Rijal Al Kasyiy 1/372] 

Riwayat ini sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah 

1. Muhammad bin Quluwaih, ia adalah ayahnya Ja‘far bin Muhammad penulis kitab 

Kamil Ziyaarat dan ia seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 

570] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy 

hal 135] 

3. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Asy‘ariy Al Qummiy seorang yang tsiqat [Rijal 

Ath Thuusiy hal 351] 

4. Aliy bin Asbath seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 252 no 663] 

5. Muhammad bin ‗Abdullah bin Zurarah, ia lebih shaduq dari Ahmad bin Hasan dan ia 

seorang yang memiliki keutamaan dalam agama [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al 

Hadits hal 544] 
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6. ‗Abdullah bin Zurarah, meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam], seorang 

yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 223 no 583] 

 ٖ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٢ِ حر ٘خ ػ خٍ: كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ ٜٔيحٗ لَ حُ ؼ ٖ ؿ خى ر ٣ُ ٖ ٘خ أكٔي ر كيػ

٢ٟ هللا  ٍ ٢ ٜٔيحٗ ٖ ٓلٔي حُ ٤ْ ر َحٛ ٤ي، ػٖ ار ز ٖ ػ ٠ٔ ر ٤ ٖ ػ ٢٘ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ْٗ ه ٛخ

٤ٚ ِ ٟخ ػ َِ ِض ُ خٍ: ه ٘ٚ ه ؼَف  ػ خٕ ٣ ً َٛ ٢ ػٖ ٍُحٍس  زَٗ ٍٓٞ هللا أه ٍ ٖ خ حر ٬ّٔ: ٣ حُ

زَ  و ؼَف حُ ظ ٤ ٤يح ُ ز ٘ٚ ػ ؼغ حر ِْ ر ٚ: ك ِض ُ و ؼْ، ك وخٍ: ٗ ٬ّٔ؟ ك ٤ٚ حُ ِ ٤ي ػ كن أر

 ٢ َٓ أر ؼَف أ خٕ ٣ وخٍ: إ ٍُحٍس ً ٬ّٔ؟ ك ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٖ ٓلٔي ػ لَ ر ؼ ٜخىم ؿ خُ ٛى ٠ ٖٓ أٝ اُ

ؼَف ٖٓ  ظ ٤ ُ ٚ٘ ؼغ حر ٔخ ر ٤ٚ ٝاٗ ِ ٤ٚ ػ ٚ أر ٗٝ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ـُٞ ػ ٣ َٛ  ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٢ ػ أر

خٍ  خٜظ ذ ر ُٞ١ ٚ٘ ٘ٚ حر طؤ ػ ٔخ أر ُ ٚ ٤ٚ ٝأٗ ِ ٤ٚ ػ ٚ أر ٗٝ َٙٓ خٍ أ ٢ اٜظ ٤ش ك و ظ غ حُ َك ٚ إٔ ٣ ُ

خٍ:  ٜلق ٝه ٔ غ حُ َك َٓٙ ك ي ىٕٝ أ ًُ ٠ِ ويّ ػ لذ إٔ ٣ ٣ ِْ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ٢ ػ ٢ أر ٚ ك ُٞ ه

ّ٬ٔ ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٖ ٓلٔي ػ لَ ر ؼ ي ؿ ٚظ ٖٓ ُٝ ٓخٓ ٜلق ا ٔ ٌٛح حُ زض  ٓخ٢ٓ ٖٓ أػ ِْٜ إ ا  حُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ziyaad bin Ja‟far Al Hamdaaniy [radiallhu 

„anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami Aliy bin Ibrahim bin Haasyim yang 

berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Iisa bin „Ubaid dari Ibrahim bin 

Muhammad Al Hamdaniy [radiallahu „anhu] yang berkata aku berkata kepada Ar Ridha 

[„alaihis salaam] “wahai putra Rasulullah kabarkanlah kepadaku tentang Zurarah, apakah 

ia mengenal hak Ayahmu [„alaihis salaam]?. Beliau berkata “benar”. Aku berkata “kalau 

begitu mengapa ia mengutus anaknya Ubaid untuk mencari kabar siapa washi Ash Shaadiq 

Ja‟far bin Muhammad [„alaihimas salaam]?. Beliau berkata “sesungguhnya Zurarah 

mengenal kepemimpinan ayahku [„alaihis salaam] dan nash Ayahnya terhadapnya, dan 

sesungguhnya ia mengutus anaknya hanyalah untuk mengetahui dari ayahku [„alaihis 

salaam] apakah boleh mengangkat taqiyah dalam menzhahirkan kepemimpinannya dan nash 

Ayahnya [Imam Ja‟far] terhadapnya. Dan ketika anaknya belum kembali, dia diminta 

menampakkan perkataannya tentang Ayahku [„alaihis salaam] dan dia tidak suka 

mendahului hal ini tanpa perintahnya maka ia mengangkat mushaf dan berkata “ya Allah 

sesungguhnya imamku adalah yang ditetapkan dalam mushaf ini Imamahnya dari anaknya 

Ja‟far bin Muhammad [„alaihimas salaam] [Kamal Ad Diin Wa Tammam An Ni‟mah hal 75, 

Syaikh Shaduq] 

Para perawi dalam riwayat Ash Shaduq di atas semuanya tsiqat kecuali Ibrahim bin 

Muhammad Al Hamdaniy, tidak didapatkan tautsiq dari kalangan mutaqaddimin dan telah 

berselisih ulama dari kalangan muta‘akhirin. 

1. Ahmad bin Ziyaad bin Ja‘far Al Hamdaniy, ia seorang yang tsiqat fadhl sebagaimana 

yang dinyatakan Syaikh Shaduq [Kamal Ad Diin Syaikh Shaduq hal 369] 

2. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

3. Muhammad bin Iisa bin Ubaid, terdapat perbincangan atasnya. Najasyiy menyebutkan 

bahwa ia tsiqat, banyak riwayatnya dan baik tulisannya [Rijal An Najasyiy hal 333 no 

896]. Ath Thuusiy menyatakan bahwa ia dhaif [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 216]. 

Dalam pembahasan sebelumnya kami merajihkan bahwa ia pada dasarnya tsiqat tetapi 

dhaif dalam riwayatnya dari Yunus 

4. Ibrahim bin Muhammad Al Hamdaniy, dinyatakan oleh Al Majlisiy dalam Al 

Wajiizah bahwa ia tsiqat [Al Wajiizah Al Majlisiy no 44]. Syaikh Ali Asy Syahruudiy 

menyatakan ia tsiqat jalil [Mustadrakat Ilm Rijal 1/205 no 490]. Ghulam Ridha 

menyatakan ia tsiqat [Masyaikh Ats Tsiqat hal 54 no 9]. Ahmad bin ‗Abdu Ridha Al 

Bashriy berkata tentangnya ―shahih hadis dan riwayatnya‖ [Fa‘iq Al Maqal Fii Al 
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Hadits Wa Rijal hal 80 no 37]. Muhammad Al Jawahiriy menyatakan ia majhul [Al 

Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 15] 

Jika tsabit riwayat di atas maka didapatkan keterangan bahwa Zurarah sebenarnya telah 

mengenal Imamah Musa bin Ja‘far [‗alaihis salaam] hanya saja ia bertaqiyah dengannya 

kemudian ia mengutus anaknya Ubaid apakah ia boleh menampakkan keyakinannya tersebut 

atau terus bertaqiyah. Syaikh Ash Shaduq telah mengatakan hal ini dalam kitabnya sebelum 

membawakan riwayat di atas, ia berkata 

ؼغ  ٔخ ر ٚظ ٝاٗ ٓخٓ ب ٬ّٔ ٝر ٔخ حُ ٤ٜ ِ لَ ػ ؼ ٖ ؿ ٠ٓ ر ٞٓ ؤَٓ  خٕ ػَٔ ر ي ً ٤َ: إ ٍُحٍس ه ي ه ه

 ٖٓ ِْ ؼ ٓخ ٣ خٍ  ٚ اٜظ ـُٞ ُ ٣ َٛ  ّ٬ٔ ٔخ حُ ٤ٜ ِ لَ ػ ؼ ٖ ؿ ٠ٓ ر ٞٓ ؼَف ٖٓ  ظ ٤ ٤يح ُ ز ٘ٚ ػ حر

ٚ خٗ ٔظ ً ٢ ٤ش ك و ظ َ حُ ٔؼ ظ ٔ ٚظ أٝ ٣ ٓخٓ  ا

Sungguh dikatakan bahwa Zurarah telah mengenal kepemimpinan Musa bin Ja‟far 

[„alaihimas salaam] dan Imamah-nya dan sesungguhnya ia mengutus Ubaid anaknya hanya 

untuk mengetahui dari Musa bin Ja‟far [„alaihimas salaam] apakah dibolehkan baginya 

menampakkan apa yang ia ketahui tentang imamah-nya atau tetap melakukan taqiyah dan 

menyembunyikannya [Kamal Ad Diin Syaikh Shaduq hal 75] 

Pernyataan bahwa Zurarah taqiyah mengenai Imamah Musa bin Ja‘far bersesuaian dengan 

fakta bahwa ia mengirim anaknya Ubaid pada akhir hayatnya. Maka jelas tujuan ia 

mengirimkan anaknya untuk bertanya apakah ia boleh menampakkan keyakinannya 

mengenai Imamah Musa bin Ja‘far [‗alaihis salaam] atau tetap bertaqiyah. Dan memang 

sangat musykil kalau Zurarah harus menunggu dua tahun sampai mendekati akhir hayatnya 

baru ia mengutus anaknya, kalau memang ingin mencari tahu mengenai siapa Imam setelah 

wafatnya Imam Ja‘far maka lebih masuk akal kalau sepeninggal wafat Imam Ja‘far ia 

langsung mengirimkan anaknya Ubaid bukan harus menunggu sampai dua tahun mendekati 

akhir hayatnya. 

. 

. 

. 

Zurarah Dalam Riwayat Ahlus Sunnah 

 ٖ ٢ ٍُحٍس ر وخٍ ُ لؾ ك ٔٔخى: أٍىص حُ ٖ حُ خٍ حر خٍ ه ٤خٕ ه ل ٓ ٘خ  خٍ ػ ٌَ ه ٞ ر ٘خ أر كيػ

 :ٚ ُ َ ٬ّٔ ٝه ٢٘ حُ ٓ ٚ َث ؤه ٖ ٓلٔي ك لَ ر ؼ ٤ض ؿ و ٤ٖ: اًح ُ ٖ أػ ِي ر ٔ زي حُ ٤ٖ أهٞ ػ أػ

 ٖ خ حر ٣ :ٚ ِض ُ و ٖ ٓلٔي ك لَ ر ؼ ٤ض ؿ و ِ خٍ: ك ٘خٍ ؟ ه ٢ حُ خ أّ ك ٘ش أٗ ـ ٢ حُ ٢ ك زَٗ أه

ٍٓٞ هللا  أهز٢َٗ  :اٗٚ ٣وَثي ح٬ُّٔ ٣ٝوٍٞ :هِض :هخٍ .ٗؼْ ٍحك٢٠ هز٤غ :أطؼَف ٍُحٍس رٖ أػ٤ٖ ؟ هخٍٍ

ٝطؼِْ ٖٓ أ٣ٖ ػِٔض أٗٚ ٍحك٢٠ اٗٚ ٣ِػْ ا٢ٗ  :ػْ هخٍ .كؤهزَٙ أٗٚ ك٢ حُ٘خٍ :ك٢ حُـ٘ش أٗخ أّ ك٢ حُ٘خٍ؟ هخٍ

٘خٍأػِْ حُـ٤ذ، ٖٝٓ ُػْ إٔ أكيحً ٣ؼِْ حُـ٤ذ ا٫ هللا ػِ ٝؿَ كٜٞ ًخكَ، ٝحٌُخ ٢ حُ َ ك  ك

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Sufyan yang berkata Ibnu Sammaak berkata aku ingin pergi haji, maka Zurarah bin A‟yan 

saudara „Abdul Malik bin A‟yan berkata kepadaku “jika engkau menemui Ja‟far bin 

Muhammad maka sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya “kabarkan 

kepadaku apakah aku akan di dalam surga atau di neraka?”. Ia [Ibnu Sammaak] berkata 
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maka aku menemui Ja‟far bin Muhammad dan aku berkata kepadanya “wahai putra 

Rasulullah apakah engkau mengenal Zurarah bin A‟yun?”. Beliau menjawab “ya, rafidhah 

busuk”. [Ibnu Sammaak] berkata aku berkata “ia menyampaikan salam kepadamu dan 

bertanya “apakah aku akan masuk surga atau di neraka?”. Beliau berkata “maka kabarkan 

kepadanya bahwa ia di dalam neraka”. Kemudian ia berkata engkau tahu, darimana aku 

mengetahui ia rafidhah sesungguhnya ia menganggap aku mengetahui yang ghaib dan 

barang siapa yang menganggap ada orang yang mengetahui yang ghaib selain Allah „azza 

wajalla maka ia kafir dan orang kafir berada di dalam neraka [Ma‟rifat Wal Tarikh Yaqub 

Al Fasawiy 3/34] 

Sufyan dalam riwayat di atas memiliki mutaba‘ah dari Sa‘id bin Manshuur sebagaimana yang 

disebutkan Al Uqaili dalam kitabnya Adh Dhu‘afa biografi Zurarah bin A‘yan [Adh Dhu‘afa 

Al Kabir Al Uqailiy 2/96 no 557] hanya saja dengan sedikit tambahan lafaz dari Zurarah 

yang berkata kepada Ibnu Sammaak bahwa jawaban Imam Ja‘far tersebut adalah taqiyah. 

Berikut keterangan mengenai perawinya 

1. Abu Bakar adalah Abdullah bin Zubair Al Humaidiy, Abu Hatim menyebutkan bahwa 

ia orang yang paling tsabit dalam riwayat dari Ibnu Uyainah, pemimpin para sahabat 

Ibnu Uyainah, seorang imam yang tsiqat [Al Jarh Wat Ta‘dil Ibnu Abi Hatim 5/56-57 

no 264] 

2. Sufyan bin Uyainah adalah seorang imam tsiqat, termasuk sahabat Az Zuhriy yang 

paling tsabit dan ia lebih alim dalam riwayat ‗Amru bin Diinar daripada Syu‘bah [Al 

Jarh Wat Ta‘dil Ibnu Abi Hatim 1/35] 

3. Ibnu Sammaak kemungkinan ia adalah Muhammad bin Shubaih Abu ‗Abbaas Al 

Kuufiy, Ibnu Hibban berkata tentangnya ―hadisnya lurus, ia menasehati orang-orang 

dalam majelisnya‖ [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 9/32 no 15020]. Daruquthniy berkata 

―tidak ada masalah padanya‖. Ibnu Numair terkadang berkata shaduq terkadang 

berkata ―hadisnya tidak ada apa-apanya‖ [Lisan Al Miizan Ibnu Hajar 5/204 no 711]. 

Nampaknya yang tsabit dari Ibnu Numair adalah perkataan ―hadisnya tidak ada apa-

apanya‖ sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad shahih [Al 

Jarh Wat Ta‘dil 7/290 no 1573] 

Terdapat sedikit kelemahan pada hadis Ibnu Sammaak sebagaimana dikatakan Ibnu Numair 

tetapi ia pada dasarnya seorang yang shaduq. Tidak mengherankan kalau di sisi sunni Zurarah 

termasuk perawi yang tercela karena ia seorang rafidhah. 

. 

. 

Kesimpulan 

Zurarah bin A‘yan adalah perawi syi‘ah yang diakui kredibilitasnya di sisi Syi‘ah, terdapat 

berbagai syubhat mengenai kedudukannya tetapi telah berlalu pembahasannya di atas bahwa 

berdasarkan pendapat yang rajih di sisi mazhab Syi‘ah, Zurarah adalah seorang yang tsiqah 

dan diakui kredibilitasnya oleh Imam Ahlul Bait. Adapun di sisi mazhab Sunni, Zurarah 

adalah perawi yang majruh [tercela] sebagaimana telah tsabit celaan Imam Ahlul Bait 

terhadapnya. 
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Contoh Kelicikan Dan Kedustaan Si Pembenci Syi’ah 

Muhammad Abdurrahman Al Amiry 

Posted on Juni 2, 2014 by secondprince  

Contoh Kelicikan Dan Kedustaan Si Pembenci Syi’ah Muhammad Abdurrahman Al 

Amiry 

Orang yang kami maksudkan dalam judul di atas adalah pemilik situs www. alamiry.net, 

penulis menyedihkan yang menyebut dirinya Muhammad Abdurrahman Al Amiry. Orang ini 

telah menunjukkan kerendahan kualitas akalnya dalam berhujjah. Sejauh ini kami telah 

menunjukkan berbagai kedustaannya terhadap Syi‘ah dalam lima tulisan kami 

1. Nama Allah Digunakan Untuk Beristinja‘ : Kedustaan Terhadap Syi‘ah 

2. Benarkah Syi‘ah Mencela Malaikat : Kedustaan Terhadap Syi‘ah 

3. Benarkah Syi‘ah Melecehkan Nabi : Kedustaan Terhadap Syi‘ah 

4. Syi‘ah Agama Para Binatang Penganut Seks : Kedustaan Terhadap Syi‘ah 

5. Syi‘ah Membolehkan Melihat Film Atau Gambar Wanita Telanjang : Kedustaan 

Terhadap Syi‘ah 

Kami telah menunjukkan secara ilmiah kedustaan berbagai tuduhan orang tersebut. Dalam 

tulisan kami, kami berusaha menganalisis secara objektif tuduhan-tuduhan tersebut dan 

hasilnya memang Muhammad Abdurrahman Al Amiry tersebut telah berdusta terhadap 

Syi‘ah. Berbeda mazhab sah-sah saja tetapi berdusta atas mazhab lain tetap merupakan 

kesalahan walaupun anda berdiri di atas mazhab yang benar. Camkanlah itu wahai pendusta. 

. 

. 

Kami tidak peduli akan dituduh sebagai Syi‘ah, simpatisan Syi‘ah, Ustad Syi‘ah bla bla bla 

dan tuduhan busuk lainnya. Toh kami sudah terbiasa dengan tuduhan dusta tersebut dan kami 

sudah menyatakan dengan jelas bahwa kami bukan penganut Syi‘ah. Apakah salah kalau 

kami mempelajari secara objektif perselisihan Sunni Syi‘ah kemudian membela Syi‘ah atas 

kedustaan yang dibuat oleh orang-orang yang mengaku Sunni seperti Muhammad 

Abdurrahman Al Amiry?. 

Para pendusta [termasuk di dalamnya Muhammad Abdurrahman Al Amiry] tidak memiliki 

akal yang cukup untuk memahami bahwa cara-cara mereka berdusta atas mazhab Syi‘ah 

sebenarnya bisa diterapkan atas mazhab Ahlus Sunnah. 

1. Jika mereka berhujjah dengan riwayat dhaif [di sisi mazhab Syi‘ah] yang 

mengandung kemungkaran kemudian mengatasnamakan kemungkaran tersebut atas 

nama Syi‘ah maka orang Syi‘ah pun bisa berhujjah dengan riwayat dhaif [di sisi 

mazhab Ahlus Sunnah] yang mengandung kemungkaran kemudian mengatasnamakan 

kemungkaran tersebut atas nama Ahlus Sunnah 

2. Jika mereka berhujjah dengan riwayat shahih [di sisi mazhab Syi‘ah] yang 

mengandung sesuatu yang gharib untuk mencela mazhab Syi‘ah maka orang Syi‘ah 

https://secondprince.wordpress.com/2014/06/02/contoh-kelicikan-dan-kedustaan-si-pembenci-syiah-muhammad-abdurrahman-al-amiry/
https://secondprince.wordpress.com/2014/06/02/contoh-kelicikan-dan-kedustaan-si-pembenci-syiah-muhammad-abdurrahman-al-amiry/
http://www.alamiry.net/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/26/nama-allah-digunakan-untuk-beristinja-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/26/benarkah-syiah-mencela-malaikat-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/27/benarkah-syiah-melecehkan-nabi-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/28/syiah-agama-para-binatang-penganut-seks-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/28/syiah-membolehkan-melihat-film-atau-gambar-wanita-telanjang-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/28/syiah-membolehkan-melihat-film-atau-gambar-wanita-telanjang-kedustaan-terhadap-syiah/
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pun bisa berhujjah dengan riwayat shahih [di sisi mazhab Ahlus Sunnah] yang 

mengadung sesuatu yang gharib untuk mencela mazhab Ahlus Sunnah 

3. Jika mereka berhujjah dengan qaul atau pendapat ulama yang menyimpang atau 

gharib dalam mazhab Syi‘ah untuk merendahkan Syi‘ah maka orang Syi‘ah pun bisa 

berhujjah dengan qaul ulama ahlus sunnah yang menyimpang atau gharib untuk 

merendahkan mazhab Ahlus Sunnah. 

Mereka para pendusta tersebut tidak akan pernah sadar bahwa dalam hal kerangka keilmuan 

mazhab Syi‘ah sudah seperti mazhab Ahlus Sunnah. Syi‘ah memiliki kitab-kitab rujukan 

sama seperti Ahlus Sunnah baik dalam hal ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu fiqih, ilmu tafsir dan 

sebagainya. Syi‘ah memiliki banyak ulama beserta kitab-kitab mereka sama seperti Ahlus 

Sunnah memiliki banyak ulama beserta kitab-kitab mereka. Baik ulama-ulama Syi‘ah dan 

Ahlus Sunnah bukanlah orang-orang yang terbebas dari kesalahan. Bisa saja diantara ulama 

Syi‘ah dan Ahlus Sunnah terdapat ulama dengan pendapat yang menyimpang, ketidaktahuan 

akan dalil [dalam masalah tertentu], dan fanatisme terhadap mazhab. Apakah hal ini menjadi 

dasar untuk merendahkan mazhab Syi‘ah dan mazhab Ahlus Sunnah?. 

Jawabannya jelas tidak, kalau para pendusta tersebut tidak paham akan hal ini maka 

menunjukkan bahwa mereka jahil dan bodoh tetapi jika mereka paham akan hal ini dan tetap 

melakukannya maka mereka kualitasnya tidak lebih dari pendusta dan penipu yang 

menghalalkan kedustaan demi membela mazhabnya dan merendahkan mazhab lain. 

. 

. 

Kembali pada penulis menyedihkan Muhammad Abdurrahman Al Amiry, dalam salah satu 

tulisannya yang berjudul ―Contoh Kelicikan Para Penganut Syi‘ah‖. Ia seolah ingin 

membantah tulisan kami yang berjudul Syi‘ah Membolehkan Melihat Film Atau Gambar 

Wanita Telanjang : Kedustaan Terhadap Syi‘ah. Ia seolah menuduh bahwa kami adalah orang 

Syi‘ah yang membantah tulisannya dengan tidak ilmiah. Ia berkata 

Kami sempat tergelikkan dengan beberapa orang syiah yang membantah dengan tidak 

ilmiyyah akan adanya fatwa ulama syiah yang membolehkan film porno. Tatkala kami 

membawakan fatwa ulama syiah, mereka dengan terang-terangan membolehkan nonton video 

porno dan fatwa tersebut ada dalam kitabnya sendiri, para penganut syiah mengelak dan 

beralasan yang bla bla bla. 

Sejauh yang kami tahu, kami tidak menemukan adanya orang Syi‘ah yang membantah 

tulisannya tersebut. Jadi disini mari kita asumsikan bahwa kamilah yang ia maksudkan 

dengan tuduhan dustanya sebagai orang syi‘ah yang membantah dengan tidak ilmiah. Ajaib-

nya orang itu tidak bisa menunjukkan letak bantahan tidak ilmiah yang ia maksudkan. Dan 

seandainya memang bukan kami yang ia maksudkan maka hal itu tidak menafikan fakta 

bahwa ia telah melakukan kelicikan dan kedustaan terhadap Syi‘ah dalam tulisannya tersebut. 

Pada tulisan kami sebelumnya kami telah membuktikan bahwa Muhammad Abdurrahman Al 

Amiry tersebut telah memotong fatwa Sayyid Aliy Al Khamene‘iy kemudian ia giring 

potongan tersebut ke arah kedustaan bahwa Sayyid Aliy Khamene‘iy membolehkan 

menonton film porno. Aneh bin ajaib dalam tulisan bantahannya, Bahkan setelah kami 

tunjukkan bahwa ia telah berdusta atas ulama Syi‘ah Sayyid Aliy Al Khamene‘iy, ia tetap 

http://www.alamiry.net/2014/05/contoh-kelicikan-para-penganut-syiah-18.html
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/28/syiah-membolehkan-melihat-film-atau-gambar-wanita-telanjang-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/28/syiah-membolehkan-melihat-film-atau-gambar-wanita-telanjang-kedustaan-terhadap-syiah/
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saja bersikeras akan kedustaannya bahwa Sayyid Aliy Al Khamene‘iy membolehkan 

menonton film porno. Kami tidak keberatan untuk membawakan kembali fatwa Sayyid Aliy 

Khamene‘iy yang dimaksud 

 ٖٜ ؼَك ٗ ٢ ٫ ِٞحط ـ٫ٜٞص حُ ٔ خص حُ ؼخ٣ٍ ٚز حُ ٗ خص أٝ  ؼخ٣ٍ ٔخء حُ ٘ ٍٛٞ حُ ٛيس  ٘خ ـُٞ ٓ ٣ َٛ

٘ظَ  ٌْ حُ ٔٚ ك ٌ ٤ْ ك ُ ٍٜٞ ٬ّ ٝحُ ٠ ح٧ك ٘ظَ اُ ٛخ؟ ؽ: حُ َ٤ ٤ش ٝؿ خث ٘ٔ ٤ ٔ ٬ّ حُ ٢ ح٧ك ك

ز٢،  ٘ ٠ ح٧ؿ ي اُ ًُ ٠ِ ذ ػ ظَط ْ ط زش ُٝ ٜ٘ٞس ٣ٍٝ ٌٖ ر ٣ ْ َٗػخ اًح ُ  ٚ٘ غ ٓ ٓخٗ  ٫ٝ

زخ ػٖ  لي ؿخُ ٘ ٜ٘ٞس ٫ ط ِ ٤َس ُ ؼ ٔ ٤ش حُ و٬ػ ٍٜٞس حُ ٛيس حُ ٘خ ٠ إٔ ٓ ظَح اُ ٗ ٌٖ ٔيس، ُٝ ل ٓ

٢ٜ كَحّ ذ، ك ٌٗ ٌخد حُ ٓش ٫ٍط وي ٓ ٌٕٞ ي ط ٌُ ٜ٘ٞس، ُٝ ٘ظَ ر  حُ

[Soal] Apakah boleh menonton gambar wanita-wanita telanjang atau seperti telanjang yaitu 

wanita-wanita majhul yang tidak dikenal, dalam film sinema dan selainnya?. [Jawaban]. 

Melihat film dan gambar tidaklah hukumnya seperti hukum melihat langsung kepada wanita 

ajnabiy [yang bukan mahram], tidak ada halangan dari syari‟at jika tanpa dengan syahwat 

serta tidak menimbulkan keburukan olehnya, tetapi melihat kepada tontonan dan gambar 

mesum yang membangkitkan syahwat pada umumnya tidak bisa lepas dari melihat dengan 

syahwat dan dengan demikian hal itu dapat menjadi awal dari berbuat dosa, maka hukumnya 

adalah haram [Ajwibah Al Istifta‟at Sayyid Aliy Khamene‟iy 2/40 no 107] 

Adakah dari fatwa Sayyid Aliy Khamene‘iy di atas kalimat yang menyatakan boleh 

menonton film porno?. Orang yang objektif akan memahami bahwa Sayyid Aliy Khamene‘iy 

justru mengharamkan menonton film porno karena sudah pasti menimbulkan syahwat. 

Adapun kalimat pertama yang dikutip pendusta tersebut adalah penjelasan bahwa menonton 

film atau melihat gambar wanita secara umum hukumnya berbeda dengan melihat wanita 

tersebut secara langsung. Berikut kami tambahkan fatwa-fatwa Sayyid Aliy Khamene‘iy 

yang berkaitan dengan masalah ini 

ٜخ،  ٛيط ٘خ ٔ ؼش ُ ٘ ٜط َحص ٓ ز٣َ ويٕٓٞ ط ش، ٣ٝ ظٌُ ز ٔ ٍٜٞ حُ ٠ حُ ٘ظَٕٝ اُ زخد ٣ ٘ ؼٞ حُ ر

ويحٍح ّ ؤي ٓ ٣ ٍٜٞ ٘ٞع ٖٓ حُ ٌٛح حُ ش  ض ٍإ٣ خٗ ي؟ ٝاًحً ًُ ٌْ ٛٞ ك ٔخ  ٢ ك َ ك ظئػ ٚ ك ٜٗٞط  ٕ

 ٚ ِْ أٗ ؼ خٕ ٣ زش أٝ ً ٣َ ٍٜٞ ر ٠ حُ ٘ظَ اُ خٕ حُ ٜٔخ؟ ؽ: اًح ً ٌ ٛٞ ك ٔخ  لَحّ ك ٚ ػٖ حُ ٗٞٛ

زٍَح  ٢ كَحّ آهَ ٓ ٞع ك ٞه ي ػٖ حُ ٌُ ٘خع ر ظ ٤ْ ح٫ٓ ٜٞ كَحّ، ُٝ ٜ٘ٞس ك خٍس حُ ٠ اػ ئى١ اُ ٣

َٗع لَحّ  ؼَ حُ ل ٠ حُ ظـخء اُ ُ٬ ُ ٚ ُ 

[Soal] Sebagian pemuda sering melihat gambar cabul [porno] dan mereka menyampaikan 

pembenaran yang dibuat-buat untuk melakukannya, maka bagaimanakah hukumnya?. Dan 

jika dengan melihat gambar seperti ini dapat meredam sedikit gejolak syahwatnya sehingga 

dapat menjaga dari sesuatu yang haram, maka bagaimana hukumnya?. [Jawaban] Jika ia 

melihat gambar tersebut dengan syahwat atau ia mengetahui bahwa hal itu dapat 

membangkitkan syahwat maka hukumnya haram, dan tidaklah terhindarnya dari jatuh 

kepada sesuatu yang haram menjadi alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang 

diharamkan pula. [Ajwibah Al Istifta‟at Sayyid Aliy Khamene‟iy 2/41-42 no 112] 

خٕ  ً ٞ ظِٝؿخ؟ ؽ: ُ ٘خظَ ٓ ٕٞ حُ ش ً ٢ كخُ ٜ٘ٞس ك ٤َ حُ ؼ ظ٢ ط ٬ّ حُ ٠ ح٧ك ٘ظَ اُ ـُٞ حُ ٣ َٛ

ي ًُ ٚ ـِ ُ ٣ ْ ٜخ ُ زخ ُ خٕ ٓٞؿ ٜ٘ٞس أٝ ً خٍس حُ ٜي اػ و ٘ظَ ر  حُ

[Soal] Bolehkah melihat film yang dapat membangkitkan syahwat dalam hal orang yang 

melihat tersebut sudah beristri?. [Jawaban] seandainya ia melihat dengan tujuan 
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membangkitkan syahwat atau hal itu menjadikan bangkit syahwatnya maka tidak boleh 

melakukannya [Ajwibah Al Istifta‟at Sayyid Aliy Khamene‟iy 2/43-44 no 119] 

وش  ط٣َ ٤ْ حُ ِ ؼ ٠ِ ط ظ١ٞ ػ ل ظ٢ ط ٬ّ حُ ٤ٖ ح٧ك ظِٝؿ ٔ َؿخٍ حُ ٛيس حُ ٘خ ٓ ٌْ ٛٞ ك ٓخ 

ٛيس  ٘خ ـُٞ ٓ لَحّ؟ ؽ: ٫ ط ٢ حُ ٚؼ ك ٞه ٣ ٖ ي ُ خ إٔ ًُ ِٔ لخَٓ ػ َٔأس حُ ش حُ وخٍر ٔ ٤لش ُ ٜل حُ

ٜ٘ٞس ِ ُ َ٤ ؼ ٔ ٘ظَ حُ لي ػٖ حُ ٘ ظ٢ ٫ ط ٬ّ حُ ٘ٞع ٖٓ ح٧ك ٌٛح حُ ؼَ  ٓ 

[Soal] Apa hukumnya seorang laki-laki yang sudah beristri menonton film tentang 

pengetahuan cara yang benar untuk menggauli wanita yang hamil dengan catatan ia tidak 

terjerumus kedalam perkara yang haram?. [Jawaban] Tidak diperbolehkan menonton film-

film yang seperti itu karena menontonnya akan selalu [tidak lepas dari] menimbulkan 

syahwat [Ajwibah Al Istifta‟at Sayyid Aliy Khamene‟iy 2/44 no 120] 

ٜخد  ِٔ ـُٞ ُ ٣ َٛ ٍِ٘؟ ٝ ٔ ٤ش ىحهَ حُ ٔ ٘ ـ ٞ حُ ٤ي٣ ل ٬ّ حُ ٛيس أك ٘خ ٓ ٖ٤ ِِٝؿ ـُٞ ُ ٣ َٛ

 ٚ ٜٗٞط خٍس  ٜي اػ و ٬ّ ر ٌٛٙ ح٧ك ٛيس  ٘خ ٘وخع ٓ وطغ حُ ؟ ر ٚظ ش ُٝؿ وخٍر ي ٖٓ ٓ ٌُ ٌٖ ر ٔظ ٤ ُ

٤ش. ٔ ٘ ـ ٞ حُ ٤ي٣ ل ٬ّ حُ ٛيس أك ٘خ ٓطش ٓ ٞح ٜ٘ٞس ر خٍس حُ ـُٞ اػ  ؽ: ٫ ط

[Soal] Bolehkah suami istri menonton fim atau video porno di dalam rumah?. Dan bolehkah 

orang yang putus saraf belakangnya menonton film-film seperti ini dengan tujuan 

membangkitkan syahwat agar dengan demikian ia dapat menggauli istrinya?. [Jawaban] 

Tidak boleh membangkitkan syahwat dengan jalan menonton film atau video porno [Ajwibah 

Al Istifta‟at Sayyid Aliy Khamene‟iy 2/44-45 no 123] 

َٗحء ٝاؿخٍس أف   ٤غ ٝ ٌْ ر ٛٞ ك ٓخ  ٔٚ؟ؽ: إ  ل ٗ ٞ ٤ي٣ ل ي حُ ٌُ ش ًٝ ظٌُ ز ٔ ٞ حُ ٤ي٣ ل ٫ّ حُ

لَحف  ٗ٬ زش ُ ٔٞؿ ٜ٘ٞس حُ ِ ٤َس ُ ؼ ٔ ٤ش حُ و٬ػ ٍٜٞ حُ ٠ِ حُ ظ١ٞ ػ ل ٬ّ ط ض ح٧ك خٗ ً

 ِٜٞ ْ حُ زش ٓغ ٓـخُ ٓ ٘خ ٔ ش حُ ٣ِٜٞ ش حُ ٔطَر و٠ حُ ٤ ٓ ٞٔ ٠ِ حُ ٘خء، أٝ ػ ـ ٠ حُ ِ ٔخى، أٝ ػ ل ٝحُ

٫ ٜخ ٝ ٛخ ٫ٝ اؿخٍط َٗحإ خ ٝ ٜؼ ٤ ظخؿٜخ ٫ٝ ر ـُٞ حٗ ٬ ٣ ٤خٕ، ك ٜ ؼ ٞ  ٝحُ ٤ي٣ ل اؿخٍس حُ

ي ًُ ٢ ٜخ ك لخع ر ظ ٗ٬ ُ 

[Soal] Apa hukumnya membeli, menjual, dan menyewakan film video cabul [porno] dan 

bagaimana dengan video itu sendiri?. [Jawaban] Jika film-film tersebut mengandung 

gambar-gambar mesum yang dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan kerusakan 

moral atau mengandung musik atau nyanyian hura-hura yang pantasnya berada di tempat 

hura-hura dan maksiat maka [film-film tersebut] tidak boleh dibuat, tidak boleh dijual, tidak 

boleh dibeli dan tidak boleh disewakan. Dan juga tidak boleh menyewakan video untuk hal 

semacam itu [Ajwibah Al Istifta‟at Sayyid Aliy Khamene‟iy 2/46 no 130] 

Silakan para pembaca melihat dengan objektif, apakah Sayyid Aliy Khamene‘iy 

membolehkan menonton film porno?. Tentu saja tidak, dan alangkah dusta dan tidak tahu 

malu, Muhammad Abdurrahman Al Amiry itu berkata 

Tatkala para penganut agama syiah melihat fatwa diatas (yang mana fatwa ini adalah fatwa 

yang hanya keluar dari manusia yang berotak binatang), mereka kebingungan bagaimana cara 

mengelak dari fatwa ini, bagaimana para penganut syiah melepaskan fatwa ini agar syiah 

tidak disalahkan dan bla bla bla. 

Siapakah yang lebih pantas dikatakan ―manusia berotak binatang‖?. Sayyid Aliy Khamene‘iy 

yang dengan jelas-jelas menyatakan haram menonton film porno atau Muhammad 

Abdurrahman Al Amiry yang berdusta atas nama Sayyid Aliy Khamene‘iy, bahkan ketika 
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telah ditunjukkan bukti bahwa ia berdusta, ia tetap saja bersikeras berdusta. Silakan para 

pembaca menilainya dengan objektif. 

. 

. 

. 

Kemudian penulis menyedihkan tersebut menukil ulama Syi‘ah lain yaitu Sayyid Muhammad 

Shalih bin Al Hujjah Al Musawiy dalam kitabnya Kaifa Yaltaqiiy Az Zawjaan Fii Makhda‘ 

Al Hubb hal 221. Berikut nukilannya 

ْ ٝ اٍ  بئ ٜج ٤ٖ اُ زلاٍٝ ث ٔ ٢ اُ ٤ٞاٗ ؾ ٌَ اُ ش ٛٞ اُ لخ  ٔقبُ ٌبٍ اُ ش ٢ ٖٓ أ ضبٗ ٌَ اُ ش ٛٞ ٝ اُ بد ٝ  ٤ٞاٗ ؽ

ٔب  ـوة ً َٛ اُ ٘ل أ زلاٍٝ ػ ٔ ٛٞ اُ  ٌَ ش ٛنا اُ ٍغٞك… ٝ  ٞع أٝ  ٢ ؽبٍ هً ٢ٛ ك ِق ٝ  ق ٔوأح ٖٓ اُ ٢ اُ أر إٔ ٣

(ٌ شوطخ (أً ٠ِ أ بٙ ػ ٛلٗ شب  ٝ ْٜ ٘بىؽٕٞ ُ ٛلٙ اُ شب  

―Dan bentuk (jima‘) kedua dari bentuk yang dilarang adalah bentuk jima‘nya hewan dan ini 

sering dipraktekkan oleh hewan-hewan ternak ataupun hewan lainnya, yakni seorang suami 

mendatangi istrinya dari belakang sedangkan sang istri dalam keadaan ruku‘ maupun sujud… 

Dan bentuk seperti ini adalah bentuk yang sering dipraktekkan oleh orang-orang barat 

SEBAGAIMANA YANG TELAH KITA TONTON DALAM VCD X‖ Kaifa Yaltaqii Az 

Zaujaan Fii Makhda‘ Al Hubb hal. 221 

Kami sebelumnya sudah pernah membaca tentang ini. Contohnya dapat dilihat disini dimana 

situs tersebut menampilkan scan kitab tersebut. Setelah membaca hal ini kami menelusuri 

situs-situs Syi‘ah untuk mendapatkan kitab tersebut tetapi sampai saat ini kami tidak 

menemukannya [dan menurut kami Muhammad Abdurrahman Al Amiry tersebut juga 

menukil dari situs lain bukan membaca dari kitab aslinya]. 

Bagi kami bukti scan kitab sudah cukup menjadi hujjah kecuali orang-orang Syi‘ah bisa 

membuktikan kalau memang penukilan situs tersebut tidak benar. Kami bersikap objektif saja 

disini, tidak ada keharusan bagi kami untuk membela ulama Syi‘ah jika memang keliru. Apa 

yang dikatakan ulama Syi‘ah tersebut jika benar maka menjadi aib bagi dirinya. Dan terkait 

masalah ini, tidak layak kesalahan seorang ulama Syi‘ah dijadikan hujjah untuk merendahkan 

mazhab Syi‘ah secara keseluruhan apalagi dikait-kaitkan dengan fatwa Sayyid Aliy 

Khamene‘iy di atas. Itu jelas tidak ada hubungannya, perkataan Sayyid Aliy Khamene‘iy 

adalah satu hal tertentu dan apa yang dilakukan Sayyid Muhammad Shalih bin Al Hujjah Al 

Musawiy adalah hal lain. 

Masih terdapat kemungkinan disini bagi orang Syi‘ah untuk mencarikan dalih-dalih 

pembelaan untuk Sayyid Muhammad Shalih bin Al Hujjah Al Musawiy. Dalam hal 

memberikan fatwa terhadap suatu perkara, seorang ulama harus mengetahui dengan jelas 

perkara tersebut. Maka disini mungkin saja apa yang dilakukan Sayyid Muhammad Shalih 

tersebut untuk mengetahui dengan jelas perkara yang akan ia sebutkan. Hal ini juga pernah 

dilakukan oleh ulama ahlus sunnah, misalnya dapat dilihat disini. 

Apapun kemungkinannya kami tidak berhujjah dengan hal ini karena kami tidak perlu 

mencari dalih pembelaan untuk ulama Syi‘ah, kami cukup melihat perkara ini dengan 

objektif. Yang keliru katakan keliru dan yang benar katakan benar terlepas apapun 

http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/id/1706/
http://hot.detik.com/read/2006/03/31/080214/568244/131/ketika-ulama-nonton-porno
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mazhabnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah melihat gambar atau film yang 

berkesan membuka aurat memang terdapat perselisihan, ada yang mengharamkan secara 

mutlak tetapi ada juga yang membolehkan untuk kasus tertentu yang memang diperlukan 

seperti halnya untuk kepentingan penegakan hukum dan peradilan atau kepentingan ilmu 

dalam dunia kedokteran. 

Silakan saja kalau Muhammad Abdurrahman Al Amiry itu ingin mencela ulama Syi‘ah yang 

dimaksud. Fatwa aneh, pendapat menyimpang dan kesalahan ulama tertentu dalam suatu 

mazhab tertentu bisa saja dicari-cari termasuk dalam mazhab Ahlus Sunnah. Tetapi 

menjadikan aib seorang ulama tersebut untuk merendahkan mazhab secara keseluruhan 

adalah cara berpikir yang keliru. Berikut contoh yang ternukil dalam salah satu situs 

mengenai pendapat menyimpang dalam kitab ahlus sunnah yang disebutkan oleh situs 

tersebut sebagai ―fiqih porno‖. Kami tidak akan membenarkan kesimpulan penulis situs 

tersebut, karena memang apa yang dilakukan penulis itu dengan mengaitkannya kepada para 

ulama Salafiy jelas tidak benar karena apa yang dinukil oleh Syaikh Al Albaniy itu adalah 

pendapat yang ada dalam fiqih ahlus sunnah. Kami menjadikan hal ini sebagai contoh apakah 

dengan adanya pendapat menyimpang seperti ini dalam fiqih Ahlus Sunnah maka seseorang 

bisa merendahkan mahzab Ahlus Sunnah?. Orang yang objektif akan menjawab tidak 

Terkait dengan tema tulisan di atas maka juga terdapat salah satu situs yang menukil 

pendapat sebagian ulama ahlus sunnah yang dikatakannya membolehkan melihat gambar 

aurat. Berikut kami kutip langsung dari situs tersebut [atau pembaca dapat meluncur langsung 

ke situs yang dimaksud] 

Di antara ulama-ulama yang membolehkan melihat gambar aurat –dari sisi melihatnya saja– 

adalah Al-‗Allamah Syaikh Suwaikiy rahimahullah ta‘ala. Di dalam Kitab al-Khalaash wa 

Ikhtilaaf al-Naas, beliau menyatakan bahwasanya hukum asal melihat (al-nadhr) adalah 

mubah; kecuali terdapat dalil-dalil khusus yang melarangnya; seperti melihat aurat laki-laki 

atau wanita; larangan melihat bagian tubuh wanita yang tidak termasuk aurat jika disertai 

dengan syahwat; dan lain-lain. Menurut beliau, kebolehan melihat gambar aurat didasarkan 

pada dalil-dalil umum. Di dalam Kitab itu beliau juga membedakan hukum melihat aurat 

dengan hukum melihat gambar aurat. Masih menurut beliau, nash-nash yang menerangkan 

kewajiban ghadldl al-bashar berlaku hanya pada aurat itu sendiri, bukan pada gambar aurat. 

Pandangan beliau yang membedakan hukum melihat aurat itu sendiri dengan hukum melihat 

pantulan, atau bayangannya, sejalan dengan pandangan ulama-ulama mu‘tabar dari kalangan 

Hanafiyyah dan Syafi‘iyyah. Di dalam Kitab al-Mausuu‟ah al-Fiqhiyyah al-

Kuwaitiyyah disebutkan: 

ُ هَْل َػ٠َِ أََّٗٚ ِِٛت   َنا َٔ ُْ بئِِو ا ٍَ  َٕ َُْؾَ٘ل٤َِِّخ ُكٝ ْنَِٛت ا َٓ  ْٖ ِٓ  َْ ُػِِ َْ٘شأُ ثَِنَُِي  : َب رَ َّٜٗ ِِ ِ ٍح ، كَا َٞ ْٜ َوأٍَح ثَِش ْٓ ٠َُ كَْوِط ا ِِ َما َٗظََو ئِ ِِ ُعَ ئِ َّٕ اُوَّ أَ
ْٖ ْوآِح كاَلَ رَ ِٔ ُْ ُْلَْوِط ك٢ِ ا ٠َُ ُطَٞهِح ا ِِ ْٞ َٗظََو ئِ َُ ْٖ ٌِ َظبََٛوِح ؛ َُ ُٔ ُْ خُ ا َٓ ُٚ الَ َػ٤َُْ٘ٚ ُؽْو ََ ٌْ ُٕ هَْل َهأَٟ َػ ٌُٞ َ٣ ُ َّٚٗ َِ خُ ؛ أِل َٓ ُُْؾْو َِْي ا َشأُ رِ . 

 ٠َُ ْٝ ْٖ ثَبٍة أَ ِٓ َظبََٛوِح  ُٔ ُْ خُ ا َٓ َْ٘شأُ ُؽْو ْ٘وَُٞشِخ الَ رَ َٔ ُْ َٞهِح ا ٠َُ اُظُّ ِِ كَل٢ِ اَُّ٘ظَِو ئِ بكِِؼ٤َِّخ  . َْ٘ل اُشَّ ِػ َٝ ُّ اَُّ٘ظَُو  : ٍح –الَ ٣َْؾُو َٞ ْٜ ْٞ ثَِش َُ َٝ  

ْوآِح  – ِٔ ُْ ِٝ ا بِء أَ َٔ ُْ ك٢ِ ا َوأَحً  :هَبُُٞا  . ْٓ ٌَ ا ٤َُْ َٝ َوأٍَح  ْٓ ُك َف٤َبٍ ا َغوَّ ُٓ َّٕ ََٛنا  َِ أِل ُْجَبُعِٞه١ُّ  . ـُ ا ٤ْ هَبٍ اُشَّ َٝ ِه  : َٞ ُط َػ٠َِ ُط ٣َُغُٞى اُزَّلَوُّ

ْوكَُٞػٍخ  َٓ ٍٕ َؿ٤ِْو  ا َٞ ب .َؽ٤َ ًَ  ْٕ أَ ًَ َؼَٜب ،  َٓ ْٝ َػ٠َِ ٤َْٛئٍَخ الَ رَِؼ٤ُش  أَ  ِٕ ُْجُطُٞ هَخَ ا َقوَّ ُٓ  ْٝ ِظ ، أَ ٍَ َٞ ُْ ِٝ ا ًِ أَ ْأ ْوطَُٞػخَ اُوَّ َٓ َْٗذ  ُْ٘ٚ  :هَبٍ  . ِٓ َٝ

ِٕ ُْجُطُٞ هَخُ ا َقوَّ ُٓ َب ُشُقٌٞص  َّٜٗ َِ ْؼُوِٝف ؛ أِل َٔ ُْ ِط َػ٠َِ َف٤َبٍ اُظَِّ ا اُى اُزَّلَوُّ َٞ ُْ َع  . ٣ُْؼَِ

―Hanya saja, sesungguhnya telah diketahui dari madzhab Hanafiyyah, berbeda dengan 

madzhab-madzhab yang lain, bahwasanya seorang laki-laki, jika melihat farji wanita dengan 

syahwat, maka lahir dengan hal ituhurmat al-mushaharah . Jika Akan tetapi jika ia melihat 

gambar farji wanita di dalam cermin, maka hal itu tidak melahirkan al-hurmah. Sebab, ia 

hanya melihat bayangan farji, bukan farji itu sendiri. Lebih-lebih lagi melihat lukisan (farji) 

http://wahabinews.wordpress.com/2012/03/20/fikih-porno-ulama-salafi-wahhabi-khusus-untuk-calon-suami/
http://wahabinews.wordpress.com/2012/03/20/fikih-porno-ulama-salafi-wahhabi-khusus-untuk-calon-suami/
http://wahabinews.wordpress.com/2012/03/20/fikih-porno-ulama-salafi-wahhabi-khusus-untuk-calon-suami/
http://www.al-khilafah.org/2014/05/bayan-ustadz-syamsuddin-ramadhan-terkait-pemberitaan-fatwa-kebolehan-menonton-film-porno.html
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maka hal itu tidak melahirkan hurmat al-mushaharah . [Haasyiyyah Ibnu „Abidin, Juz 2/281 

dan 5/238; lihat Al-Mausuu‟ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz 12/123], Menurut kalangan 

Syafi‘iyyah, tidak haram melihat –meskipun dengan syahwat— di dalam air atau cermin. 

Mereka menyatakan, ―Sebab, hal itu hanyalah bayangan wanita, bukan wanita itu sendiri. 

Syaikh al-Bajuriy berkata, ―Boleh melihat gambar hewan yang tidak utuh, atau pada bentuk 

yang tidak mungkin hidup jika hanya dengan anggota tubuh itu saja, seperti terpotong 

kepalanya, tengahnya, atau perutnya berlubang‖. Beliau berkata, ―Darinya diketahui 

kebolehan melihat bayangan seseorang, sebab bayangan adalah sosok yang perutnya 

berlubang (tidak ada isinya).[Al-Qalyubiy „Ala Syarh al-Minhaaj, Juz 3/208, dan Haasyiyyah 

al-Baajuuriy „Ala Ibn al-Qaasim, Juz 2/99, 131; lihat lihat Al-Mausuu‟ah al-Fiqhiyyah al-

Kuwaitiyyah, Juz 12/123-124] 

Al-‗Allamah Syaikh Mohammad al-Syuwaikiy rahimahullah berkata: 

كول هبٍ أٌُبٍ اثٖ أُٜبّ  هؽٔٚ هللا  – ك٢ ٓضَ ٛنٙ أَُأُخ ٓب ٗظٚ  (1) – ‖  ،ّ اُ٘ظو ٖٓ ٝهاء اُيعبط ئ٠ُ اُلوط ٓؾوَّ

ٓخ، ؾو زذ اُ ج ٤ٚ ص ب ك وٜع وأٟ ك ٤ٚ ك ظو ك ٔبء ٝٗ ٢ اُ ذ ك بٗ ً ٞ ٔوآح، ُٝ ٢ اُ ٘ظو ك قالف اُ ُٝٞ ًبٗذ  ث

ٞا اُؾ٘ش  َّٕ أُوئ٢ ك٢ أُوآح ٓضبُٚ ال ٛٞ، ٝثٜنا ػَِِّ ػ٠ِ اُشظ ك٘ظو ك٢ أُبء كوأٟ كوعٜب ال ٣ؾوّ، ًبٕ اُؼِخ ٝهللا أػِْ أ

ك٤ٔب ئما ؽِق ال ٣٘ظو ك٢ ٝعٚ كالٕ، ك٘ظوٙ ك٢ أُوآح أٝ أُبء، ٝػ٠ِ ٛنا كبُزؾو٣ْ ثٚ ٖٓ ٝهاء اُيعبط ث٘بًء ػ٠ِ ٗلٞم 

٤وٟ  ٘ٚ، ك ظو ٓ ج ٗلٌ أُوئ٢، ثقالف أُوآح ٝأُبءاُ ٝٓضبُٚ ك٤ٚ ال ػ٤٘ٚ، ٣ٝلٍ ػ٤ِٚ رؼج٤و هبض٤قبٕ  .‖ ثوُٞٚ  (2)

ألٗٚ ُْ ٣َو كوعٜب، ٝئٗٔب هأٟ ػٌٌ كوعٜب كبكْٜ كاما ًبٕ اُ٘ظو ك٢ أُبء ٝأُوآح ٓغ هؤ٣خ كوط آوأح اٗؼٌٌ ك٤ٜٔب ف٤بالً .‖

َّٕ أُوئ٢ ٓضبُٚ ال ؽو٤وزٚ،  عبئي ػ٘ل ٛإالء اُؼِٔبء أل َّٕ اُ٘ظو ئ٠ُ اُظٞهح ٛٞ ٗظو ئ٠ُ ظَ اُش٢ء، ٝٛٞ ٓضبُٚ ال  كأهٍٞ ثأ

َّٕ اُظٞهح اشل ف٤بالً ٖٓ أُبء ٝأُوآح ؽو٤وزٚ ٝال ػ٤٘ٚ، ٝٛٞ ؿ٤و اُ٘ظو ك٢ أُبء، أٝ أُوآح أل  ٍٟع حٍكأٍاف ١ٍٙعٝ.

ظٞهح ٠ِ اُ جن ػ ٘ط ؼٞهح ال ر ٠ اُ ٘ظو ئُ ْ اُ ؾو٣  ر

―Al-Kamaal Ibn al-Hammam rahimahullah ta‘ala menyatakan berkaitan dengan masalah ini 

sebagai berikut, ―Melihat farji dari balik kaca transparan diharamkan. Ini berbeda dengan 

melihat di dalam cermin. Jika seorang wanita berada di dalam air, lalu ada seorang laki-laki 

melihat ke dalamnya dan melihat farji wanita itu, maka berlakulah al-

hurmah (maksudnya hurmat al-mushaharah). Seandainya wanita itu berada di tempat jauh, 

lalu laki-laki itu melihat ke dalam air, dan melihat farji wanita itu, maka tidaklah diharamkan 

(al-musharah). ‗Illatnya, hanya Allah yang lebih mengetahui, adalah orang yang ada di dalam 

cermin adalah bayangannya, bukan orang itu sendiri. Dengan inilah mereka bisa beralasan 

menyelisihi sumpah jika ia diminta untuk bersumpah tidak melihat wajah si fulan, tetapi 

melihat (bayangan) di dalam cermin atau di dalam air. Atas dasar itu, pengharaman (al-

mushaharah) karena melihat farji perempuan dari balik kaca transparan didasarkan pada 

alasan bahwa mata bisa menembus kaca, sehingga ia bisa menyaksikan sosok orang itu 

sendiri. Ini berbeda dengan cermin atau air; maka bayangan di dalamnya bukanlah orang itu 

sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Qadlihaan dalam perkataannya, ―Sebab, ia tidak 

melihat farji wanita, tetapi ia melihat bayangan farjinya, maka fahamlah‖. Dengan demikian, 

melihat di dalam air dan cermin, bersamaan dengan melihat bayangan farji wanita yang 

terpantul di dalamnya adalah boleh menurut ulama ini. Sebab, yang dilihat adalah 

bayangannya, bukan orangnya sendiri. Maka, saya menyatakan bahwasanya melihat gambar 

adalah melihat bayangan sesuatu. Sedangkan bayangan adalah cerminannya, bukan hakekat 

maupun sesuatu itu sendiri. Melihat gambar berbeda dengan melihat di dalam air dan cermin. 

Sebab, gambar itu khayalnya lebih kuat dibandingkan (pantulan yang ada di dalam) air dan 

cermin. Atas dasar itu, dalil-dalil yang menjelaskan pengharaman melihat aurat tidak bisa 

diterapkan pada gambar‖.[Al-‗Allamah Mohammad Syuwaikiy, al-Khalaash wa Ikhtilaaf al-

Naas, hal. 259] 
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Beliau juga menolak penggunaan kaedah al-wasilah ila al-haraam untuk mengharamkan 

melihat gambar aurat. Menurut beliau, kaedah ini tidak bisa diterapkan pada kasus melihat 

gambar aurat wanita. Beliau juga menangkis beberapa argumen yang ditujukan untuk 

melemahkan pendapat beliau. Semua itu beliau jelaskan dengan gamblang di dalam Kitab al-

Khalaash wa Ikhtilaaf al-Naas. 

Kami pribadi tidak heran dengan fenomena seperti ini karena siapapun yang membaca 

berbagai kitab fiqih akan menemukan perselisihan yang banyak dan terkadang dalam 

perselisihan tersebut terdapat pendapat ulama yang aneh, menyimpang, tidak berdasarkan 

dalil atau berhujjah dengan dalil yang lemah. Pada intinya menjadikan hal ini untuk 

merendahkan mazhab tertentu adalah cara berpikir yang benar-benar jahil dan licik. Itulah 

hakikat orang yang bernama Muhammad Abdurrahman Al Amiry dalam perkara ini, ia 

berdusta atas nama Sayyid Aliy Al Khamene‘iy kemudian dengan liciknya ia menggiring 

kesalahan seorang ulama Syi‘ah untuk merendahkan mazhab Syi‘ah secara keseluruhan. 

Kelicikan dan Kedustaan, itulah hakikat tulisan Muhammad ‗Abdurrahman Al Amiry. 

Mungkin para pembaca masih ingat kasus tuduhan terhadap Syi‘ah yang katanya 

membolehkan memakan kotoran imam mereka karena terdapat salah seorang ulama yang 

menyatakan kesucian kotoran imam mereka. Kami melihat begitu banyak orang awam dan 

bodoh berduyun-duyun mentertawakan dan merendahkan mazhab Syi‘ah karena hal ini. 

Tetapi orang yang paham dan memiliki ilmu dalam hal ini akan merasa risih dan miris ketika 

melihat ternyata dalam mazhab Ahlus Sunnah juga ada fenomena yang sama dimana 

sebagian ulama menyatakan kesucian kotoran Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Para 

pembaca dapat melihatnya dalam tulisan kami disini. Apakah lantas mazhab ahlus sunnah 

akan ditertawakan dan direndahkan pula?. Kami pribadi jelas tidak menyukai cara-cara licik 

seperti ini untuk merendahkan mazhab tertentu baik itu mazhab Ahlus Sunnah ataupun 

Syi‘ah. Jika ingin mengkritik maka silakan mengkritik dengan objektif. 

Boleh-boleh saja bagi siapapun untuk mengumpulkan fatwa aneh dan kesalahan para ulama 

dalam mazhab tertentu baik Ahlus Sunnah maupun Syi‘ah kemudian dituliskan dalam kitab 

khusus yang berjudul ―Ensiklopedi Kesalahan Ulama‖. Kita tidak akan menyatakan hal ini 

sebagai suatu kelicikan tetapi jika dituliskan dalam kitab khusus yang berjudul ―Inilah Islam 

Yang Sebenarnya‖ maka hal itu termasuk dalam kelicikan dan kedustaan. Bagaimana 

mungkin kesalahan para ulama tersebut dikatakan sebagai Islam yang sebenarnya. Bukankah 

cara licik seperti ini sering dipakai oleh para orientalis yang memang berniat merendahkan 

islam. Nah begitulah hakikatnya apa yang dilakukan penulis yang menyebut dirinya 

Muhammad ‗Abdurrahman Al Amiry kurang lebih sama dengan para orientalis yang berdusta 

atas nama islam. 

Shahih Riwayat Syi’ah : Pengakuan Keislaman 

Ahlus Sunnah 

Posted on Mei 26, 2014 by secondprince  

Shahih Riwayat Syi’ah : Pengakuan Keislaman Ahlus Sunnah 

Salah satu propaganda para Pembenci Syi‘ah untuk merendahkan mazhab Syi‘ah adalah 

mereka menuduh bahwa Syi‘ah telah mengkafirkan Ahlus sunnah. Kami tidak menafikan 

bahwa ada sebagian ulama Syi‘ah yang bersikap berlebihan dalam perkara ini [terutama dari 

https://secondprince.wordpress.com/2013/07/23/kata-nashibi-syiah-menyucikan-kotoran-imam-lantas-bagaimanakah-ahlus-sunnah/
https://secondprince.wordpress.com/2013/07/23/kata-nashibi-syiah-menyucikan-kotoran-imam-lantas-bagaimanakah-ahlus-sunnah/
https://secondprince.wordpress.com/2013/07/23/kata-nashibi-syiah-menyucikan-kotoran-imam-lantas-bagaimanakah-ahlus-sunnah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/05/26/shahih-riwayat-syiah-pengakuan-keislaman-ahlus-sunnah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/05/26/shahih-riwayat-syiah-pengakuan-keislaman-ahlus-sunnah/
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kalangan akhbariyun] menyatakan baik itu dengan isyarat atau dengan jelas mengindikasikan 

kekafiran ahlus sunnah. Tetapi terdapat juga sebagian ulama Syi‘ah yang justru menegaskan 

keislaman Ahlus sunnah dan tidak menyatakan kafir. 

Perkara ini sama hal-nya dengan sebagian ulama ahlus sunnah yang mengkafirkan Syi‘ah 

baik itu secara isyarat ataupun dengan jelas dan memang terdapat pula sebagian ulama ahlus 

sunnah yang tetap mengakui Syi‘ah walaupun menyimpang tetap Islam bukan 

kafir. Kebenarannya adalah baik Ahlus Sunnah dan Syi‘ah keduanya adalah Islam. Silakan 

mazhab yang satu merendahkan atau menyatakan mazhab yang lain sesat tetapi hal itu tidak 

mengeluarkan salah satu mereka dari Islam.  

. 

. 

. 

Riwayat Pengakuan Keislaman Ahlus Sunah 

Berikut adalah riwayat-riwayat Syi‘ah yang menunjukkan pengakuan akan keislaman Ahlus 

sunnah. Kami cukupkan pada riwayat-riwayat yang kedudukannya shahih dan muwattsaq 

berdasarkan ilmu hadis Syi‘ah, walaupun sebenarnya cukup banyak riwayat yang dhaif dari 

segi sanad yang membuktikan keislaman ahlus sunnah. Sengaja riwayat tersebut tidak kami 

nukilkan karena riwayat shahih dalam mazhab Syi‘ah lebih baik kedudukannya sebagai 

hujjah. 

. 

. 

Riwayat Pertama 

َ٤ ٢ ػٔ ٖ أر ي ػٖ ٓلٔي حر ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ زي هللا ػٖ ٣ ٖ ػ ؼي ر ٓ ٘خ  خٍ كيػ ٢ )ٍٙ( ه ػٖ  أر

٘ش  ـ ٜخ ىهَ حُ ِ ٚ ا٫ هللا ٓو خٍ ٫ اُ خٍ ٖٓ ه ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٖ كَٔحٕ ػٖ أر ٓلٔي ر

هللا ٚ ا٫ هللا ػٔخ كَّ  لـِٙ ٫ اُ ٜخ حٕ ٣ ٛٚ ر ٬  ٝاه

Ayahku [rahimahullah] mengatakan telah menceritakan kepada kami Sa‟d bin „Abdullah 

dari Ya‟qub bin Yaziid dari Muhammad Ibnu Abi Umair dari Muhammad bin Hamraan dari 

Abi „Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata barang siapa mengatakan “laa ilaaha illallah 

dengan ikhlas maka ia masuk surga dan ikhlas dengannya adalah ia menjaga laa ilaaha 

illaallah dari perkara yang diharamkan Allah” [Tsawab Al A‟maal Syaikh Ash Shaaduq hal 

24 no 1] 

Riwayat ini sanadnya shahih sesuai standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut keterangan para 

perawinya 

1. Aliy bin Husain bin Musa bin Babawaih Al Qummiy Ayah Syaikh Ash Shaaduq 

adalah Syaikh di Qum terdahulu faqih dan tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 261 no 684] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy 

hal 135] 
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3. Yaqub bin Yaziid bin Hamaad seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 450 

no 1215] 

4. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

5. Muhammad bin Hamraan An Nahdiy seorang yang tsiqat termasuk yang 

meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An Najasyiy hal 359 no 

965] 

Riwayat serupa ini juga terdapat dalam kitab ahlus sunnah dan menjadi dalil bahwa syahadat 

adalah pintu yang membedakan antara seorang muslim dengan nonmuslim dan akan 

memasukkan seseorang ke dalam surga. 

. 

. 

 Riwayat Kedua 

ْٗ، ػٖ ٓلٔي  ٛخ  ٖ ٤ْ ر َحٛ زي هللا ػٖ ار ٖ ػ ؼي ر ٓ ٘خ  خٍ: كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ ٢٘ أر كيػ

 ٤ٚ ِ لَ ػ ؼ ٢ ؿ ٘ي أر ٘ض ػ خٍ: ً ٤َ ه ٜ ٢ ر خٕ، ػٖ أر ٔؼ ٖ ػ لَ ر ؼ ٤َ، ػٖ ؿ ٢ ػٔ ٖ أر ر

ش  وخُ ٓ ٕٞ وُٞ ٓخ ٣ ٞ ش ه ٌٞك خُ ِلي هللا إ ر ٛ ٚ ٍؿَ: أ وخٍ ُ ٬ّٔ ك ٤ي حُ ٜخ اُ زٞٗ ٔ ٘ ٣

ؼْ،  ٗ :ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٞؿ وخٍ أر ٬ّٓ، ك ٤َ ح٫ ٔخٕ ؿ ٕٞ: ح٣٫ وُٞ خٍ: ٣ ٓخ٢ٛ؟ ه وخٍ: ٝ ك

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٚ ا٫ هللا ٝإٔ ٓلٔيح ٍ ٜٗي إٔ ٫اُ خٍ: ٖٓ  ٢ ه ٚل ُ ٛ َؿَ:  وخٍ حُ ك

٤ض  ز ٠خٕ ٝكؾ حُ ٍٓ َٜٗ ٛخّ  خس ٝ ًِ ٠ حُ ٬ٜس ٝآط خّ حُ ٘ي هللا ٝأه ٔخ ؿخء ٖٓ ػ َ ر ٚ ٝأه ٝآُ

ٔخ ف َ ر ٍٓٞ هللا ٝأه ٚ ا٫ هللا ٝإٔ ٓلٔيح ٍ ٜٗي إٔ ٫ اُ خٍ: ٖٓ  ٔخٕ؟ ه خ٣٫ ِض: ك ِْ، ه ٔ ٓ ٞٛ

ِن هللا  ٣ ْ ٤ض ُٝ ز ٠خٕ ٝكؾ حُ ٍٓ َٜٗ ٛخّ  خس ٝ ًِ ٠ حُ ٬ٜس ٝآط خّ حُ ٘ي هللا ٝأه ؿخء ٖٓ ػ

ذ  ٌٗ ِن هللا ر ٣ ْ ٘خ ُ يحى، ٝأ٣ ِض ك ؼ ٤َ: ؿ ٜ ٞ ر خٍ أر ٜٞ ٓئٖٓ ه ٘خٍ ك ٤ٚ حُ ِ ذ أٝ ػي ػ ٌٗ ر

ٖ ٤ٚ حُ ِ ٘خٍ أٝ ػي ػ ٤ٚ حُ ِ ذ أٝ ػي ػ ٌٗ ِن هللا ر ٣ ْ ُ ٞٛ ٔخ  ٛذ اٗ ٌ ٤غ ط ٛٞ ك  ْ٤ وخٍ: ُ حٍ؟ ك

ٚ٘ ظذ ٓ ٣ ْ ُٝ 

Telah menceritakan kepadaku Ayahku [radiallahu „anhu] yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sa‟d bin „Abdullah dari Ibrahim bin Haasyim dari Muhammad bin Abi Umair 

dari Ja‟far bin „Utsman dari Abi Bashiir yang berkata aku berada di sisi Abu Ja‟far [„alaihis 

salaam] maka seorang laki-laki berkata kepadanya “semoga Allah memberikan kebaikan 

kepadamu, sesungguhnya di Kufah terdapat kaum yang mengatakan sesuatu dengan 

menisbatkan kepadamu?. Beliau berkata “apa itu?”. Orang tersebut berkata “mereka 

mengatakan bahwa Iman bukanlah Islam”. Abu Ja‟far [„alaihis salaam] berkata “benar”. 

Orang tersebut berkata “jelaskan kepadaku”. Beliau berkata “barang siapa yang bersaksi 

bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wa alihi], dan meyakini apa yang datang dari sisi Allah, menunaikan shalat, memberikan 

zakat, puasa di bulan Ramadhan, haji ke baitullah maka ia adalah Muslim. Aku berkata 

“maka Iman?”. Beliau berkata “barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah 

SWT dan Muhammad adalah Rasulullah [shallallahu „alaihi wa alihi], dan meyakini apa 

yang datang dari sisi Allah, menunaikan shalat, memberikan zakat, puasa di bulan 

Ramadhan, haji ke baitullah dan tidak menghadap Allah dengan dosa yang dapat 

memasukkannya ke neraka maka ia adalah Mu‟min. Abu Bashiir berkata “aku menjadi 

tebusanmu, siapakah diantara kita yang tidak menghadap Allah dengan dosa yang dapat 

memasukkannya ke neraka?. Maka Beliau berkata “itu bukan seperti yang kau pikirkan, 

sesungguhnya yang dimaksud hanyalah ia tidak menghadap Allah dengan dosa yang dapat 



 422 

memasukkannya ke neraka dimana ia tidak bertaubat dari dosa tersebut” [Al Khisaal Syaikh 

Shaaduq 2/411 no 14] 

Riwayat Syaikh Shaaduq di atas sanadnya shahih sesuai standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut 

keterangan para perawinya 

1. Aliy bin Husain bin Musa bin Babawaih Al Qummiy Ayah Syaikh Ash Shaaduq 

adalah Syaikh di Qum terdahulu faqih dan tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 261 no 684] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy 

hal 135] 

3. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

4. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

5. Ja‘far bin Utsman sahabat Abu Bashiir adalah seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min 

Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 108] 

6. Abu Bashiir Al Asdiy yaitu Yahya bin Qaasim ia meriwayatkan dari Abu Ja‘far 

[‗alaihis salaam] dan Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam], ia seorang yang tsiqat [Rijal 

An Najasyiy hal 441 no 1187] 

. 

. 

Riwayat Ketiga 

ٓٔخػش  ق ػٖ  ٛخُ  ٖ ٤َ ر زٞد ػٖ ؿٔ ٖ ٓل ٖٔ ر ل ٖ ٓلٔي ػٖ حُ ٠٤ ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ ٓلٔي ر

لخٕ؟  ِ ظ ٛٔخ ٓو ٔخٕ أ ٬ّٓ ٝح٣٫ ٢ ػٖ ح٫ زَٗ ٬ّٔ( أه ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ ٢ ػ ِض ٧ر خٍ ه ه

ِض  و ٔخٕ ك ٘خٍى ح٣٫ ٬ّٓ ٫ ٣ ٬ّٓ ٝح٫ ٘خٍى ح٫ ٔخٕ ٣ وخٍ إ ح٣٫ وخٍ ك ٢ ك ٔخ ُ ٜل ٜ ك

٘ض  و ٚ ك ٚ( ر ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) َ ن ر ٜي٣ ظ ٚ ا٫ هللا ٝحُ ٜٗخىس إٔ ٫ اُ  ّ٬ٓ ح٫

زض  ؼ ٓخ ٣ ٜيٟ ٝ ٔخٕ حُ ٘خّ، ٝح٣٫ َٛٙ ؿٔخػش حُ ٠ِ ظخ غ ٝػ ٔٞح٣ٍ ق ٝحُ ٘خً ٔ ٤ٚ ؿَص حُ ِ ٓخء ٝػ ي حُ

يٍؿش  ٬ّٓ ر غ ٖٓ ح٫ ٔخٕ أٍك ٚ ٝح٣٫ َ ر ٔؼ َ ٖٓ حُ ٓخ ٜظ ٝ ّ٬ٓ لش ح٫ ٛ ِٞد ٖٓ  و ٢ حُ إ ك

ؼخ  ٔظ زخ١ٖ ٝإ حؿ ٢ حُ ٔخٕ ك ٘خٍى ح٣٫ ٬ّٓ ٫ ٣ َٛ ٝح٫ ظخ ٢ حُ ٬ّٓ ك ٘خٍى ح٫ ٔخٕ ٣ ح٣٫

لش ٜ وٍٞ ٝحُ ٢ حُ  ك

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari Hasan bin Mahbuub dari Jamiil bin 

Shalih dari Sama‟ah yang berkata aku berkata kepada Abi Abdullah [„alaihis salaam] 

“kabarkanlah kepadaku tentang islam dan iman apakah keduanya berbeda?. Maka Beliau 

berkata “sesungguhnya iman mencakup islam dan islam belum mencakup iman”. Aku 

berkata “jelaskanlah keduanya kepadaku”. Maka Beliau berkata “Islam adalah bersaksi 

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan membenarkan Rasulullah [shallallahu „alaihi wa 

alihi], dengannya darah terlindungi, dan karenanya bisa terjadi pernikahan dan pewarisan, 

dan itulah yang nampak pada jama‟ah manusia. Sedangkan Iman adalah petunjuk, apa yang 

ada di dalam hati dari yang disifatkan islam dan apa yang nampak dari amal perbuatan 

dengannya, iman lebih tinggi derajatnya dari islam, iman mencakup islam dalam zahir dan 

islam belum mencakup iman dalam bathin dan sesungguhnya keduanya bergabung dalam 

perkataan dan sifat [Al Kafiy Al Kulainiy 2/19 no 1] 
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Riwayat Al Kulainiy di atas sanadnya muwatstsaq sesuai standar ilmu Rijal Syi‘ah, para 

perawinya tsiqat hanya saja Sama‘ah bin Mihraan disebutkan ia bermazhab waqifiy, berikut 

keterangan para perawinya 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946]. 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa seorang yang tsiqat [Mu‘jam Rijal Al Hadits Sayyid 

Al Khu‘iy 3/85 no 902] 

3. Hasan bin Mahbuub seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 354] 

4. Jamil bin Shalih Al Asadiy seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 127 no 329] 

5. Sama‘ah bin Mihraan seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 193 no 517]. 

Disebutkan bahwa ia bermazhab waqifiy [Rijal Ath Thuusiy hal 337] 

. 

. 

Riwayat Keempat 

ٖ ػيس ٖٓ  ؼخ، ػٖ حر ٤ ٖ ٓلٔي ؿٔ ٠٤، ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ خى; ٝٓلٔي ر ٣ُ ٖ َٜٓ ر ٘خ، ػٖ  ٛلخر أ

خٍ:  ٬ّٔ( ه ٤ٚ حُ ِ لَ )ػ ؼ ٢ ؿ ٤ٖ، ػٖ أر ٖ أػ خد، ػٖ كَٔحٕ ر ٖ ٍث ٢ِ ر زٞد، ػٖ ػ ٓل

 َ ٔؼ ٚ حُ ٛيه ٠ هللا ػِ ٝؿَ ٝ ٚ اُ ٠٠ ر ِذ ٝأك و ٢ حُ وَ ك ظ ٓ ٓخ ح ٔخٕ  وٍٞ: ح٣٫ ٚظ ٣ ؼ ٔٓ

ٓخ   ّ٬ٓ ٤ْ ٫َٓٙ ٝح٫ ِ ٔ ظ طخػش هلل ٝحُ خُ ٘خّ ر ٤ٚ ؿٔخػش حُ ِ ١ٌ ػ ٛٞ حُ ؼَ ٝ ٍٞ أٝ ك َ ٖٓ ه ٜظ

 ٠ِ ؼٞح ػ ٔظ ٌخف ٝحؿ ٘ غ ٝؿخُ حُ ٔٞح٣ٍ ٤ٚ ؿَص حُ ِ ٓخء ٝػ ي ٘ض حُ و ٚ ك ِٜخ ٝر لَم ً ٖٓ حُ

ٔخٕ، ٠ ح٣٫ لٞح اُ ٤ ٟ لَ ٝأ ٌ ي ٖٓ حُ ٌُ وَؿٞح ر لؾ، ك ّٜٞ ٝحُ خس ٝحُ ًِ ٬ٜس ٝحُ  حُ

Sekelompok sahabat kami dari Sahl bin Ziyaad, dan Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin 

Muhammad, keduanya [Sahl bin Ziyaad dan Ahmad bin Muhammad] dari Ibnu Mahbuub 

dari Aliy bin Ri‟ab dari Hamran bin „A‟yan dari Abu Ja‟far [„alaihis salaam], [Hamraan] 

berkata aku mendengarnya mengatakan Iman adalah apa yang ada di dalam hati dan 

menuju kepada Allah „azzawajalla dan dibenarkan dengan amal taat kepada Allah dan 

berserah diri pada perintahnya, sedangkan Islam adalah apa yang nampak dari perkataan 

dan perbuatan, ia yang dianut oleh jama‟ah manusia dari semua Firqah [golongan], dan 

dengannya darah terlindungi dan karenanya berlangsung pewarisan dan bolehnya 

pernikahan, dan bergabung dengan shalat, zakat, puasa dan haji maka dengan semua itu 

mereka keluar dari kekafiran dan dimasukkan kedalam iman…[Al Kafiy Al Kulainiy 2/20 no 

5] 

Riwayat Al Kulainiy di atas sanadnya shahih sesuai standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut 

keterangan para perawinya 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946]. 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa seorang yang tsiqat [Mu‘jam Rijal Al Hadits Sayyid 

Al Khu‘iy 3/85 no 902] 

3. Hasan bin Mahbuub seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 354] 

4. Aliy bin Ri‘aab Al Kuufiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 

151] 
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5. Hamraan bin ‗A‘yun ia dikatakan hawaariy Imam Abu Ja‘far Al Baqir [‗alaihis 

salaam], ia seorang yang tsiqat [Al Fa‘iq Fii Ruwah Wa Ashabul Imam Shadiq 1/475-

476 no 975]. Ia termasuk diantara Syaikh-syaikh Syi‘ah yang agung dan memiliki 

keutamaan yang tidak diragukan tentang mereka [Risalah Fii Alu A‘yun Syaikh Abu 

Ghalib hal 2] 

. 

. 

Riwayat Kelima 

ؼض  ٔٓ خٍ:  ٔخٍ ه ٣ ٖ ٤َ ر ٠ ٖ ىٍحؽ، ػٖ ك ٤َ ر ٤َ، ػٖ ؿٔ ٢ ػٔ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٢ِ، ػٖ أر ػ

٬ّٓ، إ  ٘خًٍٚ ح٫ ٬ّٓ ٫ٝ ٣ ٘خٍى ح٫ ٔخٕ ٣ وٍٞ: إ ح٣٫ ٬ّٔ( ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ خ ػ أر

ٓخ  ّ٬ٓ ِٞد ٝح٫ و ٢ حُ َ ك ٓخ ٝه ٔخٕ  ٔخٕ  ح٣٫ ٓخء، ٝح٣٫ ي وٖ حُ غ ٝ ك ٔٞح٣ٍ ق ٝحُ ٘خً ٔ ٤ٚ حُ ِ ػ

ٔخٕ َ٘ى ح٣٫ ٬ّٓ ٫ ٣ ٬ّٓ ٝح٫ َ٘ى ح٫ ٣ 

Aliy dari Ayahnya dari Ibnu Abi „Umair dari Jamiil bin Daraaj dari Fudhail bin Yasaar yang 

berkata aku mendengar Aba „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan sesungguhnya Iman 

mencakup Islam dan Islam belum mencakup Iman, Iman adalah apa yang diyakini di dalam 

hati dan Islam apa yang diatasnya berlaku pernikahan, pewarisan dan terlindung darahnya, 

Iman mencakup Islam dan Islam belum mencakup Iman [Al Kafiy Al Kulainiy 2/26 no 3] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218]. 

4. Jamil bin Daraaj, ia termasuk orang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 126 no 328] 

5. Fudhail bin Yasaar An Nahdiy seorang yang tsiqat meriwayatkan dari Abu Ja‘far dan 

Abu ‗Abdullah [Rijal An Najasyiy hal 309 no 846] 

Matan riwayat menunjukkan bahwa Islam di dalamnya berlaku bolehnya pernikahan, 

pewarisan dan terjaga darahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dibolehkan menikahi 

orang yang tidak meyakini perkara Wilayah 

ِض  خٍ: ه ٖ ىٍحؽ، ػٖ ٍُحٍس ه ٤َ ر ٤َ، ػٖ ؿٔ ٢ ػٔ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

١َٓ ٠ِ أ ٌٖ ػ ٣ ْ ِٝؽ ٖٓ ُ ٢ إٔ أط لَ ُ ٠٘ إٔ ٫ ٣ ٢ أه ٬ّٔ( اٗ ٤ٚ حُ ِ لَ )ػ ؼ ٢ ؿ  ٧ر

لخص ٖٓ  ؼ ٠ ظ ٔ ٔ ٖٛ حُ خٍ:  ِٚ؟ ه ز ٓخ حُ ِض: ٝ ٔخء؟ ه ٘ ِٚ ٖٓ حُ ز ؼي ٖٓ حُ ٘ ٔ ٓخ ٣ وخٍ:  ك

٤ٚ ِ ظْ ػ ٓخ أٗ  ٖ ؼَك زٖ ٫ٝ ٣ ٜ ٘ ٢ ٫ ٣ ٬ط  حُ

Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Ibnu Abi Umair dari Jamiil bin Daraaj dari Zurarah 

yang berkata aku berkata kepada Abu Ja‟far [„alaihis salaam] aku khawatir tidak dihalalkan 
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bagiku menikahi wanita yang tidak berdiri di atas urusanku [wilayah]. Maka Beliau berkata 

“apa yang mencegahmu dari wanita al balah?”.Aku berkata “apa itu al balah?” Beliau 

berkata “mereka adalah kaum yang lemah tidak melakukan nashb dan tidak pula mereka 

mengenal apa yang engkau berada di atasnya [wilayah]” [Al Kafiy Al Kulainiy 5/349 no 7] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218]. 

4. Jamil bin Daraaj, ia termasuk orang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 126 no 328] 

5. Zurarah bin A‘yun Asy Syaibaniy seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari Abu Ja‘far 

dan Abu Abdullah [Rijal Ath Thuusiy hal 337] 

Hadis di atas menjadi bukti bahwa mereka yang tidak mengenal Imamah juga merupakan 

seorang Muslim menurut hadis shahih riwayat Ahlul Bait dalam mazhab Syi‘ah. 

Dibolehkannya menikahi wanita yang tidak meyakini Imamah menunjukkan bahwa mereka 

masih tergolong ke dalam Islam. 

. 

. 

. 

Riwayat Yang Dijadikan Hujjah Dalam Mengkafirkan Ahlus Sunnah 

Sebagian nashibiy mengutip berbagai riwayat dalam kitab mazhab Syi‘ah yang menurut 

mereka mengkafirkan ahlus sunnah, berikut riwayat yang dimaksud 

Riwayat Pertama 

خٕ،  ٔؼ ٖ ػ خٕ ر َٓ، ػٖ أر ٖ ػخ زخّ ر ٢، ػٖ ػ ٌٞك ٢ِ حُ ٖ ػ ٖٔ ر ل ؼ١َ، ػٖ حُ ٗ ٢ِ ح٧ ٞ ػ أر

 ٠ِ ٠ِ هْٔ: ػ ٬ّٓ ػ ٢٘ ح٫ خٍ: ر ٬ّٔ( ه ٤ٚ حُ ِ لَ )ػ ؼ ٢ ؿ ٔخٍ، ػٖ أر ٣ ٖ ٤َ ر ٠ ػٖ ك

ٔخ  ٘ت ً ٘خى ر ٣ ْ ش ُٝ ٣٫ٞ لؾ ٝحُ ّٜٞ ٝحُ خس ٝحُ ًِ ٬ٜس ٝحُ ٘خّ حُ ؤهٌ حُ ش، ك ٣٫ٞ خُ ٞى١ ر ٗ

ش ٣٫ٞ ٢٘ حُ ؼ ٣ ٌٙٛ ٞح  ًَ غ ٝط ؤٍر  ر

Abu „Aliy Al „Asyariy dari Hasan bin Aliy Al Kuufiy dari „Abbas bin „Aamir dari Aban bin 

„Utsman dari Fudhail bin Yasaar dari Abu Ja‟far [„alaihis salaam] yang berkata rukun islam 

itu ada lima yaitu shalat, zakat, puasa, haji dan wilayah, dan tidak diserukan sesuatu seperti 

diserukan tentang wilayah maka orang-orang mengambil yang empat dan meninggalkan 

yang ini yaitu wilayah [Al Kafiiy Al Kulainiy 2/18 no 3] 
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Riwayat di atas sanadnya muwatstsaq berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Abu ‗Aliy Al Asy‘ariy adalah Ahmad bin Idris bin Ahmad adalah seorang tsiqat faqih 

banyak meriwayatkan hadis, shahih riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 92 no 228] 

2. Hasan bin Aliy Al Kuufiy adalah Hasan bin Aliy bin ‗Abdullah bin Mughiirah Al 

Bajalliy seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy 62 no 147] 

3. ‗Abbaas bin ‗Aamir bin Rabah, Abu Fadhl Ats Tsaqafiy seorang syaikh shaduq tsiqat 

banyak meriwayatkan hadis [Rijal An Najasyiy hal 281 no 744] 

4. Abaan bin ‗Utsman Al Ahmar, Al Hilliy menukil dari Al Kasyiy bahwa terdapat ijma‘ 

menshahihkan apa yang shahih dari Aban bin ‗Utsman, dan Al Hilliy berkata ―di 

sisiku riwayatnya diterima dan ia jelek mazhabnya‖ [Khulashah Al ‗Aqwaal Allamah 

Al Hilliy hal 74 no 3] 

5. Fudhail bin Yasaar An Nahdiy seorang yang tsiqat meriwayatkan dari Abu Ja‘far dan 

Abu ‗Abdullah [Rijal An Najasyiy hal 309 no 846] 

Riwayat di atas muwatstaq karena Aban bin ‗Utsman yang kendati mendapat predikat ta‘dil 

ia seorang yang mazhabnya menyimpang. Riwayat ini juga dikuatkan oleh riwayat shahih 

lainnya yang menyebutkan bahwa wilayah termasuk rukun islam dalam mazhab Syi‘ah yaitu 

riwayat Zurarah sebagaimana yang disebutkan dalam Al Kafiy dengan riwayat yang panjang 

[Al Kaafiy Al Kulainiy 2/18-19 no 5]. Dan dalam riwayat Zurarah setelah menyebutkan 

kelima rukun Islam [termasuk wilayah] maka terdapat tambahan bahwa mereka yang tidak 

mengenal Wilayah tidak berhak atas pahala amal perbuatannya dan bukan termasuk ahlul 

iman 

Disini kami hanya akan menampilkan ringkasan riwayat tersebut sebagaimana dinukil Syaikh 

Al Hurr Al Amiliy dalam kitabnya Wasa‘il Syi‘ah 

٠ٔ، ػٖ  ٤ ٖ ػ ؼخ، ػٖ كٔخى ر ٤ ِض ؿٔ ٜ ٖ حُ زي هللا ر ، ٝػ ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ٝػٖ ػ

 ٢ ِ، ػٖ ٍُحٍس، ػٖ أر ٬ّٔ( ك٣َ خُ ٤ٜ ِ لَ )ػ ؼ ٓش  –ؿ ٢ ح٩ٓخ غ ك ٢ كي٣ ٞ إٔ  –ك ٓخ ُ خٍ: أ ه

 ٢ ش ُٝ ؼَف ٣٫ٝ ٣ ْ ُٝ َٙٛ ٤غ ى ٚ ٝكؾ ؿٔ ٓخُ ٤غ  ـٔ ٜيم ر ٜخٍٙ ٝط ٛخّ ٗ ٝ ِٚ ٤ خّ ُ ٬ ه ٍؿ

 ٫ٝ ٚ ٞحر ٢ ػ ٠ِ هللا كن ك ٚ ػ خٕ ُ ٓخ ً  ٤ٚ ٚظ اُ ي٫ُ ٚ ر ٤غ أػٔخُ ٌٕٞ ؿٔ ٤ٚ ٣ٝ ٤ٞحُ هللا ك

ٔخٕ َٛ ح٣٫ خٕ ٖٓ أ ً 

Dan dari Aliy Ibrahim dari Ayahnya dan „Abdullah bin Ash Shalt keduanya dari Hammaad 

bin Iisa dari Hariiz dari Zuraarah dari Abi Ja‟far [„alaihis salaam] hadis tentang Imamah, 

Beliau berkata “adapun seandainya seseorang menegakkan shalat di waktu malam, puasa di 

waktu siang, bersedekah dengan seluruh hartanya, haji dengan seluruh umurnya tetapi ia 

tidak mengenal wilayah waliy Allah, berwala‟ kepadanya, dan menjadikan seluruh amalnya 

atas petunjuknya maka ia tidak berhak atas Allah tentang pahala amalnya dan bukanlah ia 

termasuk ahlul Iman [Wasa‟il Syi‟ah Syaikh Al Hurr Al Aamiliy 27/65-66] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 
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perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. ‗Abdullah bin Ash Shalt Abu Thalib Al Qummiy seorang yang tsiqat [Rijal An 

Najasyiy hal 217 no 564] 

4. Hammad bin Iisa Abu Muhammad Al Juhaniy ia seorang yang tsiqat dalam hadisnya 

shaduq [Rijal An Najasyiy hal 142 no 370] 

5. Hariiz bin ‗Abdullah As Sijistaniy seorang penduduk Kufah yang tsiqat [Al Fahrasat 

Syaikh Ath Thuusiy hal 118] 

6. Zurarah bin A‘yun Asy Syaibaniy seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari Abu Ja‘far 

dan Abu Abdullah [Rijal Ath Thuusiy hal 337] 

Mengenai lafaz ―tidak berhak atas pahala dan bukan termasuk ahlul iman‖ maka lafaz ini 

tidak menyatakan kekafiran bagi mereka yang tidak meyakini Wilayah. Tidak diragukan 

bahwa dalam mazhab Syi‘ah, Wilayah termasuk rukun Islam tetapi riwayat-riwayat 

sebelumnya telah membuktikan bahwa mazhab lain yang menyimpang dari Syi‘ah termasuk 

ahlus sunnah masih masuk dalam batasan Islam walaupun dikatakan dalam mazhab Syi‘ah 

bahwa mereka adalah muslim yang tersesat bukan tergolong mukmin dan bukan pula kafir. 

Dan ma‘ruf dalam mazhab Syi‘ah bahwa mereka membedakan terminologi muslim dan 

mu‘min. 

 ٤ٚ ِ زي هللا )ػ ٢ ػ خد، ػٖ أر ٖ ٍث زٞد، ػٖ حر ٖ ٓل ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

يح، أ٫ ٝإ ٖٓ  ٣َٓ ؼخ  ز ظ خ ٓ َٗٓ ٤غ أ ـٔ ٌٕٞ ر ظ٠ ٣ ٘خ ك ٓئٓ َؿَ  ؼي حُ خ ٫ ٗ خٍ: اٗ ٬ّٔ( ه حُ

زيٝح ٌْ هللا ًٝ َكٔ ٣ ،ٚ ٘ٞح ر ظ٣ِ ٍٞع، ك ٚ حُ خ ٝاٍحىط َٗٓ زخع أ ٌْ  حط ٘ ؼ ٘ ٣ [ٚ ٘خ ]ر أػيحث

هللا  

Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Ibnu Mahbuub dari Ibnu Ri‟aab dari Abi „Abdullah 

[„alaihis salaam] yang berkata sesungguhnya kami tidak menganggap seseorang sebagai 

mu‟min sampai ia mengikuti semua perintah kami dengan taat dan ridha, dan sungguh ia 

mengikuti perintah kami dan memenuhinya dengan wara‟, maka hiasilah diri kalian 

dengannya [wara‟] semoga Allah merahmati kalian dan hadapilah musuh kami dengannya 

[wara‟] semoga Allah mengangkat kalian [Al Kafiy Al Kulainiy 2/78 no 13] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Hasan bin Mahbuub As Saraad seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 354] 

4. Aliy bin Ri‘aab Al Kuufiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 

151] 

Nampak dalam riwayat Al Kaafiy di atas bahwa seseorang dikatakan mu‘min sampai ia 

memenuhi Wilayah ahlul bait dalam arti mengikuti semua perintah ahlul bait dengan taat dan 

ridha. 
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 ِٚ ؼٞ أٛ خٕ ر ًٝ ” ٖ٤ ٖ أػ وٞد، ػٖ كَٔحٕ ر ؼ ٣ ٖ ْ ر ٗٞ زٞد، ػٖ ٣ ٖ ٓل ٖٔ ر ل ٍٟٝٝ حُ

وخٍ:  ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ي ٧ر ًُ َ ًٌ ٛخ، ك ٟخ َ َٓأس ٣ ـي ح ٣ ِْ ؾ ك ظ٣ِٝ ي حُ ٣َ ٣

ِض جخ؟ ه ٤ ٗ  ٖ ؼَك ٢ ٫ ٣ ِٞحط ِٜخء ٝحُ ز ض ٖٓ حُ ٖ أٗ  ١ٕٙؽٝ ٍٟع ّحٍٕح ٕا :ٍٝم١ حّٕا :أ٣

َٔؿٕٞ ٧َٓ  ٖ حُ جخ؟! ٝأ٣ ٤ ٓ لخ ٝآهَ  ٛخُ ِطٞح ػ٬ٔ  ٖ ه ٣ٌ ٖ حُ ؤ٣ وخٍ: ك ٓئٖٓ، ك ٝ َ خك ً

لٞ هللا ”  هللا؟! أ١ ػ

Dan riwayat Hasan bin Mahbuub dari Yunus bin Ya‟qub dari Hamraan bin A‟yun bahwa 

sebagian dari keluarganya ingin menikah maka mereka tidak menemukan wanita yang 

diridhainya, disebutkan hal itu kepada Abu „Abdullah [„alaihis salaam] maka Beliau berkata 

“kemana engkau dari wanita-wanita al balah yang tidak mengenal sesuatu [wilayah]?. Maka 

aku berkata “sesungguhnya kami mengatakan bahwa orang-orang hanya terbagi menjadi 

dua yaitu kafir dan mu‟min. Maka Beliau berkata “lantas dimana orang-orang yang 

mencampuradukkan amal shalih dengan amal yang buruk? Dimana orang-orang yang 

dikembalikan urusannya kepada Allah SWT?. Dimana ampunan Allah SWT?. [Man Laa 

Yahdhuruh Al Faqiih Syaikh Shaduq 3/408 no 4427] 

Riwayat Syaikh Shaduq dalam kitab Man Laa Yahdhuruh Al Faqiih telah dishahihkan oleh 

Syaikh Shaduq sebagaimana dikatakannya dalam muqaddimah kitab. Tetapi tentu saja yang 

paling baik dalam perkara ini adalah melihat sanad lengkap atau jalan sanad Syaikh Ash 

Shaduq sampai Hasan bin Mahbuub 

 ٢ٟ ٍ َ ظًٞ ٔ ٖ حُ ٠ٓ ر ٞٓ  ٖ ٚظ ػٖ ٓلٔي ر وي ٣ٍٝ زٞد ك ٖ ٓل ٖٔ ر ل ٤ٚ ػٖ حُ خٕ ك ٓخ ً ٝ

 ٖ ٖ ٓلٔي حر زي هللا، ػٖ أكٔي ر ٖ ػ ؼي ر ٓ ٝ ،١َ٤ لٔ لَ حُ ؼ ٖ ؿ زي هللا ر ٘ٚ ػٖ ػ هللا ػ

٠ٔ، ػٖ ٤ زٞد ػ ٖ ٓل ٖٔ ر ل  حُ

Adapun yang kami sebutkan tentangnya dari Hasan bin Mahbuub maka sungguh itu 

diriwayatkan dari Muhammad bin Muusa bin Mutawakil [radiallahu „anhu] dari „Abdullah 

bin Ja‟far Al Himyariy dan Sa‟d bin „Abdullah dari Ahmad bin Iisa dari Hasan bin 

Mahbuub. [Man Laa Yahdhuruh Al Faqiih Syaikh Shaduq 4/453] 

Riwayat Syaikh Shaduq di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah, 

berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Musa bin Mutawakil [radiallahu ‗anhu] adalah salah satu dari guru 

Ash Shaduq, ia seorang yang tsiqat [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 251 

no 59] 

2. ‗Abdullah bin Ja‘far Al Himyariy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 

400] 

3. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

4. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

5. Hasan bin Mahbuub As Saraad seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 354] 

6. Yunus bin Ya‘qub seorang yang tsiqat, termasuk sahabat Abu Abdullah [‗alaihis 

salaam] [Rijal Ath Thuusiy hal 368] 

7. Hamran bin A‘yun termasuk diantara Syaikh-syaikh Syi‘ah yang agung dan memiliki 

keutamaan yang tidak diragukan tentang mereka [Risalah Fii Alu A‘yun Syaikh Abu 

Ghalib hal 2]. Ia dikatakan hawaariy Imam Abu Ja‘far Al Baqir [‗alaihis salaam], ia 
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seorang yang tsiqat [Al Fa‘iq Fii Ruwah Wa Ashabul Imam Shadiq 1/475-476 no 

975] 

Riwayat Syaikh Ash Shaduuq menyebutkan bahwa dalam pandangan Imam Abu ‗Abdullah 

manusia itu tidak hanya terbagi menjadi dua golongan mu‘min dan kafir tetapi terdapat juga 

mereka orang muslim yang mencampuradukkan amal shalih dengan keburukan, yang 

kedudukannya dikembalikan kepada Allah SWT atau akan diampuni oleh Allah SWT. 

Termasuk di dalamnya adalah mereka yang tidak mengenal wilayah ahlul bait. Inilah yang 

dimaksud mereka tidak berhak akan pahala yaitu kedudukan amal shalihnya akan diserahkan 

keputusannya kepada Allah SWT. Dan mereka dikatakan ―bukan termasuk ahlul iman‖ tetapi 

tetap dikatakan muslim karena berdasarkan riwayat shahih, lafaz mu‘min di sisi Syi‘ah 

disifatkan pada mereka yang meyakini dan mentaati Wilayah ahlul bait. 

. 

Riwayat Kedua 

 ٢ ٔش ػٖ أر ِ ٓ  ٢ ٤َ، ػٖ أر ٘ ٖ ر لَ ر ؼ ٘ي١، ػٖ ؿ ٔ ٖ حُ ق ر ٛخُ ٤ْ، ػٖ  َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٔغ ػ ٘خ، ٫ ٣ ظ َٝ هللا ١خػ ٖ ك ٣ٌ لٖ حُ وٍٞ: ٗ ٚظ ٣ ؼ ٔٓ

خٕ  خ ً ٌَٗ ٘خ، ٖٝٓ أٗ خٕ ٓئٓ ٘خ ً ٘خ، ٖٓ ػَك ظ ـٜخُ ٘خّ ر ؼٌٍ حُ ٘خ ٫ٝ ٣ ظ ؼَك ٘خّ ا٫ ٓ حُ

ظَٝ هللا  ١ٌ حك ٜيٟ حُ ٠ حُ غ اُ َؿ ظ٠ ٣ ٟخ٫ ك خٕ  خ ً ٌَٗ ٘ ٣ ْ ٘خ ُٝ ؼَك ٣ ْ َح، ٖٝٓ ُ خك ً

ّ ٚ ؼَ هللا ر ل ٚظ ٣ ُ٬ٟ  ٠ِ ٔض ػ بٕ ٣ زش ك ٞحؿ ٘خ حُ ظ ٤ٚ ٖٓ ١خػ ِ ٘خءػ  ح ٣

Aliy bin Ibrahim dari Shalih bin As Sindiy dari Ja‟far bin Basyiir dari Abi Salamah dari Abi 

„Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata aku mendengarnya mengatakan kami adalah 

orang-orang yang Allah SWT wajibkan ketaatan kepada kami, tidak diberi pilihan orang-

orang kecuali mengenal kami, tidak diberikan udzur orang-orang yang jahil terhadap kami, 

barang siapa yang mengenal kami maka ia mu‟min dan barang siapa yang mengingkari kami 

maka ia kafir, barang siapa yang tidak mengenal kami dan tidak pula mengingkari kami 

maka ia tersesat sampai ia kembali kepada petunjuk dimana Allah SWT mewajibkan atasnya 

ketaatan kepada kami, dan jika ia mati dalam keadaan tersesat tersebut maka Allah SWT 

akan menetapkan sesuai dengan kehendaknya [Al Kaafiy Al Kulainiy 1/187 no 11] 

Riwayat di atas berdasarkan pendapat yang rajih kedudukannya dhaif karena Shalih bin As 

Sindiy seorang yang majhul [Al Muufid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 282]. Terdapat 

sebagian ulama muta‘akhirin yang mengisyaratkan tautsiq terhadapnya seperti Syaikh 

Muhammad bin Ismaiil Al Mazandaraniy menukil dalam kitabnya biografi Shalih bin Sindiy 

bahwa ia meriwayatkan Kitab Yunus bin ‗Abdurrahman dan Ibnu Walid telah 

mempercayainya [Muntaha Al Maqal 4/13 no 1447] 

Shalih bin As Sindiy memang termasuk diantara perawi yang meriwayatkan kitab Yunus bin 

‗Abdurrahman sebagimana disebutkan oleh Syaikh Ath Thuusiy [Al Fahrasat hal 266 biografi 

Yunus bin ‗Abdurrahman] kemudian Syaikh Ath Thuusiy menyebutkan 

ؼض ح ٔٓ  :ٚ ٣ٞ خر ٖ ر لَ ر ؼ ٞ ؿ خٍ أر زي ه ٖ ػ ْ ر ٗٞ ظذ ٣ وٍٞ ً ٔٚ هللا ٣ ٤ي ٍك ُٞ ٖ حُ ر

 ٠ٔ ٤ ٖ ػ ٚ ٓلٔي ر لَى ر ٘ ٓخ ٣ خ ح٫  ٤ٜ ِ ي ػ ٔظ ؼ ٤لش ٣ ٛل ِٜخ  خص ً َٝح٣ خُ ظ٢ ٢ٛ ر َكٖٔ حُ حُ

ٚ ظ٢ ر ل ٗ ٤ٚ ٫ٝ ِ ي ػ ٔظ ؼ خ ٫ ٗ ٤َٙ ٝحٗ َٝٙ ؿ ٣ ْ ُٝ ٚ٘ ٤ي ػ ز ٖ ػ  ر
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Abu Ja‟far bin Babawaih berkata aku mendengar Ibnu Walid [rahimahullah] mengatakan 

Kitab Yunus bin „Abdurrahman yang datang dengan riwayat semuanya shahih dapat 

berpegang dengannya kecuali apa yang diriwayatkan secara tafarrud Muhammad bin Isa bin 

„Ubaid darinya dan tidak diriwayatkan oleh selainnya, maka aku tidak berpegang dengannya 

dan tidak berfatwa dengannya [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 266] 

Dari perkataan Ibnu Walid ini tidak ada tautsiq terhadap Shalih bin Sindiy, disini Ibnu Walid 

menyatakan bahwa kitab Yunus bin ‗Abdurrahman semuanya shahih kecuali riwayat 

Muhammad bin Isa bin Ubaid secara tafarrud maka bukan berarti semua perawi Kitab Yunus 

selain Muhammad bin Isa statusnya tsiqat dalam pandangan Ibnu Walid. Apalagi Shalih bin 

Sindiy bukan satu-satunya perawi yang meriwayatkan kitab Yunus selain Muhammad bin 

Iisa. 

Ibnu Walid termasuk ulama mutaqaddimin dimana ulama mutaqaddimin ketika menyatakan 

shahih suatu riwayat atau kitab tidak selalu bermakna semua perawi dalam sanad atau kitab 

tersebut shahih. Karena bisa saja bermakna bahwa riwayat tersebut atau kitab tersebut shahih 

matannya, diriwayatkan secara mutawatir atau terdapat dalam kitab Usul dan alasan lainnya. 

Masih mungkin untuk dikatakan Shalih bin Sindiy ini dhaif atau majhul tetapi karena 

riwayatnya bersesuaian dengan perawi lain maka riwayatnya Kitab Yunus bin ‗Abdurrahman 

shahih dalam pandangan Ibnu Walid. 

Maka dari itu pendapat yang rajih isyarat tautsiq terhadap Shalih bin Sindiy disini tidak jelas 

penunjukkannya hanya bersifat kemungkinan dimana ada banyak kemungkinan lain yang 

menafikannya. 

. 

. 

Riwayat Ketiga 

 )ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ ٢ ػ ٤َس، ػٖ أر ـٔخٍ، ػٖ ػٔ ٔخٕ حُ ي، ػٖ ك َه ٖ ك ْ، ػٖ ىحٝى ر ٗٞ ٣

ٛخٓٞح  خٍ: ٝإ  ْ ه ٘خ، ػ ُ ْ٤ ِ ٔ ظ ٘خ ٝحُ ٤ َى اُ ٘خ ٝحُ ظ ؼَك ٔ ٘خّ ر َٓ حُ وٍٞ: أ ٚظ ٣ ؼ ٔٓ خٍ:  ه

ي  ٌُ ٞح ر خٗ ٘خ ً ٤ َىٝح اُ ْٜٔ إٔ ٫ ٣ ل ٢ أٗ ِٞح ك ؼ ٚ ا٫ هللا ٝؿ ٜٗيٝح إٔ ٫ اُ ِٞح ٝ ٛ ٝ

ٖ٤ ًَ٘ ٓ 

Yunus dari Dawud bin Farqad dari Hasan Al Jamaal dari „Umairah dari Abi „Abdullah 

[„alaihis salaam] [„Umairah] berkata aku mendengarnya mengatakan orang-orang 

diperintahkan mengenal kami mengembalikan [permasalahan] kepada kami dan tunduk 

sepenuhnya kepada kami kemudian Beliau berkata meskipun mereka puasa, shalat dan 

bersaksi tiada Tuhan selain Allah tetapi mereka tidak mengembalikan [permasalahan] 

kepada kami maka mereka musyrik [Al Kafiy Al Kulainiy 2/398 no 5] 

Riwayat Al Kafiy di atas sanadnya dhaif karena Umairah seorang yang majhul sebagaimana 

disebutkan dalam Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits 

ـٍٜٞ  ٤َس: ٓ لَ،  –ػٔ ٌ ٔخٕ ٝحُ ظخد ح٣٫ ٢ ؽ 2 ً ٌخك ٢ حُ زي هللا )ع( ك ٢ ػ ش ػٖ أر ٍٟٝ ٍٝح٣

َ٘ى خد حُ  ر
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Umairah majhul perawi yang meriwayatkan dari Abi „Abdullah [„alaihis sallam] dalam Al 

Kaafiy juz 2 Kitab Iman dan Kafir Bab Syirik [Al Mufiid Min Mu‟jam Rijal Al Hadits hal 

443] 

. 

. 

Riwayat Keempat 

ٖ ػٖ  ٣ٍُ ٖ ؼ٬ء ر ٠٤، ػٖ حُ ل ٣ ٖ لٞحٕ ر ٛ ٤ٖ، ػٖ  ٔ ل ٖ حُ ٠٤، ػٖ ٓلٔي ر ل ٣ ٖ ٓلٔي ر

َ ٖٓ ىحٕ هللا  وٍٞ: ً ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ خ ؿ ؼض أر ٔٓ خٍ:  ِْ ه ٔ ٓ ٖ زخىس ٓلٔي ر ؼ ػِ ٝؿَ ر

ت ٗخٗ ٤َ ٝهللا  ظل ٟخٍ ٓ  ٞٛ زٍٞ، ٝ و ٓ َ٤ ٤ٚ ؿ ؼ ٔ ٚ ٖٓ هللا ك ٓخّ ُ ٔٚ ٫ٝ ا ل خ ٗ ٤ٜ ـٜي ك ٣  

خ  ِٔ ٜٓخ، ك ٞ ٤ش ٣ زش ٝؿخث ٜـٔض ًحٛ خ، ك ٜؼ ٤ ط خ ٝه ٤ٜ ِض ػٖ ٍحػ ٟ ٗخس  ؼَ  ٔ ً ِٚ ؼ ٓٝ ،ٚ ٫ػٔخُ

 ٢ خ ك ٜؼ ض ٓ زخط ٜخ، ك ظَص ر خ ٝحؿ ٤ٜ ٘ض اُ ل خ، ك ٤ٜ ْ٘ ٓغ ٍحػ ٤غ ؿ وط َٜص ر ٤َ ر ِ ٜ٘خ حُ ؿ

خ  ِٔ ٠ٜخ ك ر ِذ َٓ ط ٤َس ط ظل ٜـٔض ٓ خ، ك ٜؼ ٤ ط خ ٝه ٤ٜ ٌَص ٍحػ ٚؼ أٗ ٤ ط َحػ٢ ه ٓخم حُ إٔ 

َحػ٢:  ٜخ حُ ٜخف ر ٜخ ك ظَص ر خ ٝحؿ ٤ٜ ٘ض اُ ل خ ك ٤ٜ ْ٘ ٓغ ٍحػ ـ َٜص ر ز خ،ك ٜؼ ٤ ط خ ٝه ٤ٜ ٍحػ

ٜـٔض ًػَس،  ؼي، ك ٤ ط ٤ي ٝه ٤َس ػٖ ٍحػ ظل ٜش ٓ خث ض ط ؤٗ ؼي ك ٤ ط ٤ي، ٝه َحػ و٢ ر ل حُ

ٛخ َى ٛخ أٝ ٣ ػخ َٓ ٠ ٛخ اُ ٗي َ ٜخ ٣ ٜش، ٫ ٍحػ٢ ُ خث ٤َس، ط ظل زك ،ٓ ٤ ٘ ًٌ ٢ٛ خ يُ ظؿح حًا  ٘ ْ 

ٚ ٖٓ هللا ػِ  ٓخّ ُ ٌٛٙ ح٧ٓش ٫ ا زق ٖٓ  ٛ خ ٓلٔي ٖٓ أ ي ٝهللا ٣ ٌُ ِٜخ، ًٝ ؤً خ، ك ٜظ ؼ ٤ ٟ ذ  ٌث حُ

 ِْ لخم، ٝ حػ لَ ٝٗ ظش ً ٤ ٓخص ٓ ش  لخُ ٌٛٙ حُ  ٠ ِ ٓخص ػ ٜخ، ٝإ  خث ٟخ٫ ط زق  ٛ َٛ ػخىٍ، أ ٝؿَ ظخ

ِٞح ٝأٝ ٟ ي  ٖ هللا ه ٕٞ ػٖ ى٣ ؼُِٝ ٔ ُ ْ زخٜػ ـٍٞ ٝأط ٔش حُ خ ٓلٔي إٔ أث ظ٢ ٣ ْٜ حُ ؤػٔخُ ٞح ك ُ

ي  ٗت، ًُ  ٠ِ زٞح ػ ٔ ٓٔخ ً ويٍٕٝ  ٛق، ٫ ٣ ّٞ ػخ ٢ ٣ ق ك ٣َ ٚ حُ ظيص ر ٗ ٓخى ح َ ٜخ ً ِٗٞ ٔؼ ٣

٤ي ؼ ز ٬٠ٍ حُ ٛٞ حُ  

Muhammad bin Yahya dari Muhammad bin Husain dari Shafwaan bin Yahya dari Al A‟laa 

bin Raziin dari Muhammad bin Muslim yang berkata aku mendengar Abu Ja‟far [„alaihis 

salaam] mengatakan “Semua yang beribadah kepada Allah „azza wajalla dengan 

mengharapkan imbalan dan berjuang dalam melakukannya, tetapi tanpa memiliki Imam dari 

Allah maka usahanya tidak diterima. Dan dia adalah orang yang tersesat, Allah tidak 

menyukai amal perbuatannya. Permisalannya seperti domba yang hilang yang menyimpang 

jauh dari gembala dan kawanannya . Dia mengembara di siang hari dan pada malam hari 

dia menemukan kawanan domba dengan gembala yang berbeda .Dia tertarik kepadanya dan 

tertipu olehnya, jadi dia bergabung dengan mereka di gudang mereka, tetapi ketika gembala 

mengeluarkan mereka, dia tidak mengakui gembala dan kawanan tersebut.Maka dia 

mengembara bingung dalam mencari gembala dan kawanannya.Kemudian dia menemukan 

kembali kawanan domba dengan gembala, dia tertarik dengannya dan tertipu olehnya tetapi 

gembala tersebut berteriak kepadanya “carilah kawanan dan gembalamu sendiri, karena 

engkau hilang dan tersesat dari gembala dan kawananmu”.Jadi dia mengembara sedih, 

bingung dan tersesat, dengan tidak ada gembala untuk membimbingnya ke tempat gembala 

dan gudang. Kemudian pada saat itu serigala mengambil kesempatan dan memakannya. 

Demi Allah, begitulah wahai Muhammad hal yang sama terjadi pada umat ini tanpa 

memiliki Imam dari Allah „azza wajalla yang zhahir lagi adil, mereka seperti hilang dan 

tersesat. Dan jika mati pada keadaan seperti ini, maka ia mati seperti kematian orang kafir 

dan munafik. Dan ketahuilah wahai Muhammad, bahwa Imam yang tidak adil dan pengikut 

mereka terputus dari agama Allah. Mereka telah sesat dan menyesatkan, sehingga perbuatan 

mereka yang telah mereka lakukan seperti debu yang diterbangkan oleh angin ketika badai. 
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Mereka tidak mampu mendapatkan keuntungan dari perbuatan mereka begitulah keadaan 

yang tersesat jauh. [Al Kafiy Al Kulainiy 1/183-184 no 8] 

Riwayat Al Kafiy di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Mu‘jam Rijal Al Hadits 

Sayyid Al Khu‘iy 19/33 no 12010] 

2. Muhammad bin Husain bin Abi Khaththab seorang yang tsiqat dan banyak 

meriwayatkan hadis [Rijal An Najasyiy hal 334 no 897] 

3. Shafwaan bin Yahya Abu Muhammad Al Bajalliy seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An 

Najasyiy hal 197 no 524] 

4. Al A‘laa bin Raziin termasuk sahabat Muhammad bin Muslim, seorang yang tsiqat 

[Rijal An Najasyiy hal 298 no 811] 

5. Muhammad bin Muslim bin Rabah termasuk orang yang paling terpercaya [Rijal An 

Najasyiy hal 323-324 no 882] 

 ٖ لخٍع ر ٤َ، ػٖ حُ ٠ ل لٞحٕ، ػٖ حُ ٛ زخٍ، ػٖ  ـ زي حُ ٖ ػ ْ، ػٖ ٓلٔي ر ٖ اى٣ٍ أكٔي ر

 ٖٓ :ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ٬ّٔ: ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ِض ٧ر خٍ: ه ٤َس ه ـ ٔ حُ

غ خٍ: ٗ ٤ش؟ ه ظش ؿخِٛ ٤ ٓخص ٓ  ٚٓ ٓخ ؼَف ا ٓخص ٫ ٣ ؼَف  ٤ش ٫ ٣ ٤ش ؿ٬ٜء أٝ ؿخِٛ ِض: ؿخِٛ ّ، ه

ٍ٬ٟ لخم ٝ لَ ٝٗ ٤ش ً خٍ ؿخِٛ ٓٚ؟ ه ٓخ  ا

Ahmad bin Idriis dari Muhammad bin „Abdul Jabbaar dari Shafwaan dari Fudhail dari Al 

Harits bin Mughiirah yang berkata aku berkata kepada Abi „Abdullah [„alaihis salaam] 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wa alihi] berkata “barang siapa yang mati dalam keadaan 

tidak mengenal Imamnya maka ia mati seperti kematian jahiliyah”?. Beliau berkata 

“benar”. Aku berkata “Jahiliyah orang-orang bodoh atau jahiliiyah tidak mengenal 

Imamnya?. Beliau berkata Jahiliyah orang-orang kafir, munafik dan tersesat [Al Kafiy Al 

Kulainiy 1/377 no 3] 

Riwayat Al Kafiy di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Ahmad bin Idris bin Ahmad Abu ‗Aliy Al Asy‘ariy adalah seorang tsiqat faqih 

banyak meriwayatkan hadis, shahih riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 92 no 228] 

2. Muhammad bin ‗Abdul Jabbaar ia adalah Ibnu Abi Ashabaan seorang yang tsiqat 

[Rijal Ath Thuusiy hal 391] 

3. Shafwaan bin Yahya Abu Muhammad Al Bajalliy seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An 

Najasyiy hal 197 no 524] 

4. Fudhail bin Utsman atau Fadhl bin Utsman Al Muraadiy seorang yang tsiqat tsiqat 

[Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 456] 

5. Al Harits bin Mughiirah meriwayatkan dari Abu Ja‘far, Ja‘far, Musa bin Ja‘far dan 

Zaid bin Aliy, tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 139 no 361] 

Makna mati seperti kematian orang kafir dan munafik dalam riwayat di atas sama maknanya 

dengan mati seperti kematian orang-orang jahiliyah. Dan jahiliyah disini bukan bermakna 

orang-orang bodoh atau jahil tetapi bermakna seperti orang-orang di zaman Jahiliyah dahulu 

yang mana mereka adalah orang-orang kafir yang tersesat karena tidak memiliki Imam yang 

memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi bukan bermakna mereka yang tidak mengenal 
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wilayah berarti kafir dan pasti masuk neraka. Makna seperti ini sesuai dengan hadis-hadis 

sebelumnya yang menegaskan keislaman mereka yang tidak mengenal Wilayah ahlul bait. 

Disebutkan dalam riwayat shahih mazhab Syi‘ah bahwa kedudukan mereka akan 

dikembalikan nanti urusannya kepada Allah SWT. Sebagaimana nampak dalam riwayat 

panjang dari Dhurais Al Kanaasiy yang bertanya kepada Abu Ja‘far [‗alaihis salaam], dalam 

riwayat panjang tersebut terdapat penggalan berikut 

ٔٞكي ٔخ كخٍ حُ ِلي هللا ك ٛ ِض أ ٚ( ٖٓ ه ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ زٞس ٓلٔي ) ٘ ٖ ر و٣َ ٔ ٖ حُ ٣

ٛئ٫ء  وخ٧ٓخ  ٌْ؟ ك ظ ٣٫ٝ ٕٞ ؼَك ٓخّ ٫ٝ ٣ ْٜ ا ُ ْ٤ ُٝ ٕٞ ٔٞط ٣ ٖ ٣ٌ ٤ٖ حُ ز ٌٗٔ ٤ٖ حُ ِٔ ٔ ٔ حُ

 ٚ بٗ ٘ٚ ػيحٝس ك ٓ َ ٜظ ٣ ْ ق ُٝ ٛخُ ٚ ػَٔ  ُ ْٜ٘ خٕ ٓ ً ٖٔ ٜ٘خ ك وَؿٕٞ ٓ ٫ ٣ ْٜ لَط ٢ ك ْٜ ك بٗ ك

٤يهَ ـَد ك ٔ ٢ حُ خ هللا ك ٜو ِ ظ٢ ه ٘ش حُ ـ ٠ حُ ٚ هي اُ وي ُ ٣  ٚ لَط ٢ ك َٝف ك ٜ٘خ حُ ٓ ٤ٚ ِ ػ

 ٠ ٓخ اُ ٘ش ٝا ـ ٠ حُ ٓخ اُ ب ٚ ك جخط ٤ ٓ ٝ ٚ ٘خط ٔ ل ٚز ر ٓ ٤لخ و٠ هللا ك ِ ٤ ٓش ك ٤خ و ّٞ حُ ٠ ٣ اُ

 ِٚ ز ٤ٖ ٝحُ ل ؼ ٠ ظ ٔ ٔ خُ ؼَ هللا ر ل ي ٣ ٌُ خٍ: ًٝ ٕٞ ٧َٓ هللا، ه ٞك ٜئ٫ء ٓٞه ٘خٍ ك حُ

ِْ ل ـٞح حُ ِ ز ٣ ْ ُ ٖ ٣ٌ ٤ٖ حُ ِٔ ٔ ٔ لخٍ ٝأ٫ٝى حُ  ٝح١٧

Aku [Dhurais] berkata [kepada Abu Ja‟far] “semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, 

maka bagaimana keadaan orang-orang Islam yang bertauhid dan meyakini Kenabian 

Muhammad [shallallahu „alaihi wasallam] sedangkan mereka mati dalam keadaan tidak 

memiliki Imam dan tidak mengenal Wilayah kalian?. Maka Beliau [Abu Ja‟far] berkata 

“adapun mereka di dalam kubur mereka dan tidak keluar darinya, maka barang siapa 

diantara mereka yang memiliki amal shalih dan tidak nampak dari mereka permusuhan 

[kepada ahlul bait] maka ia akan diberikan ruangan yang terhubung ke surga [taman surga] 

yang diciptakan Allah di Barat  maka akan masuk dari sana wewangian surga ke dalam 

kuburnya hingga hari kiamat ia bertemu Allah dan Allah akan menghisabnya sesuai dengan 

amal kebaikan dan keburukannya, adapun apakah ia ke surga atau ke neraka maka semua 

mereka diserahkan urusannya kepada Allah. Beliau berkata “begitu pula yang akan 

ditetapkan Allah atas orang-orang mustadha‟ifiin, albalah [orang bodoh], anak yang baru 

lahir atau anak-anak kaum muslimin yang belum mencapai baligh” [Al Kafiy Al Kulainiy 

3/247] 

Riwayat Al Kafiy di atas adalah riwayat yang panjang, sanad lengkap riwayat tersebut adalah 

sebagai berikut 

ؼخ،  ٤ ٤ٚ ؿٔ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر خى، ٝػ ٣ُ ٖ َٜٓ ر ٖ ٓلٔي، ٝ ٘خ، ػٖ أكٔي ر ٛلخر ػيس ٖٓ أ

خد، ػٖ ٝ ٖ ٍث ٢ِ ر زٞد، ػٖ ػ ٖ ٓل ٤ٚ ػٖ حر ِ لَػ ؼ خ ؿ ض أر ٔؤُ خُ ٢ٓ ه ٘خ ٌ ْ حُ ٣ٍ

ّ٬ٔ  حُ

Sekelompok sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad dan Sahl bin Ziyaad, Dan Aliy bin 

Ibrahiim dari Ayahnya, semuanya [Ahmad bin Muhammad, Sahl bin Ziyaad dan Ibrahim bin 

Haasyim] berkata dari Ibnu Mahbuub dari „Aliy bin Ri‟ab dari Dhurais Al Kanaasiy yang 

berkata aku bertanya kepada Abu Ja‟far [„alaihis salaam]…[Al Kafiy Al Kulainiy 3/246] 

Riwayat Al Kafiy di atas sanadnya shahih sesuai standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat dalam hadis, 

tsabit, mu‘tamad, shahih mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 
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2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Hasan bin Mahbuub As Saraad seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 354] 

4. Aliy bin Ri‘aab Al Kuufiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 

151] 

5. Dhurais bin ‗Abdul Malik Al Kanasiy seorang yang khair, fadhl, tsiqat [Rijal Al 

Kasyiy 2/601 no 566] 

Riwayat Al Kafiy di atas menguatkan penafsiran bahwa makna mati dalam kematian jahiliah 

kafir musyrik tersesat itu bermakna kematian seperti orang-orang kafir dan sesat di zaman 

jahiliyah yang tidak memiliki Imam yang memberi petunjuk atas mereka. Bukan bermakna 

mati dalam keadaan kafir yang pasti masuk neraka karena riwayat shahih di atas 

menunjukkan dengan jelas bahwa orang islam yang tidak memiliki Imam dan tidak mengenal 

Wilayah kedudukannya diserahkan kepada Allah SWT apakah ke surga atau ke neraka. 

. 

. 

Sebenarnya hadis dengan lafaz ―mati dalam keadaan jahiliyah‖ tidak hanya ditemukan dalam 

kitab mazhab Syi‘ah. Dalam kitab mazhab ahlus sunnah juga ditemukan hadis dengan lafaz 

demikian 

ي ػٖ  ٣ُ ٖ ٖ ٓلٔي ر ٛٞ حر ٝ ْٛ ٘خ ػخ ٢ كيػ ٘خ أر ز١َ كيػ ٘ ؼ ؼخً حُ ٓ ٖ ٤يهللا ر ز ٘خ ػ كيػ

 َٓ خٕ ٖٓ أ ً ٖ٤ ٤غ ك ٖ ٓط زيهللا ر ٠ ػ ٖ ػَٔ اُ زيهللا ر ـخء ػ خُ غ ه خك ٖ ٓلٔي ػٖ ٗ ي ر ٣ُ

ٓخ ى لَس  ي حُ ْ آط ُ ٢ وخٍ اٗ ٓخىس ك َكٖٔ ٝ زيحُ ٢ ػ وخٍ ح١َكٞح ٧ر ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٖ ي ر ٣ِ حٕ ُٖٓ ٣

ؼض  ٔٓ  ٚ وُٞ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ ؼخ  ي كي٣ يػ ظي ٧ك ٤ ِْ أط ٧ؿ

ٓش ٫  ٤خ و ّٞ حُ و٢ هللا ٣ يح ٖٓ ١خػش ُ ِغ ٣ وٍٞ ٖٓ ه ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ٓخص ؼش  ٤ ٚو ر ٘ ٢ ػ ٤ْ ك ٓخص ُٝ  ٖٓٝ ٚ ـش ُ ٤ش ك ظش ؿخِٛ ٤ ٓ 

Telah menceritakan kepada kami „Ubaidillah bin Mu‟adz Al „Anbariy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami „Aashim 

dan ia adalah Ibnu Muhammad bin Zaid dari Zaid bin Muhammad dari Nafi‟ yang berkata 

„Abdullah bin Umar datang kepada „Abdullah bin Muthi‟ dan ia adalah pemimpin Harrah 

pada zaman Yaziid bin Mu‟awiyah. Ia berkata “berikan bantal kepada „Abu „Abdurrahman”. 

[Ibnu „Umar] berkata “aku datang bukan untuk duduk tetapi aku datang kepadamu untuk 

menceritakan kepadamu hadis yang aku dengar dari Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam], [Abdullah bin „Umar] mengatakan aku mendengar Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] mengatakan “barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan 

maka ia akan menemui Allah SWT pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah 

dan barang siapa yang mati tanpa baiat di lehernya maka ia mati seperti kematian jahiliyah 

[Shahih Muslim 3/1478 no 1851] 

Para ulama Ahlus sunnah menafsirkan makna kematian jahiliyah tersebut sebagai kematian 

orang-orang kafir pada masa jahiliyah yang tidak taat kepada pemimpin atau tidak memiliki 
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pemimpin, para ulama Ahlus Sunnah tidak memaknai hadis tersebut sebagai mati dalam 

keadaan kafir. 

ز٢  ٘ غ حُ جَ ػٖ كي٣ ٓ زي هللا  خ ػ ْٜ إٔ أر ٓلخم كيػ ٛخٍٕٝ إٔ ا  ٢ ٖ أر ٢ ٓلٔي ر زَٗ ٝأه

زي هللا  ٞ ػ خٍ أر ٘خٙ ؟ ه ؼ ٓخ ٓ ٤ش  ظش ؿخِٛ ٤ ٓخص ٓ ٓخّ  ٚ ا ُ ْ٤ ٓخص ُٝ  ٖٓ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

٘خٙ ؼ ٌٜح ٓ ٓخّ ، ك ٌٛح ا وٍٞ  ٣ ِْٜ ً ٤ٚ ِ ٕٞ ػ ِٔ ٔ ٔ ـٔغ حُ ١ٌ ٣ ٓخ ح٩ٓخّ ؟ ح٩ٓخّ حُ ي١ٍ   ط

Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abi Haruun bahwa Ishaaq mengabarkan 

kepada mereka bahwa Abu „Abdullah ditanya tentang hadis Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] “barang siapa mati tanpa memiliki Imam maka ia mati seperti kematian 

Jahiliyah” apa maknanya?. Abu „Abdullah berkata “tahukah engkau yang disebut Imam?. 

Imam adalah orang yang berkumpul atasnya kaum muslimin seluruhnya dan mengatakan 

inilah Imam, maka inilah makna hadis tersebut [As Sunnah Al Khalaal no 11] 

Muhammad bin Abi Haruun Abu Fadhl adalah seorang yang shalih, fadhl dan banyak 

memiliki ilmu [Tarikh Al Islam Adz Dzahabiy 21/291]. Ishaaq adalah Ishaaq bin Manshuur 

bin Bahraam dikatakan Muslim bahwa ia tsiqat ma‘mun dan Nasa‘iy berkata tsiqat [Tarikh 

Baghdad 6/362 no 3386] dan Abu ‗Abdullah adalah Ahmad bin Hanbal yang sudah dikenal 

keilmuannya di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Pertanyaan terkait hadis ini adalah siapakah 

Imam kaum muslimin sekarang dimana jika kaum muslimin tidak membaiatnya dan mati 

dalam keadaan demikian maka mereka mati seperti kematian jahiliyah. Kalau lafaz ―kematian 

jahiliyah‖ ini dimaknai sebagai kafir maka kaum muslimin [dari kalangan ahlus sunnah] akan 

menjadi kafir mengingat di zaman sekarang ini tidak ada Imam dimana berkumpul dan 

berbaiat atasnya seluruh kaum muslimin. 

Dan terkadang zhahir lafaz ―kafir‖ dalam suatu riwayat atau hadis tidak selalu bermakna 

kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Memang terdengar aneh, tetapi konsep 

kekafiran di bawah kekafiran ini cukup dikenal dalam mazhab Ahlus Sunnah. Silakan 

perhatikan hadis berikut 

جَ  ٓ خٍ  ٤ٚ ه ٖ ١خّٝ ػٖ أر َ ػٖ حر ٔؼ ٘خ ٓ خٍ ػ َُحم ه زي حُ ٘خ ػ خٍ ػ زي هللا ه ٞ ػ ٘خ أر كيػ

خٍ  لَ ه ً ٚ خٍ ٢ٛ ر َٕٝ ه ٌخك ْٛ حُ جي  ؤُٝ ٍِ هللا ك ٔخ أٗ ٌْ ر ل ٣ ْ ُ ٖٓٝ ٚ ُٞ زخّ ػٖ ه ٖ ػ حر

ِٚ ٓ ٚز ٍٝ ظ ٚظ ًٝ ٌ خهلل ٬ٓٝث لَ ر ً ًٖٔ ْ٤ ٖ ١خّٝ ُٝ  حر

Telah menceritakan kepada kami „Abu „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami „Abdurrazaaq yang berkata telah menceritakan kepada kami Ma‟mar dari Ibnu Thawus 

dari Ayahnya yang berkata „Ibnu „Abbas ditanya tentang firman Allah “barang siapa yang 

tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang 

yang kafir” [QS Al Ma‟idah : 44]. Ibnu „Abbas berkata “Itu adalah Kafir”. Ibnu Thawus 

berkata “dan bukanlah itu seperti orang yang kafir kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-Nya 

dan Rasul-Nya” [As Sunnah Al Khalaal no 1443] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu hadis Ahlus Sunnah, berikut 

keterangan para perawinya 

1. Abu ‗Abdullah adalah Ahmad bin Hanbal salah seorang imam tsiqat hafizh faqiih 

hujjah [Taqrib At Tahdzib 1/84 no 96]. 

2. ‗Abdurrazzaaq bin Hamaam Ash Shan‘aniy seorang tsiqat hafizh, penulis kitab, buta 

di akhir umurnya bercampur hafalannya dan ia bertasyayyu‘ [Taqrib At Tahdzib 
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1/354 no 4064]. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari ‗Abdurrazzaaq sebelum ia 

buta dan bercampur hafalannya. 

3. Ma‘mar bin Rasyiid Al ‗Azdiy seorang tsiqat tsabit fadhl kecuali riwayatnya dari 

Tsaabit, A‘masyiy, Hisyam bin ‗Urwah dan hadisnya di Bashrah [Taqrib At Tahdzib 

1/541 no 6809]. Ini adalah riwayatnya dari ‗Abdullah bin Thawus Al Yamaniy yang 

dijadikan hujjah oleh Bukhariy Muslim. 

4. ‗Abdullah bin Thawus Al Yamaniy seorang yang tsiqat fadhl ahli ibadah [Taqrib At 

Tahdzib 1/308 no 3397]. 

5. Thawus bin Kaisan Al Yamaniy seorang yang tsiqat faqiih fadhl [Taqrib At Tahdzib 

1/281 no 3009]. 

 ٢٘ خٕ ػٖ كيػ ٤ٔ ِ ٓ  ٢ ٖ أر ِي ر ٔ زي حُ خ ػ زَٗ خٍ أه ٤ْ ه ٘ ٘خ ٛ خٍ كيػ ٤ْ ه َحٛ ٖ ار وٞد ر ؼ ٣

ٔلض  وخٍ ٖٓ حُ ٗٞس ك َ ؼٞى ػٖ حُ ٔ ٓ ٖ ٓؤ٫ حر ٜٔخ  َٔٝم أٗ ٔش ٝٓ و ِ ٤َ ػٖ ػ ًٜ ٖ ٔش ر ِ ٓ

ٍِ هللا  ٔخ أٗ ٌْ ر ل ٣ ْ ش ٖٝٓ ُ ٌٛٙ ح٣٥  ٬ ْ ط لَ ػ ٌ خٍ ًحى حُ ٌْ؟ ه ل ٢ حُ وخ٫ أك خٍ ك ه

َٕٝ ٌخك ْٛ حُ جي  ؤُٝ  ك

Telah menceritakan kepada kami Ya‟qub bin Ibrahiim yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Husyaim yang berkata telah mengabarkan kepada kami „Abdul Malik bin 

Sulaiman dari Salamah bin Kuhail dari „Alqamah dan Masruuq bahwa keduanya bertanya 

kepada Ibnu Mas‟ud tentang suap, Maka Ibnu Mas‟ud berkata “itu perbuatan haram”, 

Keduanya berkata “bagaimana hukumnya?”. Ibnu Mas‟ud berkata “itu kafir” kemudian Ia 

membaca ayat “barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah 

maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” [QS Al Ma‟idah : 44]. [Tafsir Ath 

Thabariy 10/357 no 12061] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu hadis Ahlus Sunnah, berikut 

keterangan para perawinya 

1. Ya‘qub bin Ibrahiim Ad Dawraaqiy perawi kutubus sittah yang tsiqat dan termasuk 

hafizh [Taqrib At Tahdzib 1/607 no 7812] 

2. Husyaim bin Basyiir perawi kutubus sittah, seorang tsiqat tsabit banyak melakukan 

tadlis dan irsal khafiy [Taqrib At Tahdzib 1/574 no 7312] 

3. ‗Abdul Malik bin Abi Sulaiman, termasuk perawi Muslim seorang yang shaduq 

pernah melakukan kesalahan [Taqrib At Tahdzib 1/363 no 4184] kemudian 

disebutkan dalam Tahrir Taqrib At Tahdzib bahwa ia seorang yang tsiqat [Tahrir 

Taqrib At Tahdzib no 4184] 

4. Salamah bin Kuhail Al Hadhramiy perawi kutubus sittah yang tsiqat [Taqrib At 

Tahdzib 1/248 no 2508] 

5. Alqamah bin Qais An Nakha‘iy perawi kutubus sittah, tsiqat tsabit faqiih ahli ibadah 

[Taqrib At Tahdzib 1/397 no 4681] 

6. Masruuq bin Al A‘jda‘ Al Hamdaaniy perawi kutubus sittah tsiqat faqiih ahli ibadah 

mukhadhramun [Taqrib At Tahdzib 1/528 no 6601] 

Kedua riwayat di atas menunjukkan bahwa hadis dengan lafaz ―kafir‖ tidak selalu bermakna 

keluar dari Islam atau murtad, para ulama ahlus sunnah [salafus shalih] menerima konsep 

kekafiran di bawah kekafiran atau kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam atau 

kekafiran yang tidak seperti kafir kepada Allah SWT, Malaikat-Nya, Kitab-Nya dan Rasul-

Nya. Kami membawakan riwayat-riwayat ahlus sunnah ini hanya ingin menunjukkan bahwa 

konsep kekafiran di bawah kekafiran atau kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam juga 

dikenal dalam mazhab ahlus sunnah. 
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Kesimpulan 

Riwayat-riwayat shahih dalam mazhab Syi‘ah tetap menyatakan keislaman ahlus sunnah dan 

memang terdapat riwayat shahih yang seolah-olah menyatakan kekafiran orang-orang selain 

mazhab Syi‘ah tetapi pada hakikatnya hal itu bukanlah kekafiran yang mengeluarkan mereka 

dari islam, sebagaimana telah berlalu penjelasannya di atas. 

Shahih Ayat Tentang Nikah Mut’ah Dalam 

Mazhab Syi’ah 

Posted on Mei 21, 2014 by secondprince  

Shahih Ayat Tentang Nikah Mut’ah Dalam Mazhab Syi’ah 

Tulisan ini dibuat dengan tujuan memaparkan kepada para pembaca yang ingin mengenal 

mazhab Syi‘ah secara objektif. Mengapa Syi‘ah menghalalkan nikah mut‘ah?. Jawaban 

mereka adalah Al Qur‘an dan hadis Ahlul Bait telah menghalalkannya. Kalau kita tanya ayat 

Al Qur‘an mana yang menyatakan tentang nikah mut‘ah maka mereka akan menjawab ayat 

berikut 

ًَ حَء  ٍَ َٝ خ  َٓ  ْْ ٌُ َُ ََّ أُِك َٝ  ْْ ٌُ ِ َػ٤َِْ ًِظَخَد هللاَّ  ْْ ٌُ خُٗ َٔ ْض أ٣َْ ٌَ َِ َٓ خ  َٓ خِء ا٫َِّ  َٔ َٖ حُِّ٘ ِٓ َ٘خُص  َٜ ْل ُٔ ُْ ح َٝ  ْْ ٌُ حُِ َٞ ْٓ َ ـُٞح رِؤ ْٕ طَْزظَ ْْ أَ ٌُ ُِ

ّْ خ ح َٔ َٖ كَ خكِِل٤ َٔ ُٓ  ََ َٖ َؿ٤ْ ٤ِ٘ ِٜ ْل ُٓ  ِٚ ْْ رِ ٤ْظُ َٟ ح ََ خ طَ َٔ ْْ ك٤ِ ٌُ ٫َ ُؿَ٘خَف َػ٤َِْ َٝ ٠َ٣َِشً  َّٖ كَ ُٛ ٍَ َّٖ أُُؿٞ ُٛ َّٖ كَآطُٞ ُٜ ْ٘ ِٓ  ِٚ ْْ رِ ظَْؼظُ ْٔ طَ

خ ًٔ ٤ ٌِ خ َك ًٔ َٕ َػ٤ِِ خ ًَ  َ َّٕ هللاَّ ٠َ٣َِِش اِ ُْلَ ْٖ رَْؼِي ح ِٓ  

Dan [diharamkan juga bagi kamu menikahi] wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-

budak yang kamu miliki [Allah telah menetapkan hukum itu] sebagai ketetapan-Nya atas 

kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian [yaitu] mencari istri-istri dengan 

hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di 

antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban dan tiadalah 

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [QS An 

Nisaa‟ : 24] 

Sebelumnya dalam salah satu tulisan disini, kami sudah menunjukkan kepada pembaca 

bahwa terdapat dalil shahih dalam kitab Ahlus Sunnah bahwa An Nisa ayat 24 di atas yaitu 

lafaz ―maka istri-istri yang telah kamu nikmati diantara mereka‖ merujuk pada nikah mut‘ah. 

Silakan lihat selengkapnya disini. 

Menurut kami, agak rancu jika pengikut Syi‘ah ketika berdalil dengan ayat Nikah mut‘ah di 

atas mengambil hujjah dengan riwayat shahih Ibnu ‗Abbaas yang ada dalam kitab Ahlus 

Sunnah. Mengapa kami katakan rancu karena hadis ahlus sunnah tidaklah menjadi pegangan 

bagi kaum Syi‘ah begitupun sebaliknya. Untuk perkara diskusi dengan pengikut Ahlus 

Sunnah memang sangat baik jika Syi‘ah berhujjah dengan hadis Ahlus Sunnah tetapi ketika 

https://secondprince.wordpress.com/2014/05/21/shahih-ayat-tentang-nikah-mutah-dalam-mazhab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/05/21/shahih-ayat-tentang-nikah-mutah-dalam-mazhab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2011/03/12/adakah-ayat-al-qur%E2%80%99an-tentang-nikah-mut%E2%80%99ah/
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diminta dalil di sisi mereka soal Ayat Nikah Mut‘ah maka hadis Ibnu ‗Abbas di atas tidak 

bisa dijadikan hujjah 

Seharusnya yang mereka lakukan adalah membawakan riwayat ahlul bait dalam mazhab 

Syi‘ah sendiri yang menjelaskan kalau ayat tersebut memang tentang Nikah Mut‘ah. Begitu 

banyaknya dari pengikut Syi‘ah yang menukil riwayat Ibnu ‗Abbas sehingga berkesan 

seolah-olah dalam mazhab Syi‘ah tidak ada keterangan tentang itu. Oleh karena itu kami 

berusaha meneliti secara objektif adakah dalil tentang ayat nikah mut‘ah di atas dalam kitab 

hadis Syi‘ah. 

. 

. 

خى، ٣ُ ٖ َٜٓ ر ٘خ، ػٖ  ٛلخر ٢  ػيس ٖٓ أ ٖ أر ؼخ، ػٖ حر ٤ ٤ٚ ؿٔ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ٝػ

٬ّٔ( ػٖ  ٤ٚ حُ ِ لَ )ػ ؼ خ ؿ ض أر ٓؤُ خٍ  ٤َ ه ٜ ٢ ر ٤ي، ػٖ أر ٖ كٔ ْٛ ر ـَحٕ، ػٖ ػخ ٗ

 ٬ ٠ش ك ٣َ ٖٛ ك ٖٛ أؿٍٞ ٞ آط ٜٖ٘ ك ٓ ٚ ظْ ر ؼ ظ ٔظ ٓ ٔخ ح وَإٓ ك ٢ حُ ض ك ُِ وخٍ ٗ ؼش، ك ظ ٔ حُ

٠ش ل٣َ ؼي حُ ٚ ٖٓ ر ظْ ر ٤ ٟ َح خ ط ٤ٔ ٌْ ك ٤ ِ ٘خف ػ  ؿ

Dari sekelompok sahabat kami dari Sahl bin Ziyaad. Dan dari „Aliy bin Ibrahim dari 

Ayahnya, keduanya [Sahl bin Ziyaad dan Ayahnya Aliy bin Ibrahim] dari „Ibnu Abi Najraan 

dari „Aashim bin Humaid dari Abi Bashiir yang berkata aku bertanya kepada Abu Ja‟far 

[„alaihis salaam] tentang Mut‟ah?. Beliau berkata telah turun dalam Al Qur‟an “Maka istri-

istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya 

sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah 

saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu” [Al Kafiy Al Kulainiy 5/448] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah. Berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. ‗Abdurrahman bin ‗Abi Najraan Abu Fadhl seorang yang tsiqat tsiqat mu‘tamad apa 

yang ia riwayatkan [Rijal An Najasyiy hal 235 no 622] 

4. ‗Aashim bin Humaid Al Hanaath seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 

301 no 821] 

5. Abu Bashiir adalah Laits bin Bakhtariy Al Muradiy seorang yang tsiqat meriwayatkan 

dari Abu Ja‘far dan Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al 

Hadits hal 476] 

 ،ِ خ١، ػٖ ك٣َ ٖ ٍر ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ِ ر ٤َ، ػٖ ػ ٢ ػٔ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

زي حٍ ٤ٚ ػٖ ػ ِ زي هللا )ػ خ ػ ٔؤٍ أر لش ٣ ٤ ٘ خ ك ؼض أر ٔٓ خٍ  زي هللا ه ٢ ػ ٖ أر ٍكٖٔ ر

٢٘ ػٖ  ج ز ؤٗ لؾ ك ؼش حُ ظ ظي ػٖ ٓ ٓؤُ خٍ  ٔؤٍ ه ٤ٖ ط ظ ؼ ظ ٔ وخٍ أ١ حُ ؼش ك ظ ٔ ٬ّٔ( ػٖ حُ حُ

 ٚ ظْ ر ؼ ظ ٔظ ٓ ٔخ ح ظخد هللا ػِ ٝؿَ؟ ك َأص ً ٓخ ه زلخٕ هللا أ ٓ وخٍ  ٔخء أكن ٢ٛ ك ٘ ؼش حُ ظ ٓ

لش  ٤ ٘ ٞ ك وخٍ أر ٠ش ك ٣َ ٖٛ ك ٖٛ أؿٍٞ ٞ آط ٜٖ٘ ك ٓ٢ ٛخ ه َأ ْ أه ش ُ ٜخ آ٣ ٌؤٗ  ٝهللا ك
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Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Ibnu „Abi Umair dari Aliy bin Hasan bin Rabaath dari 

Hariiz dari „Abdurrahman bin Abi „Abdullah yang berkata aku mendengar Abu Hanifah 

bertanya kepada Abi „Abdullah [„alaihis salaam] tentang Mut‟ah. Maka Beliau berkata 

“apakah engkau bertanya tentang dua Mut‟ah?”. [Abu Haniifah] berkata “aku telah 

bertanya kepadamu tentang Mut‟ah haji maka kabarkanlah kepadaku tentang Nikah Mut‟ah 

apakah itu benar?. Beliau berkata “Maha suci Allah, tidakkah engkau membaca Kitab Allah 

„azza wajalla “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada 

mereka maharnya sebagai suatu kewajiban”. Abu Haniifah berkata “demi Allah seolah-olah 

aku belum pernah membaca ayat tersebut” [Al Kafiy Al Kulainiy 5/449-450] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah. Berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

4. Aliy bin Hasan bin Rabaath Abu Hasan Al Kuufiy seorang yang tsiqat [Rijal An 

Najasyiy hal 251 no 659] 

5. Hariiz bin ‗Abdullah As Sijistaniy orang kufah yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 118] 

6. ‗Abdurrahman bin Abi ‗Abdullah adalah seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 

30 no 62 biografi Ismail bin Hamaam cucu ‗Abdurrahman bin Abi ‗Abdullah] 

Kedua riwayat shahih dalam kitab Syi‘ah di atas membuktikan bahwa dalam mazhab Syi‘ah 

telah shahih dalil kalau ayat An Nisa 24 tersebut adalah berkenaan dengan Nikah Mut‘ah. 

. 

. 

. 

Syubhat Atas Dalil 

Ada syubhat yang disebarkan oleh para pembenci Syi‘ah dimana mereka mengatakan bahwa 

dalam mazhab Syi‘ah orang yang menikah mut‘ah tidak disifatkan dengan ihshan atau ia 

bukan termasuk muhshan padahal ayat di atas jelas menggunakan lafal muhshiniin. Berikut 

dalil dalam kitab Syi‘ah yang dimaksud 

٢ ػْ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ظ١َ ػٖٔ ػ زو ٖ حُ لٚ ر ٘خّ، ٝك َ، ػٖ ٛ ٣

ٔخ ًحى  خٍ: ٫ اٗ ٘ٚ؟ ه ٜ ل ؼش أط ظ ٔ ظِٝؽ حُ َؿَ ٣ ٢ حُ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ َٙ، ػٖ أر ًً

٘يٙ ْ ػ يحث ٘ت حُ ٠ِ حُ  ػ

„Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Ibnu Abi „Umair dari Hisyaam dan Hafsh bin Bakhtariy 

dari orang yang menyebutkannya dari Abu „Abdullah [„alaihis salaam] tentang seorang laki-
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laki yang nikah mut‟ah apakah itu membuatnya ihshan?. Beliau berkata “tidak, 

sesungguhnya hal itu hanyalah atas sesuatu yang da‟im di sisinya” [Al Kafiy Al Kulainiy 

7/178] 

Riwayat di atas dhaif sesuai standar Ilmu Rijal Syi‘ah karena di dalam sanadnya terdapat 

perawi majhul yang tidak disebutkan siapa dia. 

ض  ٓؤُ خٍ:  ٖ ػٔخٍ ه ٓلخم ر لٞحٕ، ػٖ ا ٛ زخٍ، ػٖ  ـ زي حُ ٖ ػ ؼ١َ، ػٖ ٓلٔي ر ٗ ٢ِ ح٧ ٞ ػ أر

ٛخ ص طؤ ش ٝح٧ٓش ٣ ٣َٔ ٘يٙ حُ ٠ ٝػ ُٗ ٞٛ ٬ّٔ ػٖ ٍؿَ اًح  ٤ٚ حُ ِ ٤ْ ػ َحٛ خ ار ٜ٘خ ح٧ٓش أر ٜ ك

ٓش  ٘يٙ أ ض ػ خٗ خٕ ً ِض: ك ٠، ه ِٗ ٤ٚ ػٖ حُ ٘ ـ ٓخ ٣ ٘يٙ  ي ٫ٕ ػ ٔخ ًُ ؼْ اٗ وخٍ: ٗ ٘يٙ؟ ك ٌٕٞ ػ ٝط

ٔخ  خٍ ٫ اٗ ٘ٚ؟ ه ٜ ل ؼش أط ظ َٓأس ٓ ٘يٙ ح ض ػ خٗ بٕ ً ِض: ك ٜيم، ه وخٍ: ٫ ٣ ٛخ ك طؤ ٫ ٣ ٚ ُػْ أٗ

٘يٙ ْ ػ يحث ٘ت حُ ٠ِ حُ ٛٞ ػ  

Abu „Aliy Al Asy‟ariy dari Muhammad bin „Abdul Jabbaar dari Shafwaan dari Ishaaq bin 

„Ammaar yang berkata aku bertanya kepada Abu Ibrahim [„alaihis salaam] tentang seorang 

laki-laki yang berzina sedangkan di sisinya terdapat budak wanita yang sudah digaulinya, 

apakah membuat ihshan, budak wanita yang ada di sisinya?. Beliau berkata “benar, 

sesungguhnya hal itu karena di sisinya terdapat hal yang mencukupkannya dari zina”. Aku 

berkata “maka jika di sisinya terdapat budak yang ia mengaku bahwa ia tidak 

menggaulinya”. Beliau berkata “itu tidak dibenarkan”. Aku berkata “maka jika di sisinya 

ada istri mut‟ah apakah itu membuatnya ihshan”. Beliau berkata “tidak, sesungguhnya itu 

hanyalah atas sesuatu yang da‟im di sisinya” [Al Kafiy Al Kulainiy 7/178] 

Riwayat ini sanadny muwatstsaq berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah. Para perawinya 

tsiqat termasuk Ishaq bin ‗Ammaar hanya saja ia bermazhab menyimpang Fathahiy. Berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Abu ‗Aliy Al Asy‘ariy adalah Ahmad bin Idris seorang yang tsiqat faqih banyak 

meriwayatkan hadis dan shahih riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 92 no 228 

2. Muhammad bin ‗Abdul Jabbaar seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 391 

3. Shafwaan bin Yahya Abu Muhammad Al Bajalliy seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An 

Najasyiy hal 197 no 524] 

4. Ishaaq bin ‗Ammaar adalah seorang yang tsiqat tetapi bermazhab Fathahiy [Al 

Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 54] 

Ihshan yang dimaksud dalam riwayat di atas adalah sesuatu yang disifatkan pada seseorang 

untuk menentukan hukuman yang akan ia peroleh jika ia berzina, kalau disifatkan dengan 

ihshan maka hukumannya rajam kalau tidak disifatkan dengan ihshan maka hukumannya 

cambuk. Maka ihshan disini adalah istilah khusus yang memiliki kategori-kategori tertentu 

yang bisa dilihat dalam berbagai riwayat shahih mazhab Syi‘ah. 

Terdapat dua pendapat dalam mazhab Syi‘ah mengenai apakah status nikah mut‘ah itu 

membuat seseorang disifatkan ihshan atau tidak. 

1. Pertama dan ini yang masyhur dari para ulama Syi‘ah adalah menyatakan secara 

mutlak bahwa nikah mut‘ah tidak disifatkan ihshan. Dalilnya berdasarkan riwayat di 

atas dimana mereka memahami lafaz ―da‘im di sisinya‖ dengan makna nikah da‘im. 

2. Kedua yaitu ada yang mengatakan bahwa nikah mut‘ah juga disifatkan dengan ihshan 

jika istrinya tersebut menetap bersamanya masih bersamanya sebagai istri dan tidak 
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ada halangan untuk menggaulinya. Dalilnya adalah hadis yang menetapkan kriteria 

muhshan sebagai orang yang di sisinya terdapat wanita yang mencukupkannya dari 

zina dan tidak ada halangan untuk menggaulinya. Termasuk hadis di atas menjadi 

dalil, dimana lafaz ―da‘im di sisinya‖ ditafsirkan dengan makna menetap bersamanya. 

Dalam tulisan ini kami tidak akan membahas secara lebih rinci pendapat mana yang lebih 

rajih berdasarkan kaidah ilmu dalam mazhab Syi‘ah. Kami akan kembali memfokuskan pada 

syubhat yang dilontarkan oleh para pembenci Syi‘ah. 

. 

. 

Syubhat mereka adalah dengan adanya riwayat di atas bahwa nikah mut‘ah tidak disifatkan 

dengan ihshan maka hal ini bertentangan dengan An Nisaa‘ ayat 24 yang menyebutkan 

pernikahan tersebut dengan lafaz muhshiniin. Oleh karena itu An Nisaa‘ ayat 24 bukan 

berbicara tentang Nikah Mut‘ah. 

Syubhat ini jika dianalisis dengan objektif akan tampak tidak nyambung. Sebenarnya mereka 

mempertentangkan pikiran mereka sendiri. Mereka hanya melihat kesamaan lafaz tanpa 

memahami bahwa maksud sebenarnya yang diinginkan oleh setiap lafaz itu berbeda. Lafaz 

Muhshiniin dalam An Nisaa‘ ayat 24 itu bermakna orang yang menjaga diri dengan 

pernikahan. Artinya setiap muslim yang menikah baik itu dengan nikah da‘im atau nikah 

mut‘ah maka ia masuk dalam kategori muhshiniin. Apalagi dalam mazhab Syi‘ah telah 

shahih dalilnya bahwa nikah mut‘ah masuk kedalam kategori muhshiniin An Nisaa‘ ayat 24 

sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya. 

Adapun lafaz ihshan dalam riwayat di atas terkait istilah yang berkaitan dengan hukum rajam. 

Lafaz ini memiliki kriteria atau persyaratan sendiri. Dalam mazhab Syi‘ah berdasarkan 

riwayat-riwayat  shahih maka tidak semua yang masuk kategori muhshiniin jika 

berzina disebut ihshan 

Bahkan orang yang tidak menikah tetapi memiliki budak wanita yang bisa digaulinya maka ia 

masuk dalam kategori ihshan berdasarkan riwayat shahih mazhab Syi‘ah di atas, walaupun 

berdasarkan An Nisaa‘ ayat 24 dia belum masuk kategori muhshiniin karena belum menikah. 

Dan orang yang menikah walaupun dengan nikah da‘im [masuk dalam kategori muhshiniin] 

bisa saja dikatakan bukan ihshan berdasarkan riwayat berikut 

ٞد، ػٖ  ٖ أ٣ ش ر ٠خُ ٤ي، ػٖ ك ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ ٓلٔي، ػٖ حُ ٘خ، ػٖ أكٔي ر ٛلخر ػيس ٖٓ أ

 ٢ ِٗ ٬ّٔ ػٖ ٍؿَ ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ض أر ٓؤُ خٍ:  خػش، ه َؿْ؟ ٍك ِٚ أ٣ ؤٛ يهَ ر زَ إٔ ٣ ه

٫ خٍ:   ه

Dari sekelompok sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad dari Husain bin Sa‟id dari 

Fadhalah bin Ayuub dari Rifa‟ah yang berkata aku bertanya kepada Abu „Abdullah [„alaihis 

salaam] tentang seseorang yang berzina sebelum ia menyetubuhi istrinya, apakah dirajam?. 

Beliau berkata “tidak” [Al Kafiy Al Kulainiy 7/179] 

Di sisi Al Kulainiy lafaz ―sekelompok sahabat kami‖ dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa 

tidak bermakna majhul sebagaimana yang dinukil An Najasyiy 
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َ ً :٢٘ ٤ ِ ٌ لَ حُ ؼ ٞ ؿ خٍ أر ٖ  ٝه ٖ ٓلٔي ر ٘خ ػٖ أكٔي ر ٛلخر ٢ ػيس ٖٓ أ ظخر ً ٢ خٕ ك ٓخ ً

 ْ ٖ اى٣ٍ ٍٞس ٝأكٔي ر ً ٖ ٢ ٝىحٝى ر ٤ٌحٗ ٌٔ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ٢ِ ر ٠٤ ٝػ ل ٣ ٖ ْٜ ٓلٔي ر ٠ٔ، ك ٤ ػ

ْٗ ٛخ  ٖ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر  ٝػ

Abu Ja‟far Al Kulainiy berkata “setiap apa yang ada dalam kitabku, sekelompok sahabat 

kami dari Ahmad bin Muhamad bin „Iisa maka mereka adalah Muhammad bin Yahya, Aliy 

bin Muusa Al Kumaydzaaniy, Dawud bin Kawrah, Ahmad bin Idris dan Aliy bin Ibrahim bin 

Haasyim [Rijal An Najasyiy hal 377-378 no 1026] 

Maka dari itu sanad riwayat Al Kafiy di atas kedudukannya shahih berdasarkan standar ilmu 

Rijal Syi‘ah. Berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946]. Ahmad bin Idris Al Qummiy seorang yang tsiqat faqiih shahih riwayatnya [Rijal 

An Najasyiy hal 92 no 228]. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim seorang yang tsiqat dalam 

hadis dan tsabit [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

3. Husain bin Sa‘id bin Hammaad seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 355] 

4. Fadhalah bin Ayuub Al Azdiy disebutkan oleh An Najasyiy bahwa ia tsiqat dalam 

hadis dan lurus dalam agamanya [Rijal An Najasyiy hal 310-311 no 850] 

5. Rifa‘ah bin Muusa Al Asdiy meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah, seorang yang tsiqat 

dalam hadisnya [Rijal An Najasyiy hal 166 no 438] 

. 

Kesimpulannya adalah lafaz Muhshiniin dalam An Nisaa‘ ayat 24 tersebut bukan berarti 

bermakna ihshaan yang mengharuskan hukuman rajam. Kalau kita melihat ke dalam fiqih 

ahlus sunnah maka hal serupa ini juga ada yaitu orang yang masuk dalam kategori 

muhshiniin dengan dasar pernikahan tetapi tidak ditetapkan ihshan. Imam Syafi‘i pernah 

berkata 

ٜ٘خ ٜ ل ٣ ْ ُ َ ير ٢ حُ ٜخ ك ٛخر  ٝإ أ

Dan sesungguhnya menggaulinya [istri] di dubur tidak disifatkan ihshan [Al Umm Asy 

Syafi‟i 8/276] 

Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi‘i adalah seorang laki-laki yang baru menikah dan 

menggauli istrinya bukan pada kemaluan tetapi pada duburnya kemudian ia berzina maka 

laki-laki tersebut tidak disifatkan ihshan. Bukankah kondisi ini serupa dengan Nikah Mut‘ah 

yaitu masuk dalam kategori muhshiniin tetapi tidak disifatkan dengan ihshan [berdasarkan 

pendapat yang masyhur dalam mazhab Syi‘ah]. 

Contoh lain sebenarnya dapat dilihat dalam An Nisaa‘ ayat 24 tersebut. Dalam ayat tersebut 

digunakan lafaz Istimta‘ dan lafaz ini dalam banyak hadis shahih bermakna Nikah Mut‘ah. 

Kemudian bagaimana tanggapan dari sebagian ulama ahlus sunnah. Mereka membantah 

bahwa lafaz istimta‘ disana bermakna nikah mut‘ah. Menurut mereka lafaz istimta‘ bermakna 

bersenang-senang atau mencari kenikmatan dan ini juga berlaku pada nikah da‘im. 
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Jadi dengan kata lain mereka mengatakan bahwa Istimta‘ di ayat tersebut adalah nikah da‘im 

bukan nikah mut‘ah dan menurut mereka, hal ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang 

menggunakan lafaz istimta‘ sebagai nikah mut‘ah. Bukankah disini mereka sendiri 

beranggapan bahwa lafaz yang sama antara Al Qur‘an dan Hadis tidak selalu menunjukkan 

arti yang sama. Jadi sebenarnya para pembenci Syi‘ah tersebut ketika menyebarkan syubhat 

di atas mereka secara tidak sadar malah menentang diri mereka sendiri. 

. 

. 

Penutup 

Dalam tulisan ini kami tidak sedang menyatakan nikah mut‘ah sebagai perkara yang halal 

secara mutlak sebagaimana yang ada dalam mazhab Syi‘ah. Kami hanya menunjukkan 

kepada para pembaca bahwa dalam mazhab Syi‘ah dalil nikah mut‘ah tersebut ada dan shahih 

sesuai dengan standar keilmuan mazhab mereka. Kedudukan pengikut Syi‘ah dalam hal ini 

hanya mengikuti pedoman shahih mereka sama seperti kedudukan pengikut Ahlus sunnah 

yang mengharamkan nikah mut‘ah berdasarkan dalil dalam kitab Ahlus Sunnah. 

Benarkah Asma’ Binti Abu Bakar Melakukan 

Nikah Mut’ah? 

Posted on Mei 20, 2014 by secondprince  

Benarkah Asma’ Binti Abu Bakar Melakukan Nikah Mut’ah? 

Diantara sahabat wanita yang meyakini kehalalan Nikah Mut‘ah adalah Asma‘ binti Abu 

Bakar [radiallahu ‗anha] dan dia adalah Ibu dari Abdullah bin Zubair. Sebagian tabiin pernah 

datang kepadanya menanyakan tentang Nikah Mut‘ah maka ia menjawab ―kami 

melakukannya di masa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]‖. Berikut pembahasannya 

 ٞ ٘خ أر خ٫ : ػ ٢ٓ ه َ٘ ٤ي حُ ُٞ ٖ حُ ق ر ٛخُ  ٖ زَ ٝ ٓلٔي ر ٘ ٖ ك ٖ أكٔي ر زي هللا ر ٘خ ػ كيػ

 ٠ِ ٘خ ػ ِ خٍ ىه و١َ ه ِْ حُ ٔ زش ػٖ ٓ ؼ ٗ ٘خ  ٞ ىحٝى ػ ٘خ أر خٍ : ػ ٢ِ ه ٖ ػ لٚ ػَٔٝ ر ك

ٛخ ٘خ ٔؤُ ٌَ ك ٢ ر ٘ض أر ٓٔخء ر ٠  أ ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ي ٍ ٠ِ ٜػ ٛخ ػ ٘خ ِ ؼ ض : ك وخُ ؼش ك ظ ٔ ػٖ حُ

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin 

Shaalih bin Waliid An Nursiy keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Ab Hafsh 

„Amru bin Aliy yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abu Dawud yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Muslim Al Qurriy yang berkata “kami 

menemui Asma‟ binti Abu Bakar maka kami tanyakan kepadanya tentang Mut‟ah maka ia 

berkata “kami telah melakukannya di masa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]” 

[Mu‟jam Al Kabir Ath Thabraniy 24/103 no 277] 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat. Berikut keterangan mengenai para 

perawinya 

https://secondprince.wordpress.com/2014/05/20/benarkah-asma-binti-abu-bakar-melakukan-nikah-mutah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/05/20/benarkah-asma-binti-abu-bakar-melakukan-nikah-mutah/
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1. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal anak seorang imam [Ahmad bin Hanbal] tsiqat 

[Taqrib At Tahdzib 1/295 no 3205]. Muhammad bin Shaalih bin Waliid tidak 

ditemukan biografinya 

2. ‗Amru bin ‗Aliy Al Fallaas Abu Hafsh seorang yang tsiqat hafizh [Taqrib At Tahdzib 

1/424 no 5081] 

3. Abu Dawud adalah Sulaiman bin Dawud Ath Thayaalisiy seorang yang tsiqat hafizh, 

keliru dalam hadis-hadis [Taqrib At Tahdzib 1/250 no 2550] 

4. Syu‘bah bin Hajjaaj seorang yang tsiqat hafizh mutqin, Ats Tsauriy mengatakan 

bahwa ia amirul mukminin dalam hadis [Taqrib At Tahdzib 1/266 no 2790] 

5. Muslim bin Mikhraaq Al Qurriy seorang yang shaduq [Taqrib At Tahdzib 1/530 no 

6643] 

‗Amru bin Aliy Al Fallaas dalam riwayatnya dari Abu Dawud Ath Thayalisiy memiliki 

mutaba‘ah yaitu 

1. ‗Abdah bin ‗Abdullah Al Khuza‘iy sebagaimana disebutkan dalam Mustakhraj Abu 

Nu‘aim 3/341, dengan lafaz mut‘ah. ‗Abdah bin ‗Abdullah seorang yang tsiqat 

[Taqrib At Tahdzib 1/369 no 4272] 

2. Yunus bin Habiib Al Ashbahaaniy sebagaimana disebutkan dalam Mustakhraj Abu 

Nu‘aim 3/341 dan Musnad Abu Dawud Ath Thayalisiy no 1731, dengan lafaz mut‘ah 

an nisaa‘. Yunus bin Habiib seorang yang tsiqat [Al Jarh Wat Ta‘dil Ibnu Abi Hatim 

9/237 no 1000] 

3. Mahmuud bin Ghailan Al Marwaziy sebagaimana disebutkan dalam Sunan Nasa‘i 

3/326 no 5540 dengan lafaz mut‘ah an nisaa‘. Mahmuud bin Ghailan seorang yang 

tsiqat [Taqrib At Tahdzib 1/522 no 6516] 

Berikut riwayat Abu Dawud Ath Thayaalisiy yang menyebutkan lafaz bahwa Mut‘ah yang 

dimaksud adalah Nikah Mut‘ah 

 ٠ ِ ٘خ ػ ِ خٍ ىه و١َ ه ِْ حُ ٔ زش ػٖ ٓ ؼ ٗ ٘خ  خٍ كيػ ٞ ىحٝى ه ٘خ أر خٍ كيػ ْ ه ٗٞ ٘خ ٣ كيػ

ٛخ ػٖ  ٘خ ٔؤُ ٌَ ك ٢ ر ٘ض أر ٓٔخء ر ٔخءأ ٘ ؼش حُ ظ ٓ  ٠ ِ ٛ ز٢  ٘ ي حُ ٠ِ ٜػ ٛخ ػ ٘خ ِ ؼ ض ك وخُ ك

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Telah menceritakan kepada kami Yuunus yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu 

Dawuud yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Muslim Al Qurriy yang 

berkata kami menemui Asmaa‟ binti Abi Bakar, maka kami menanyakan kepadanya tentang 

Nikah Mut‟ah maka ia berkata “kami melakukannya di masa Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] [Musnad Abu Dawud Ath Thayaalisiy no 1731] 

Kedudukan hadis tersebut shahih. Mengenai Muslim bin Mikhraaq Al Qurriy, Ahmad bin 

Hanbal menyatakan tidak ada masalah dengannya. Abu Hatim berkata ―syaikh‖. Nasa‘iy 

berkata ―tsiqat‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijliy berkata ―tsiqat‖ 

[Tahdzib At Tahdzib 10/123 no 251] 

Abu Dawud Ath Thayaalisiy memang dinyatakan bahwa ia pernah keliru dalam sebagian 

hadisnya tetapi ia pada dasarnya seorang yang tsiqat hafizh dan disini termasuk riwayatnya 

dari Syu‘bah dimana Yahya bin Ma‘in berkata bahwa Abu Dawud lebih alim dari Ibnu 

Mahdiy dalam riwayat dari Syu‘bah [Tarikh Ibnu Ma‘in, riwayat Ad Darimiy 1/64 no 107]. 

Hanya saja jika ternukil penyelisihan dalam arti ia tafarrud dalam periwayatan dimana 
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menyelisihi para perawi yang lebih tsiqat atau tsabit dari dirinya maka hal ini bisa menjadi 

illat [cacat] bagi lafaz yang tafarrud tersebut. 

. 

. 

 ْ ٖ كخط ٘خ ٓلٔي ر ٖ كيػ ض حر ٓؤُ خٍ  و١َ ه ِْ حُ ٔ زش ػٖ ٓ ؼ ٗ ٘خ  زخىس كيػ ٖ ػ ٘خ ٍٝف ر كيػ

وخٍ  ٜ٘خ ك ٠ٜ٘ ػ ٤َ ٣ ِر ٖ حُ خٕ حر خ ًٝ ٤ٜ َهٚ ك لؾ ك ؼش حُ ظ ٜ٘ٔخ ػٖ ٓ ٢ٟ هللا ػ زخّ ٍ ػ

خ  ٤ٜ ِ ِٞح ػ خىه خ ك ٤ٜ ِْ ٍهٞ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ليع إٔ ٍ ٤َ ط ِر ٌٛٙ أّ حُ

ن ٤خء ك ٔش ػٔ ٟو َٓأس  بًح ح خ ك ٤ٜ ِ ٘خ ػ ِ يه خٍ ك ٛخ ه ٞ ٓؤُ خ ٠ِ ك ٛ ٍٓٞ هللا  ي ٍهٚ ٍ ض ه حُ

خ ٤ٜ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Haatim yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Rauh bin „Ubadaah yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari 

Muslim Al Qurriy yang berkata aku bertanya kepada Ibnu „Abbaas [radiallahu „anhuma] 

tentang Mut‟ah Haji, maka ia memberikan keringanan untuk melakukannya sedangkan Ibnu 

Zubair melarangnya. Maka [Ibnu „Abbas] berkata “ini Ibu Ibnu Zubair menceritakan bahwa 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] telah memberi keringanan tentangnya, masuklah 

kalian kepadanya dan tanyakan kepadanya”. Maka kamipun masuk menemuinya dan 

ternyata ia wanita yang gemuk dan buta. Ia berkata “sungguh Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] telah memberikan keringanan tentangnya” [Shahih Muslim 2/909 no 

1238] 

Hadis Muslim di atas juga disebutkan dalam Musnad Ahmad 6/348 no 26991, Mu‘jam Al 

Kabir Ath Thabraniy 24/77 no 202, Sunan Baihaqiy no 9153, Mustakhraj Abu Nu‘aim 3/341, 

dan Tarikh Ibnu Asakir 5/69 semuanya dengan jalan sanad Rauh bin ‗Ubadah dari Syu‘bah 

dari Muslim Al Qurriy. 

Rauh bin ‗Ubadah seorang yang tsiqat fadhl [Taqrib At Tahdzib 1/211 no 1962]. Ternukil 

juga sebagian ulama yang sedikit membicarakannya seperti Ibnu Mahdiy yang 

membicarakannya karena kekeliruan dalam sanad hadis. Al Qawaririy yang tidak mau 

menceritakan hadis dari Rauh. Diriwayatkan dari Abu Hatim yang berkata ―tidak dapat 

berhujjah dengannya‖. Nasa‘i berkata ―tidak kuat‖ [As Siyaar Adz Dzahabiy 9/409]. Tetapi 

hal ini tidaklah menjatuhkan kedudukannya. Dalam hal ini kami menukil ulama yang 

membicarakannya hanya untuk menunjukkan bahwa kedudukan Rauh bin ‗Ubadah tidaklah 

berbeda dengan kedudukan Abu Dawud Ath Thayaalisiy. Keduanya perawi yang sama-sama 

tsiqat dan ternukil sedikit kelemahan padanya. 

Abu Dawud dalam hadis ini telah berselisih dengan Rauh bin ‗Ubadah. Abu Dawud 

menegaskan dalam riwayatnya bahwa Mut‘ah yang dimaksud adalah Nikah Mut‘ah 

sedangkan Rauh bin ‗Ubadah menegaskan dalam riwayatnya bahwa Mut‘ah yang dimaksud 

adalah Mut‘ah Haji. Kemudian Muslim dalam Shahih-nya setelah mengutip hadis Rauh di 

atas ia menyebutkan hadis berikut 

 ٖ ٢٘ حر ؼ ٘خ ٓلٔي ) ٣ ٘خٍ كيػ ٖ ر ٘خٙ حر َكٖٔ ف ٝكيػ زيحُ ٘خ ػ ٠٘ كيػ ؼ ٔ ٖ حُ ٘خٙ حر ٝكيػ

وَ  ٣ ْ ؼش ُٝ ظ ٔ ٚؼ حُ ل٢ كي٣ َكٖٔ ك زيحُ ٓخ ػ ؤ ٘خى ك ٓ ٌٜح ح٩ زش ر ؼ ٗ ؼخ ػٖ  ٤ لَ ( ؿٔ ؼ ؿ

ؼش حٍ ظ ٔخءٓ ٘ ؼش حُ ظ لؾ أٝ ٓ ؼش حُ ظ ِْ ٫ أى١ٍ ٓ ٔ خٍ ٓ زش ه ؼ ٗ خٍ  وخٍ ه لَ ك ؼ ٖ ؿ ٓخ حر  كؾ ٝأ
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Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mutsanna yang berkata telah menceritakan kepada 

kami „Abdurrahman. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad yakni Ibnu Ja‟far 

keduanya dari Syu‟bah dengan sanad ini. Adapun „Abdurrahman dalam hadisnya disebutkan 

Mut‟ah tanpa mengatakan Mut‟ah Haji dan adapun Ibnu Ja‟far mengatakan Syu‟bah berkata 

Muslim berkata “aku tidak tahu apakah Mut‟ah Haji atau Nikah Mut‟ah” [Shahih Muslim 

2/909 no 1238] 

Muhammad bin Ja‘far [Ghundaar] adalah perawi yang tsiqat. Ia termasuk perawi yang paling 

tsabit riwayatnya dari Syu‘bah. Ibnu Madini berkata ―ia lebih aku sukai dari Abdurrahman 

bin Mahdiy dalam riwayat Syu‘bah‖. Ibnu Mahdiy sendiri berkata ―Ghundaar lebih tsabit 

dariku dalam riwayat Syu‘bah‖. Al Ijliy berkata orang Bashrah yang tsiqat, ia termasuk orang 

yang paling tsabit dalam hadis Syu‘bah‖ [At Tahdzib juz 9 no 129]. 

Kedudukan riwayat Muhammad bin Ja‘far dari Syu‘bah pada dasarnya lebih didahulukan 

dibanding riwayat Abu Dawud Ath Thayaalisiy dan Rauh bin ‗Ubadah. Dan ternyata riwayat 

Muhammad bin Ja‘far menyebutkan bahwa Muslim Al Qurriy ragu apakah itu Mut‘ah Haji 

atau Nikah Mut‘ah. Hal ini sebenarnya termasuk perkara musykil karena bagaimana bisa 

Muslim Al Qurriy yang menemui Asma‘ dan bertanya kepadanya tentang Mut‘ah menjadi 

ragu atau tidak tahu apakah Mut‘ah tersebut adalah Mut‘ah Haji atau Nikah Mut‘ah. 

Sebagian para pengingkar demi menolak anggapan Asma‘ binti Abu Bakar melakukan nikah 

mut‘ah, maka mereka melemahkan riwayat Abu Dawud dari Syu‘bah di atas dengan alasan 

telah menyelisihi para perawi tsiqat seperti Ibnu Mahdiy, Ghundaar dan Rauh bin ‗Ubadah 

yang tidak menyebutkan lafaz mut‘ah an nisaa‘ [nikah mut‘ah]. 

Hujjah ini bathil dan mengandung penyesatan halus karena dengan alasan yang sama riwayat 

Rauh bin ‗Ubadah [yang menyebutkan Mut‘ah Haji] bisa juga dilemahkan karena menyelisihi 

para perawi tsiqat seperti Ibnu Mahdi, Ghundaar dan Abu Dawud Ath Thayaalisiy yang tidak 

menyebutkan lafaz mut‘ah haji. 

Cara berhujjah seperti ini keliru. Riwayat Syu‘bah hanya berselisih dengan riwayat Rauh bin 

‗Ubadah. Adapun riwayat Ibnu Mahdiy dan Ghundaar yang menyebutkan lafaz Mut‘ah saja, 

tidaklah berselisih secara makna dengan riwayat Syu‘bah atau pun Rauh bin ‗Ubadah. Yang 

manapun yang benar diantara keduanya akan tetap sesuai dengan riwayat Ibnu Mahdiy dan 

Ghundaar. 

. 

. 

. 

Penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan riwayat Muslim Al Qurriy saja. 

Harus ada qarinah lain yang menunjukkan bahwa Mut‘ah yang dimaksud Asma‘ binti Abu 

Bakar tersebut apakah nikah Mut‘ah atau Mut‘ah haji. Terdapat riwayat shahih selain riwayat 

Muslim Al Qurriy bahwa Mut‘ah yang dimaksud adalah Nikah Mut‘ah. 

َٗخ أَرُٞ  ََ ٌْ هَخٍ أَْهزَ ٤ َ٘ ُٛ ٍٍ هَخٍ كيػ٘خ  ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ُٖ ِؼ٤ُي ْر َٓ ػََ٘خ  ٍَ َكيَّ ِٖ هَخ َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ خُُِق ْر َٛ ػََ٘خ  ِٖ َكيَّ ِؼ٤ِي ْر َٓ  ْٖ َ َػ ْ٘ رِ

ٍّ، ٣َِؼ٤ُذ َع ِٖ َػزَّخ ُٝ رِخْر َِّ َٞ ٣َُؼ ُٛ َٝ َِ، ٣َْوطُُذ  ر٤َْ ُِّ َٖ حُ ْؼُض َػْزَي هللاِ ْر ِٔ َٓ ٍَ هَخٍ  ْظَؼشُِؿز٤َْ ُٔ ُْ َُُٚ ك٢ِ ح ْٞ ِٚ هَ ٤َُْ.  ُٖ ٍَ حْر كَوَخ
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 ُٖ ٍَ حْر َُِي كَوَخ ًَ  َٕ خ ًَ ٍّ، هَْي  ُٖ َػزَّخ َيَم حْر َٛ َٜخ، كَوَخَُْض  ؤََُ َٔ خِىهًخ، كَ َٛ  َٕ خ ًَ  ْٕ ُٚ اِ َّٓ ٍُ أُ ؤَ ْٔ َ٣ ٍّ ٢َ هللاُ َػزَّخ ِٟ ٍَ  ٍّ َػزَّخ

ََ ْٖ هُ ِٓ ٍَِؿخ٫ً  ٤ُْض  َّٔ َٔ ْجُض َُ ِٗ  ْٞ خ َُ َٔ ُٜ ْ٘ َٜخطََؼخ٠َُ َػ ُُِيٝح ك٤ِ ُٝ  ٍٖ ٣ْ 

Telah menceritakan kepada kami Shaalih bin „Abdurrahman yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sa‟iid bin Manshuur yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Husyaim yang berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dari Sa‟id bin Jubair 

yang berkata aku mendengar „Abdullah bin Zubair berkhutbah dan ia mencela Ibnu „Abbas 

atas perkataannya tentang Mut‟ah. Maka Ibnu „Abbas berkata “tanyakanlah kepada Ibunya 

jika memang ia benar” maka ia bertanya kepadanya [Ibunya]. [Ibunya] berkata “Ibnu 

„Abbas benar, sungguh hal itu memang demikian”. Ibnu „Abbaas [radiallahu ta‟ala 

„anhuma] berkata “seandainya aku mau maka aku akan menyebutkan orang-orang dari 

Quraisy yang lahir darinya [nikah mut‟ah]” [Syarh Ma‟aaniy Al Atsaar Ath Thahawiy 3/24 

no 4306] 

Riwayat Ath Thahawiy di atas sanadnya jayyid. Para perawinya tsiqat dan shaduq berikut 

keterangan tentang mereka 

1. Shaalih bin ‗Abdurrahman bin ‗Amru bin Al Haarits Al Mishriy termasuk salah satu 

guru Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim berkata ―aku mendengar darinya di Mesir dan 

dia tempat kejujuran‖ [Al Jarh Wat Ta‘dil Ibnu Abi Hatim 4/408 no 1790]. Dia 

termasuk guru Ibnu Khuzaimah yang diambil hadisnya dalam kitab Shahih-nya 

[Shahih Ibnu Khuzaimah 1/77 no 149]. Dia juga termasuk guru Abu Awanah yang 

diambil hadisnya dalam kitab Shahih-nya [Mustakhraj Abu Awanah 2/431 no 1737]. 

Pendapat yang rajih, ia seorang yang shaduq 

2. Sa‘id bin Manshuur adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad berkata 

―termasuk orang yang memiliki keutamaan dan shaduq‖. Ibnu Khirasy dan Ibnu 

Numair menyatakan tsiqat. Abu Hatim menyatakan tsiqat dan termasuk orang yang 

mutqin dan tsabit. Ibnu Hibban memasukkan dalam Ats Tsiqat. Ibnu Qani‘ berkata 

―tsiqat tsabit‖. Al Khalili berkata ―tsiqat muttafaq ‗alaih‖ [At Tahdzib juz 4 no 148] 

3. Husyaim bin Basyiir seorang perawi kutubus sittah. Ia dinyatakan tsiqat oleh Al Ijli, 

Ibnu Saad dan Abu Hatim. Ibnu Mahdi, Abu Zar‘ah dan Abu Hatim telah memuji 

hafalannya [At Tahdzib juz 11 no 100]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat tsabit [At 

Taqrib 2/269]. Adz Dzahabi menyebutkan kalau Husyaim seorang Hafiz Baghdad 

Imam yang tsiqat [Al Kasyf no 5979] 

4. Abu Bisyr adalah Ja‘far bin Iyaas perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma‘in, Abu 

Hatim, Abu Zur‘ah, An Nasa‘i dan Al Ijliy menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib Ibnu Hajar juz 2 no 129]. Ibnu Hajar 

berkata ―tsiqat dan termasuk orang yang paling tsabit dalam riwayat Sa‘id bin Jubair, 

Syu‘bah melemahkannya dalam riwayat Habib bin Salim dan Mujahid‖ [At Taqrib 

1/160 no 932]. 

5. Sa‘id bin Jubair adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Abu Qasim Ath Thabari 

berkata tsiqat imam hujjah kaum muslimin. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 

Tsiqat dan menyatakan faqih ahli ibadah memilik keutamaan dan wara‘. [At Tahdzib 

juz 4 no 14]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat tsabit faqih‖ [At Taqrib 1/349]. Al Ijli berkata 

―tabiin kufah yang tsiqat‖ [Ma‘rifat Ats Tsiqat no 578] 

Lafaz perkataan Ibnu Abbas ―seandainya aku mau maka aku akan menyebutkan orang-orang 

dari Quraisy yang lahir darinya‖ menunjukkan bahwa Mut‘ah yang dimaksud dalam riwayat 

tersebut adalah Nikah Mut‘ah. Tetapi terdapat juga riwayat lain yang menguatkan bahwa 

Mut‘ah yang dimaksud adalah Mut‘ah Haji 
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٘خ ع خى ػٖ كيػ ٠ ٣ُ ٖ أر ٠٘ ر ؼ ي ٣ ٣ِ ٘خ ٣ خٍ ػ ٤َ ه ٠ ٖ ك ٘خ ٓلٔي ر ٠ ػ ٢٘ أر ي هللا كيػ ر

وخٍ  زخّ ك ٖ ػ ٠٘ ر ؼ ٌٛح ٣  ٍٞ لؾ ٝىػٞح ه خُ َىٝح ر ٤َ أك ِر ٖ حُ زي هللا ر خٍ ػ خٍ ه ٛي ه ٓـخ

 ٍٞٓ ٘خ ٓغ ٍ زخّ : هَؿ ٖ ػ ٛيم ر ض  وخُ خ ك ٤ٜ َٓ اُ ؤٍ ٌٛح ك ٔؤٍ أٓي ػٖ  زخّ أ٫ ط ٖ ػ ر

ٕ ؤَٓ ِْ كـخؿخ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ؼض هللا  ٓط ظ٠  ل٬ٍ ك ٘خ حُ لَ ُ ٛخ ػَٔس ك ٘خ ِ ؼ ـ ح ك

َؿخٍ ٔخء ٝحُ ٘ ٤ٖ حُ ٔـخَٓ ر  حُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Yaziid yaitu bin Abi Ziyaad dari Mujahid yang berkata 

„Abdullah bin Zubair berkata “lakukanlah haji kalian dengan ifrad dan tinggalkanlah 

perkataan orang ini yaitu Ibnu „Abbaas”. Maka berkata Ibnu „Abbaas “tidakkah kami 

menanyakan kepada Ibumu mengenai hal ini”. Maka ia [Ibnu Zubair] mengutus seseorang 

kepada Ibunya, [Ibunya] berkata “benarlah Ibnu „Abbaas, kami keluar bersama Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] untuk melakukan haji, maka Beliau memerintahkan untuk 

menjadikannya Umrah maka menjadi halal bagi kami apa-apa yang halal hingga bertebaran 

bara api antara wanita dan pria [Musnad Ahmad 6/344 no 26962] 

Hanya saja riwayat di atas sanadnya dhaif karena Yazid bin Abi Ziyaad. Yazid bin Abi 

Ziyaad Al Qurasyiy termasuk perawi Bukhariy dalam At Ta‘liq, Muslim, Tirmidzi, Abu 

Dawud, Nasa‘i, dan Ibnu Majah. Ahmad bin Hanbal berkata ―tidak hafizh‖. Yahya bin Ma‘in 

berkata ―tidak kuat‖. Al Ijliy berkata ―ja‘iz al hadits‖. Abu Zur‘ah berkata ―layyin ditulis 

hadisnya tetapi tidak dijadikan hujjah‖. Abu Hatim berkata ―tidak kuat‖. Abu Dawud berkata 

―tidak diketahui satu orangpun yang meninggalkan hadisnya tetapi selainnya lebih disukai 

daripadanya‖. Ibnu Adiy berkata ―orang syi‘ah kufah yang dhaif ditulis hadisnya‖. Ibnu 

Hibban berkata ―shaduq kecuali ketika tua jelek dan berubah hafalannya‖. Abu Ahmad Al 

Hakim berkata ―tidak kuat di sisi para ulama‖. Ibnu Syahin memasukkannya dalam Ats 

Tsiqat. Ahmad bin Shalih Al Mishriy berkata ―tsiqat dan tidak membuatku heran perkataan 

yang membicarakannya‖. An Nasa‘iy berkata ―tidak kuat‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 11 no 

531]. Pendapat yang rajih Yazid bin Abi Ziyaad seorang yang dhaif tetapi hadisnya bisa 

dijadikan i‘tibar. 

. 

. 

. 

Kalau kita ingin menerapkan metode tarjih maka qarinah bahwa Mut‘ah yang dimaksudkan 

Asma‘ binti Abu Bakar adalah Nikah Mut‘ah lebih kuat kedudukannya dibanding qarinah 

yang menunjukkan Mut‘ah Haji. Tetapi kalau kita ingin menerapkan metode jamak maka 

dapat disimpulkan bahwa kedua jenis Mut‘ah baik Nikah Mut‘ah maupun Mut‘ah Haji telah 

dilakukan dan diyakini kebolehannya oleh Asma‘ binti Abu Bakar [radiallahu ‗anha]. 

Terdapat riwayat yang menjadi petunjuk bahwa perselisihan Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair 

mencakup kedua jenis Mut‘ah [Nikah Mut‘ah dan Mut‘ah Haji], berikut riwayatnya 

ٖ ػْ ٓي ر ٘خ كخ ٢ كيػ ْٛ ػٖ أر خى ( ػٖ ػخ ٣ُ ٖ ٢٘ حر ؼ ٞحكي ) ٣ زيحُ ٘خ ػ ٌَح١ٝ كيػ ز ٍٝ حُ

لخ  ِ ظ ٤َ حه ِر ٖ حُ زخّ ٝحر ٖ ػ وخٍ حر خٙ آص ك ؤط زيهللا ك ٖ ػ َ ر ٘ي ؿخر ٘ض ػ خٍ ً ٠َس ه ٗ

خ  ٜخٗ ٗ ْ ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٛٔخ ٓغ ٍ ٘خ ِ ؼ َ ك وخٍ ؿخر ٤ٖ ك ظ ؼ ظ ٔ ٢ حُ ك

ٜٔخ ؼي ُ ٗ ِْ ٜ٘ٔخ ػَٔ ك  ػ
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Telah menceritakan kepada kami Haamid bin „Umar Al Bakraawiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdul Waahid yaitu Ibnu Ziyaad dari „Aashim dari Abi Nadhrah 

yang berkata aku berada di sisi Jabir bin „Abdullah maka datanglah seseorang dan berkata 

Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair telah berselisih tentang dua Mut‟ah. Maka Jabir berkata “kami 

telah melakukannya keduanya bersama Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] kemudian 

Umar melarang kami melakukan keduanya maka kami tidak melakukan keduanya” [Shahih 

Muslim 2/1022 no 1405] 

Masih memungkinkan untuk dikatakan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih tentang 

hukum kedua Mut‘ah [Nikah Mut‘ah dan Mut‘ah Haji] maka Ibnu Abbas menyuruh Ibnu 

Zubair bertanya kepada Ibunya [Asma‘ binti Abu Bakar] dan Ia menyatakan bahwa kedua 

Mut‘ah tersebut telah dilakukannya di masa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Pendapat ini lebih baik karena menggabungkan semua riwayat yang ada di atas. 

Kesimpulannya memang shahih Asma‘ binti Abu Bakar [radiallahu ‗anha] mengakui 

bolehnya nikah Mut‘ah dimana ia bersaksi bahwa ia telah melakukan nikah Mut‘ah di masa 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Studi Kritis Tentang Paham Al Badaa’ Dalam 

Mazhab Syi’ah 

Posted on Mei 19, 2014 by secondprince  

Studi Kritis Tentang Paham Al Badaa’ Dalam Mazhab Syi’ah 

Tulisan ini kami sajikan kepada para pembaca sebagai timbangan yang adil bagi mereka yang 

ingin mengetahui dengan benar pandangan mazhab Syi‘ah tentang Al Badaa‘. Hal ini kami 

rasa perlu karena melihat begitu banyak para pendusta dan pembenci mazhab Syi‘ah 

menyajikan tulisan fitnah dan dusta mengenai Al Badaa‘ dalam mazhab Syi‘ah. Salah 

satunya dapat para pembaca lihat disini.  

Orang ini sebelumnya menunjukkan kejahilannya dalam tulisannya yang berjudul ―Satu 

Cabang Aqidah Syi‘ah Tentang AllahTa‘ala‖. Pembahasannya dapat para pembaca lihat dari 

tulisan kami disini. Aneh bin ajaib bukannya belajar dari kesalahannya, orang ini malah 

bersikeras atas kedustaannya sebagaimana dapat pembaca lihat dalam tulisannya tentang Al 

Badaa‘ tersebut. Silakan para pembaca membaca tulisan kami ini dengan objektif untuk 

melihat kedustaannya 

. 

. 

Badaa‘ secara bahasa memang bermakna zahir [jelasnya] sesuatu setelah sebelumnya 

tersembunyi. Makna ini dapat dilihat dalam ayat Al Qur‘an berikut 

ْْ ُٜ ْٚ رََيح َُ ظَ ْٔ َ٣ ِٚ خُٗٞح رِ ًَ خ  َٓ  ْْ ِٜ َكخَم رِ َٝ زُٞح  َٔ ًَ خ  َٓ ٤ِّجَخُص  َٓ  ْْ ُٜ رََيح َُ َٝ  َٕ زُٞ ِٔ ٌُُٞٗٞح ٣َْلظَ َ٣ ْْ خ َُ َٓ  ِ َٖ هللاَّ ِٓ َٕ ُِثُٞ  

Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Dan 

jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat dan mereka diliputi 

https://secondprince.wordpress.com/2014/05/19/studi-kritis-tentang-paham-al-badaa-dalam-mazhab-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/05/19/studi-kritis-tentang-paham-al-badaa-dalam-mazhab-syiah/
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2014/05/al-badaa.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2014/05/al-badaa.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2014/05/al-badaa.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/04/satu-cabang-aqidah-syiah-tentang-allah.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/04/satu-cabang-aqidah-syiah-tentang-allah.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/04/satu-cabang-aqidah-syiah-tentang-allah.html
https://secondprince.wordpress.com/2013/11/05/satu-cabang-aqidah-syiah-tentang-allah-swt-kejahilan-nashibi-tentang-bada/
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oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya [Qs Az Zumar : 47-

48]. 

Para pembenci Syi‘ah baik dari kalangan ulama mereka atau pengikut mereka mencela 

mazhab Syi‘ah karena menisbatkan badaa‘ kepada Allah SWT. Karena menurut mereka 

makna badaa‘ memiliki konsekuensi ketidaktahuan [jahil] sebelumnya kemudian setelah itu 

muncul pengetahuan yang baru. Hal ini sudah jelas mustahil bagi Allah SWT. 

Andaikata tuduhan mereka terhadap Syi‘ah tersebut benar maka kami tidak ragu untuk 

menyatakan kebathilan mazhab Syi‘ah. Tetapi fakta yang ada justru menunjukkan para 

penuduh tersebut adalah orang yang berkhayal kemudian menisbatkan khayalan mereka 

kepada mazhab Syi‘ah. 

. 

Bukti riwayat dalam mazhab Syi‘ah telah mendustakan tuduhan para pembenci Syi‘ah 

tersebut. Badaa‘ yang diyakini dalam mazhab Syi‘ah tidak memiliki konsekuensi kejahilan 

sebelumnya. 

خٕ،  ٔؼ ٖ ػ لَ حر ؼ ٤َ، ػٖ ؿ ٢ ػٔ ٖ أر ٠ٔ، ػٖ حر ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٘خ، ػٖ أكٔي ر ٛلخر ػيس ٖٓ أ

ٓٔخػش، ػٖ  ٤ٚ ػٖ  ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٤َ، ػٖ أر ٜ ٢ ر لٚ، ػٖ أر ٖ ك ٤ذ ر ٛٝٝ ،َ٤ ٜ ٢ ر أر

 :ٖ٤ ِٔ خٍ: إ هلل ػ ٬ّٔ ه زيحءحُ ٌٕٞ حُ ي ٣ ًُ ٖٓ ،ٞٛ ٔٚ ا٫  ِ ؼ ٕ٘ٞ ٓوِٕٝ، ٫ ٣ ٌ ٓ ِْ ِْ  ػ ٝػ

ٚٔ ِ ؼ ٘لٖ ٗ ٤خءٙ ك ز ِٚ ٝأٗ ٓ ٚظ ٍٝ ٌ ٔٚ ٬ٓث ِ  ػ

Sekelompok sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari Ibnu Abi „Umair dari 

Ja‟far bin „Utsman dari Sama‟ah dari Abu Bashiir dan Wuhaib bin Hafsh dari Abi Bashiir 

dari Abi „Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata “Sesungguhnya Allah memiliki dua 

macam ilmu, [pertama] ilmu yang tersimpan dan tersembunyi, tidak ada yang 

mengetahuinya kecuali Dia, dari ini lah yang terjadi badaa‟ dan [kedua] ilmu yang 

diajarkan kepada Malaikat-Nya, Rasul-Nya dan Nabi-Nya maka kami mengetahuinya [Al 

Kafiy Al Kulainiy 1/147] 

Riwayat Al Kafiy di atas sanadnya muwatstsaq berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah, semua 

perawinya tsiqat hanya saja Sama‘ah bin Mihraan dikatakan bermazhab waqifiy. 

Sekelompok sahabat kami yang dimaksud diantaranya adalah Muhammad bin Yahya Al 

Aththaar Ahmad bin Idris dan Aliy bin Ibrahiim. Telah ma‘ruf bahwa jika Al Kulainiy 

menyebutkan sekelompok sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa maka mereka 

adalah Muhammad bin Yahya, Aliy bin Muusa Al Kumaydzaaniy, Dawud bin Kawrah, 

Ahmad bin Idris dan Aliy bin Ibrahim bin Haasyim [Rijal An Najasyiy hal 377-378 no 1026] 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946]. Ahmad bin Idris Al Qummiy seorang yang tsiqat faqiih shahih riwayatnya [Rijal 

An Najasyiy hal 92 no 228]. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, 

mu‘tamad, shahih mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680]. 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 
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4. Ja‘far bin Utsman Ar Rawasiy seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al 

Hadits hal 108] 

5. Sama‘ah bin Mihraan Al Hadhramiy seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 

193 no 517] 

6. Wuhaib bin Hafsh seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 431 no 1159] 

7. Abu Bashiir adalah Abu Bashiir Al Asdiy Yahya bin Qasim seorang yang tsiqat [Rijal 

An Najasyiy hal 441 no 1187] 

٠٤، ػٖ  ل ٣ ٖ زٞد، ػٖ ٓلٔي ر ٖ ٓل ٖٔ ر ل ٤ي، ػٖ حُ ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ ٓلٔي، ػٖ حُ أكٔي ر

خٍ: ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٘خٕ، ػٖ أر ٓ  ٖ زي هللا ر ٢  ػ خٕ ك ٗت ا٫ ً  ٢ يح هلل ك ٓخ ر

ٚ زيٝ ُ زَ إٔ ٣ ٔٚ ه ِ  ػ

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari Husain bin Sa‟id dari Hasan bin 

Mahbuub dari „Abdullah bin Sinaan dari Abu „Abdullah [„alaihis salam] yang berkata 

“Tidaklah Allah menetapkan badaa‟ terhadap sesuatu kecuali hal itu berada dalam Ilmu-

Nya sebelum ditetapkan atasnya”. [Al Kaafiy 1/148] 

Riwayat Al Kaafiy di atas sanadnya shahih di sisi Syi‘ah, diriwayatkan oleh para perawi 

tsiqat 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946]. 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

3. Husain bin Sa‘id bin Hammaad seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 355] 

4. Hasan bin Mahbuub seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 354] 

5. Abdullah bin Sinaan seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [Rijal An 

Najasyiy hal 214 no 558] 

Riwayat di atas membuktikan bahwa Badaa‘ yang diyakini dalam mazhab Syi‘ah dan 

dinisbatkan oleh mazhab Syi‘ah kepada Allah SWT bukan badaa‘ yang secara bahasa 

dinisbatkan pada makhluk dan memiliki konsekuensi kejahilan sebelumnya. 

. 

Sampai disini silakan para pembaca pahami bahwa Badaa‘ dalam keyakinan mazhab Syi‘ah 

bukanlah badaa‘ secara bahasa yang dinisbatkan kepada makhluk. Badaa‘ tersebut memiliki 

makna khusus dalam mazhab Syi‘ah dan apa yang mereka yakini tersebut berdasarkan dalil-

dalil shahih di sisi mazhab mereka. 

Fenomena perbedaan istilah secara bahasa dan khusus ini tidak hanya terjadi dalam mazhab 

Syi‘ah. Bagi mereka yang sudah melalang buana membaca kitab-kitab hadis ahlus sunnah 

maka mereka akan menemukan fenomena seperti ini. Banyak istilah yang secara zhahir 

dinisbatkan kepada makhluk ternyata digunakan dan dinisbatkan kepada Allah SWT. Akan 

tetapi ketika istilah tersebut dinisbatkan kepada Allah SWT, mereka para ulama ahlus sunnah 

menetapkan makna tersebut secara khusus bagi Allah SWT tidak sama dengan makna istilah 

tersebut pada makhluk. Contohnya adalah terdapat riwayat dalam kitab Ahlus Sunnah yang 

menyebutkan Allah SWT tertawa, istiwa‘ [yang sering diterjemahkan bersemayam], turun 

dan lain sebagainya yang sudah pasti berbeda maknanya ketika istilah-istilah tersebut 

dinsibatkan pada makhluk. 
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Apa yang dilakukan ulama Ahlus sunnah dan ulama Syi‘ah memiliki satu kesamaan? Yaitu 

mereka memaknai istilah tersebut dengan makna yang sesuai dengan kesucian dan kebesaran 

Allah SWT. Seandainya tidak ada riwayat shahih yang menisbatkan istilah tersebut kepada 

Allah SWT maka baik ulama Syi‘ah dan ulama ahlus sunnah tidak akan menisbatkan istilah 

tersebut kepada Allah SWT. 

Jadi apa yang terjadi pada ulama Syi‘ah mengenai keyakinan badaa‘ yang dinisbatkan kepada 

Allah SWT, hal itu hanya karena dalam riwayat shahih di sisi mazhab mereka telah 

menisbatkan istilah badaa‘ kepada Allah SWT. Jika tidak ada riwayat shahih maka mereka 

tidak akan menisbatkan istilah tersebut kepada Allah SWT. 

. 

. 

Lantas apakah makna badaa‘ di sisi mazhab Syi‘ah. Badaa‘ yang dinisbatkan kepada Allah 

SWT adalah perubahan ketetapan Allah SWT [sebagaimana halnya nasikh dan mansukh]. 

Perkara tersebut sifatnya tersembunyi bagi manusia kemudian menjadi nampak dan perkara 

ini semuanya berada dalam ilmu Allah. Adapun mengapa hal ini terjadi maka pastinya hanya 

Allah SWT yang mengetahui, sedangkan manusia hanya bisa mengira-ngira apakah maslahat 

dibalik perkara tersebut. Apakah ketetapan Allah SWT dapat berubah?. Jawabannya terdapat 

dalam Al Qur‘anul Kariim 

٣ُْؼِذ َٝ خء  َ٘ َْ٘يُٙ حّ حٌُظذ٣َُٔلٞح هللاُ ٓخ ٣َ ِػ َٝ  ُص 

Allah menghapus apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya, 

dan di sisi-Nya terdapat Ummul Kitaab [QS Ar Raad : 39] 

Ayat inilah yang dalam mazhab Syi‘ah dijadikan dasar sebagai terjadinya badaa‘. Dalam 

kitab mazhab Syi‘ah Al Kafiy bab Al Badaa‘ terdapat riwayat 

ظ١َ  زو ٖ حُ لٚ ر ْ ٝك ٓخُ  ٖ ٘خّ ر ٤َ، ػٖ ٛ ٢ ػٔ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

ش: ”  ٌٛٙ ح٣٥  ٢ خٍ ك ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٛٔخ، ػٖ أر َ٤ زضٝؿ ؼ ٘خء ٣ٝ ٓخ ٣ ٔلٞ هللا  ٣ 

ٌٖ ٣ ْ ٓخ ُ زض ا٫  ؼ ٣ َٛ ظخ ٝ خر خٕ ػ ٓخ ً ٔل٠ ا٫  ٣ َٛ وخٍ: ٝ خٍ: ك  ه

Aliy bin Ibrahiim dari Ayahnya dari Ibnu Abi „Umair dari Hisyaam bin Saalim dan Hafsh bin 

Al Bakhtariy dan selain mereka berdua dari Abi „Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata 

tentang ayat ini “Allah menghapus apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan apa yang 

dikehendaki-Nya”. Maka berkata Abu „Abdullah “adakah menghapuskan kecuali apa yang 

sudah tetap [sebelumnya] dan adakah menetapkan kecuali apa yang belum ada 

[sebelumnya]” [Al Kafiy Al Kulainiy 1/146-147] 

Riwayat di atas sanadnya shahih sesuai standar Ilmu Rijal Syi‘ah. Berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 
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perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

4. Hisyaam bin Saalim meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] ia tsiqat 

tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 434 no 1165]. Hafsh bin Al Bakhtariy seorang yang 

tsiqat meriwayatkan dari Abi ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An Najasyiy hal 134 

no 344] 

. 

Di sisi ahlus sunnah terdapat salafus shalih yang memahami ayat tersebut dalam arti takdir 

Allah SWT terhadap seseorang bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah SWT 

حُِْٜ إ ً٘ض ًظزظ٘خ أٗو٤خء  ” :كيػ٘خ ػؼخّ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ ٗو٤ن أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ  :كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ هخٍ 

 دخظٌُحّ ّأ َىي٘ػٝ ضزؼطُٝ ءخ٘ط خٓ ٞلٔط يٗبك ، خ٘ظزػؤك ءحيؼٓ خ٘ظزظً ضً٘ ٕاٝ ، ءحيؼٓ خ٘زظًحٝ خَ٘لٓخك ،

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Atsaam dari Al A‟masyiy dari Syaqiiq bahwasanya ia berkata “ya Allah jika Engkau 

menuliskan kami sebagai orang yang sengsara maka hapuslah nama kami dan tuliskanlah 

atas kami sebagai orang yang berbahagia. Dan jika Engkau menuliskan kami sebagi orang 

yang berbahagia maka tetapkanlah atas kami. Sesungguhnya Engkau menghapus apa yang 

Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang Engkau kehendaki dan di sisimu terdapat 

Ummul Kitaab [Tafsir Ath Thabariy 16/481 no 20476] 

Riwayat di atas sanadnya jayyid sampai ke Syaqiiq Abu Wa‘il dan ia termasuk orang yang 

menemui masa jahiliyah 

1. Abu Kuraib adalah Muhammad bin A‘laa bin Kuraib Al Hamdaaniy seorang yang 

hafizh tsiqat [Taqrib At Tahdzib 2/121] 

2. ‗Atsaam bin Aliy Al Kuufiy seorang yang shaduq [Taqrib At Tahdzib 1/655] 

3. Sulaiman bin Mihraan Al A‘masyiy seorang yang tsiqat hafizh tetapi melakukan 

tadlis [Taqrib At Tahdzib 1/392]. Adapun tadlisnya disini tidak menjadi illat [cacat] 

hadis karena ‗an anah A‘masyiy dari Syaikhnya seperti Ibrahim, Abu Shalih dan 

Syaqiiq dianggap muttashil 

4. Syaqiiq bin Salamah Abu Wa‘il Al Kuufiy seorang mukhadhramun yang tsiqat 

[Taqrib At Tahdzib 1/421] 

Lafaz doa Syaqiiq tersebut menyatakan keyakinannya bahwa ketetapan Allah SWT terhadap 

seseorang bisa berubah jika Allah SWT menghendaki. 

ْ ػٖ  ٣َ٠ ٖ حُ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ خ٫ كيػ وٞد ه ؼ ٣ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ َح١ُ ٝ  ٤ي حُ ٖ كٔ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه خٕ ه ِٔ ٓ ٜ٘ي١ ػٖ  خٕ حُ ٔؼ ٢ ػ ٢ ػٖ حر ٤ٔ ظ خٕ حُ ٤ٔ ِ ٓ ٢ ٓٞىٝى ػٖ  حر

زَ َ ا٫ حُ ٔؼ ي حُ ٣ِ يػخء ٫ٝ ٣ ٠خء ا٫ حُ و َى حُ ٫ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar Raaziy dan Sa‟iid bin Ya‟quub 

keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Dhurais dari Abi Maudud dari 

Sulaiman At Taimiy dari Abi „Utsman An Nahdiy dari Salmaan yang berkata Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa 
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dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali perbuatan baik” [Sunan Tirmidzi 4/448 

no 2139] 

At Tirmidziy menyatakan hadis di atas hasan gharib. Syaikh Al Albani menyatakan hadis 

tersebut hasan. Terdapat pembicaraan seputar hadis ini, sanad di atas lemah tetapi memiliki 

penguat dari riwayat lain maka pendapat yang rajih adalah kedudukannya hasan lighairihi 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikh Syu‘aib Al Arnauth [Syarh Musykil Al Atsar no 

3068] 

Sejauh ini kami telah menunjukkan keyakinan bahwa takdir Allah SWT bisa berubah jika 

Allah SWT menghendaki juga ada dalam riwayat ahlus sunnah. Mungkin diantara mereka 

pembenci Syi‘ah akan tetap meributkan istilah badaa‘ bahwa hal itu tidak boleh dinisbatkan 

kepada Allah SWT. Silakan saja tetapi alasan ini tidak ada nilainya di sisi mazhab Syi‘ah. 

Toh mereka orang Syi‘ah meyakini badaa‘ berdasarkan riwayat shahih pegangan mereka dan 

perkara ini sama seperti ulama ahlus sunnah yang berpegang pada riwayat shahih mengenai 

Allah tertawa, istiwa‘ dan yang lainnya. 

. 

. 

Anehnya dalam kitab ahlus sunnah terdapat juga riwayat shahih yang menggunakan istilah 

badaa‘ kepada Allah SWT. 

ٝ َُ ْٔ ػََ٘خ َػ َلخَم َكيَّ ْٓ ُٖ اِ ُي ْر َٔ ػ٢َِ٘ أَْك ػ٢َِ٘ َػْزُي  َكيَّ ٍَ َكيَّ ِ هَخ ُٖ َػْزِي هللاَّ َلخُم ْر ْٓ ػََ٘خ اِ ٌّ َكيَّ خ َّٔ َٛ ػََ٘خ  ٍْ َكيَّ ِٛ ُٖ َػخ ْر

 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َغ حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  ُ ػَُٚ أََّٗٚ سَ َكيَّ ََ ٣ْ ََ ُٛ َّٕ أَرَخ  سَ أَ ََ ْٔ ُٖ أَر٢ِ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َعحُ ٌي َكيَّ َّٔ َل ُٓ ػ٢َِ٘  َٗخ َػْزُي ف ٝ َكيَّ

ُٖ أَر٢ِ  ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٢ِٗ َػْزُي حُ ََ ٍَ أَْهزَ ِ هَخ ِٖ َػْزِي هللاَّ َلخَم ْر ْٓ ْٖ اِ ٌّ َػ خ َّٔ َٛ َٗخ  ََ َؿخٍء أَْهزَ ٍَ  ُٖ ِ ْر سَ هللاَّ ََ ٣ْ ََ ُٛ َّٕ أَرَخ  سَ أَ ََ ْٔ َػ

َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  ِٔ َٓ  ُ ػَُٚ أََّٗٚ ُْ٘ٚ َكيَّ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ َع  ََ أَْه َٝ  َٙ ََ ََ أَْر حث٤ِ ََ ْٓ َّٕ ػ٬ََػَشً ك٢ِ ر٢َِ٘ اِ ٍُ اِ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ
٠ َٔ أَْػ َٝ  ََّ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ ْْ رََيح هلِلَّ ُٜ ْٕ ٣َْزظ٤ََِِ  أَ

Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ishaaq yang berkata telah menceritakan kepada 

kami „Amru bin „Aashim yang berkata telah menceritakan kepada kami Hammaam yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ishaq bin „Abdullah yang berkata telah 

menceritakan kepadaku „Abdurrahman bin Abi „Amrah bahwa Abu Hurairah menceritakan 

kepadanya bahwa ia mendengar Nabi [shallallahu „alaihi wasallam]. Dan telah 

menceritakan kepadaku Muhammad yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah 

bin Rajaa‟ yang berkata telah mengabarkan kepada kami Hammaam dari Ishaq bin 

„Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku „Abdurrahman bin Abi „Amrah bahwa 

Abu Hurairah [radiallahu „anhu] menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan ada tiga orang bani Israil, penderita kusta, botak 

dan buta, maka Allah „azza wajalla menetapkan badaa‟ untuk menguji mereka…[Shahih 

Bukhariy 4/171 no 3464] 

Riwayat Bukhariy di atas menceritakan kisah yang panjang dan cukuplah kami nukilkan lafaz 

dimana istilah badaa‘ dinisbatkan kepada Allah SWT. Intinya kisah di atas adalah dimana 

Allah SWT menetapkan keadaan yang baru bagi mereka  yaitu kesembuhan penyakit mereka 

dan harta yang berlimpah dengan tujuan untuk menguji mereka. Ibnu Hajar memberikan 

komentar mengenai lafaz tersebut dalam Fath Al Bariy 
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ي  ٤خ ٧ٕ ًُ خٕ هخك ؼي إٔ ً ٚ ر ُ َ ٚ ٜظ َٔحى أٗ ٤ْ حُ خٍٙ ، ُٝ ؤٍحى اٜظ ِْ هللا ك ٢ ػ زن ك ٓ أ١ 

٠ ؼخُ ٢ كن هللا ط  ٓلخٍ ك

Maksudnya adalah Allah telah mengetahui dari awal maka Allah berkehendak untuk 

menampakkannya, dan bukanlah maksudnya bahwa nampak atau jelas bagi Allah setelah 

sebelumnya tersembunyi karena hal yang demikian itu mustahil bagi Allah ta‟ala [Fath Al 

Bariy Syarh Shahih Bukhariy 6/364] 

Kemudian Ibnu Hajar juga menyebutkan riwayat Muslim yang tidak menggunakan lafaz 

badaa‘ melainkan lafaz ―Allah berkehendak untuk menguji mereka‖ sehingga terdapat 

kemungkinan perubahan lafaz tersebut berasal dari perawi hadis. Menurut kami kemungkinan 

perubahan lafaz tersebut tidaklah benar karena hadis Bukhariy tersebut shahih. Perbedaan 

lafaz dalam hadis-hadis shahih adalah perkara yang lumrah oleh karena itu jika ingin 

menetapkan suatu lafaz dalam hadis shahih sebagai lafaz yang salah atau keliru maka harus 

ditunjukkan bukti yang kuat. 

Dalam hadis ‗Abdullah bin ‗Amru bin ‗Ash riwayat Ahmad bin Hanbal mengenai tanda-

tanda kiamat yaitu matahari terbit dari barat dan munculnya daabah di waktu dhuha, terdapat 

lafaz 

خ  ِٔ ٜخ ً ي أٗ ٜخ ًُٝ ـَر ٓ ٖٓ ْٔ٘ ِٞع حُ ظذ ٝأظٖ ح٫ٝٛخ هَٝؿخ ١ ٌ وَأ حُ خٕ ٣ زي هللا ًٝ خٍ ػ ه

ض ف ظؤًٗ ٓ ٔـيص ٝح ؼَٕ ك لض حُ ض ط ض أط ظ٠ اًح ؿَر َؿٞع ك ٢ حُ ٜخ ك ؤًٕ ُ َؿٞع ك ١ حُ

هلل يح  ٜخ ر ِغ ٖٓ ٓـَر ط  حٕ ط

Abdullah [bin „Amru] berkata dan ia sedang membaca kitab “aku mengira yang muncul 

pertama kali adalah terbitnya matahari dari barat, hal itu karena setiap kali matahari 

terbenam ia datang ke bawah Arsy kemudian sujud dan meminta izin untuk kembali maka 

diizinkan baginya untuk kembali, sampai ketika Allah menetapkan badaa‟ bahwa matahari 

terbit dari barat…[Musnad Ahmad 2/201 no 6881, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata 

sanadnya shahih dengan syarat Bukhari Muslim] 

Silakan bandingkan istilah badaa‘ di atas dengan riwayat Syi‘ah yang menggunakan istilah 

yang sama berikut 

ل١َ  ؼ ـ ْٓ حُ وخ ٖ حُ ْٗ ىحٝى ر ٛخ  ٞ ٢٘ أر خٍ: كيػ ؼ١َ ه ٗ زي هللا ح٧ ٖ ػ ؼي ر ٓ وي ٍٝحٙ  ك

لَ  ؼ ٢ ؿ ٘ٚ أر خس حر ض ٝك ٬ّٔ ٝه ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل ٢ حُ ٘ي أر ٘ض ػ خٍ: ً ٤ٚ  –ه ٗخٍ اُ خٕ أ ي ً ٝه

 ٤ٚ ِ ٌٛٙ  –ٝىٍ ػ  :ٍٞ ٢ٔ ٝأه ل ٗ ٢ ٌَ ك ٢ ٫ك بٗ ٤َ، ك ٓٔخػ ٤ش ا ٠ ٤ْ ٝه َحٛ ٢ ار ٤ش أر ٠ ه

 ْٗ ٛخ خ  خ أر ؼْ ٣ وخٍ: ٗ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل ٞ حُ ٢ِ أر زَ ػ ؤه هللك يح  ٢  ر ٢ أر ٠ ك ؼخُ ط

ٔخ  خ ٓلٔي، ً ٚ أر ٌخٗ ٓ َ٤ ٛ لَ ٝ ؼ هللؿ يح  ٤ٚ  ر ِ زي هللا ػ ٞ ػ ٤ٚ أر ِ ٓخ ىٍ ػ ؼي ٤َ ر ٓٔخػ ٢ ا ك

ِٕٞ زط ٔ َٙ حُ ٔي ٝإ ً ل ٗ ٚ ض ر ٔخ كيػ ً ٞٛ ٝ ، ٚز ٜ ٗٝ ّ٬ٔ  حُ

Dan sungguh telah diriwayatkan Sa‟d bin „Abdullah Al Asy‟ariy yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Abu Haasyim Dawud bin Qaasim Al Ja‟fariy yang berkata aku 

berada di sisi Abu Hasan [„alaihis salam] ketika wafat anaknya Abu Ja‟far [„alaihis salam], 

dan sungguh ia telah menunjuknya. Maka aku berpikir pada diriku sendiri untuk mengatakan 

“ini seperti kasus Abu Ibrahim dan kasus Ismail”. Kemudian Abu Hasan [„alaihis salam] 

datang kepadaku dan berkata “benar wahai Abu Haasyim Allah menetapkan badaa‟ tentang 

Abu Ja‟far dan mengganti kedudukannya dengan Abu Muhammad sebagaimana Allah 

menetapkan badaa‟ tentang Ismail dan mengangkat Abu „Abdullah [„alaihis salam]. Hal itu 
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sebagamana yang engkau katakan pada dirimu sendiri tadi, walaupun orang-orang sesat 

membencinya… [Al Ghaybah Ath Thuusiy hal 200]. 

Pada dasarnya istilah tersebut baik pada hadis Bukhariy dan Ahmad memiliki makna yang 

sama dengan hadis Ath Thuusiy yaitu perubahan atas ketetapan Allah SWT 

Maka hakikatnya dalam mazhab Syi‘ah badaa‘ sama seperti nasakh, adapun nasakh itu 

berlaku pada hukum syari‘at sedangkan badaa‘ itu berlaku pada takdir. Baik hukum atau 

takdir keduanya adalah ketetapan Allah SWT semuanya ada dalam ilmu Allah dan bisa 

berubah sesuai dengan kehendak Allah SWT. 

Shahih Hadis Kisa’ Dalam Kitab Syi’ah 

Posted on Mei 7, 2014 by secondprince  

Shahih Hadis Kisa’ Dalam Kitab Syi’ah 

Tulisan ini kami buat untuk menunjukkan kedustaan para pembenci Syi‘ah yang 

menyebarkan syubhat bahwa dalam mazhab Syi‘ah tidak ada hadis shahih tentang ahlul kisa‘ 

oleh karena itu Syi‘ah mengambil dalilnya dari hadis ahlus sunnah. Dalam beberapa tulisan di 

situs ini kami sudah menunjukkan shahihnya hadis kisa‘ dalam kitab ahlus sunnah [dan kami 

telah berhujjah dengannya] maka disini kami akan menunjukkan bahwa dalam kitab hadis 

Syi‘ah juga terdapat riwayat shahih tentang ahlul kisa‘. 

٤ْ، ػٖ ٓلْ َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ٢ ػ خى أر ٣ُ ٖ َٜٓ حر ٖ ٓلٔي، ػٖ  ٢ِ ر ْ ٝػ ٗٞ ٠ٔ، ػٖ ٣ ٤ ٖ ػ ى ر

خ  ض أر ٓؤُ خٍ  ٤َ ه ٜ ٢ ر ٌخٕ، ػٖ أر ٔ ٓ ٖ ْ، ػٖ حر ٗٞ ٠ٔ، ػٖ ٣ ٤ ٖ ػ ٤ي، ػٖ ٓلٔي ر ؼ ٓ

٢ ح٧َٓ  ٍٓٞ ٝأُٝ َ ؼٞح حُ ٤ ؼٞح هللا ٝأ١ ٤ ٍٞ هللا ػِ ٝؿَ: ” أ١ ٬ّٔ ػٖ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ػ

٢ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ذ ٝحُ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٢ ػ ض ك ُِ وخٍ: ٗ ٌْ ” ك ٘ ِض ٓ و ٬ّٔ: ك ْ حُ ٤ٜ ِ ٕ ػ

ظخد هللا ػِ  ً ٢ ٬ّٔ ك ْ حُ ٤ٜ ِ ٚظ ػ ٤ َٛ ر ٤خ ٝأ ِ ْٔ ػ ٣ ْ ُ ٚ ٔخ ُ ٕٞ: ك وُٞ ٘خّ ٣ ٚ: إ حُ ُ

 ْ ٬ٜس ُٝ ٤ٚ حُ ِ ض ػ ُِ ٗ ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ْٜ: إ ٍ ٞح ُ ُٞ وخٍ: ه خٍ: ك ٝ ؿَ؟ ه

 ١ٌ ٛٞ حُ  ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٕ ٍ ظ٠ ً ؼخ، ك خ ٫ٝ أٍر ٬ػ ْٜ ػ ْٔ هللا ُ ٣ َٔ ك

ٍٓٞ هللا  خٕ ٍ ظ٠ ً ْٛ، ك ٛٔخ ىٍ ٤ٖ ىٍ ؼ َ أٍر ً ٖٓ ْٜ ُ ْٔ ٣ ْ خس ُٝ ًِ ٤ٚ حُ ِ ض ػ ُِ ٗٝ ،ْٜ ي ُ ًُ

زٞػخ  ٓ ٞح أ ْٜ: ١ٞك وَ ُ ٣ ِْ لؾ ك ٍِ حُ ٗٝ ،ْٜ ي ُ ًُ َٔ ١ٌ ك ٛٞ حُ  ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ؼٞح هللا  ٤ ض ” أ١ ُِ ٗٝ ،ْٜ ي ُ ًُ َٔ ١ٌ ك ٛٞ حُ  ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٕ ٍ ظ٠ ً ك

ٝ ٍٞٓ َ ؼٞح حُ ٤ ٌْ ” ٝأ١ ٘ ٢ ح٧َٓ ٓ ٤ٖ  –أُٝ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٢ِ ٝحُ ٢ ػ ض ك ُِ ٗٝ–  ٍٞٓ وخٍ ٍ ك

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ خٍ  ٫ٞٓٙ، ٝه  ٢ِ ؼ ٫ٞٓٙ، ك ٘ض  ً ٖٓ :٢ِ ٢ ػ ٚ: ك ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

ٜ٘ٔخ  ٤ لَم ر ض هللا ػِ ٝؿَ إٔ ٫ ٣ ٓؤُ  ٢ بٗ ظ٢، ك ٤ َٛ ر ظخد هللا ٝأ ٌ ٌْ ر ٤ ٛ ٚ أٝ ٝآُ

خٍ ٫ ص ي ٝه ًُ ٢ ؤػطخٗ لٞٝ، ك ٢ِ حُ ٛٔخ ػ ٍٞى ظ٠ ٣ ٖ ك ُ ْٜ خٍ: اٗ ٌْ، ٝه ٘ ٓ ِْ ْٜ أػ ْٛ ك ٞ ِٔ ػ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٌض ٍ ٓ  ِٞ ش، ك ُ٬ٟ خد  ٢ ر ْ ك ًِٞ يه ٣ ٖ ٛيٟ، ُٝ خد  ْ ٖٓ ر وَؿًٞ ٣

 ٚ ُِ ٌٖ هللا ػِ ٝؿَ أٗ ُ ،ٕ٬ ٬ٕ ٝآٍ ك ٛخ آٍ ك خ ، ٫ىػ ٚظ ٤ َٛ ر ٤ٖ ٖٓ أ ز ٣ ِْ ٚ ك ٤ٚ ٝآُ ِ ػ

٘ي ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ ٚ ” اٗ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٤ٚ ز ٘ وخ ُ ٜي٣ ش ط ظخر ً ٢ َؿْ ك ّ حُ

 ،ّ٬ٔ ْ حُ ٤ٜ ِ ٔش ػ خ١ ٤ٖ ٝك ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٢ِ ٝحُ ٌخٕ ػ ٤َح ” ك ٜط ْ ط ًَ ٜط ٤ض ٣ٝ ز َٛ حُ أ

 ِْٜ خٍ حُ ْ ه ٔش، ػ ِ ٓ ٤ض أّ  ٢ ر ٔخء ك ٌ لض حُ ٚ ط ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ِْٜ ؤىه ك

ٔض ٖٓ أِٛي؟  ٔش: أُ ِ ٓ ض أّ  وخُ ٢ِ، ك و ظ٢ ٝػ ٤ َٛ ر ٛئ٫ء أ ٝ ٬ و ز٢ أ٬ٛ ٝػ ٗ ٌَ إ ُ

ٛئ  ٌٖ ُٝ َ٤ ٠ ه ي اُ وخٍ: اٗ ٢ِ،ك و  ٫ء أ٢ِٛ ٝػ

https://secondprince.wordpress.com/2014/05/07/shahih-hadis-kisa-dalam-kitab-syiah/
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Aliy bin Ibrahim dari Muhammad bin Iisa dari Yuunus. Dan „Aliy bin Muhammad dari Sahl 

bin Ziyaad Abu Sa‟iid dari Muhammad bin Iisa dari Yuunus dari Ibnu Muskaan dari Abi 

Bashiir yang berkata aku bertanya kepada Abu „Abdullah [„alaihis salaam] tentang firman 

Allah „azza wajalla “Taatlah kepada Allah, dan Taatlah kepada Rasul dan Ulil „Amri 

diantara kamu [QS An Nisa‟ : 59]”. Maka Beliau berkata “ayat itu turun tentang Aliy bin 

Abi Thalib, Hasan dan Husain [„alaihimus salaam]”. Maka aku berkata kepadanya “orang-

orang mengatakan mengapa Allah tidak menyebutkan nama Aliy dan ahlul bait-nya dalam 

kitab Allah „azza wajalla?”. Beliau berkata “katakanlah kepada mereka sesungguhnya telah 

turun kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] perintah shalat tetapi Allah tidak 

menyebutkan kepada mereka jumlahnya [raka‟at] tiga atau empat hingga Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wa „alihi] yang menjelaskannya kepada mereka. Dan telah turun kepada 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] tentang zakat tetapi Allah tidak menyebutkan 

kepada mereka bahwa untuk 40 dirham dikeluarkan [zakatnya] satu dirham, sampai 

akhirnya Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] yang menjelaskannya kepada mereka. 

Dan telah turun kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] tentang Haji tetapi Allah 

tidak menyebutkan kepada mereka untuk tawaf tujuh kali sampai akhirnya Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wa „alihi] yang menjelaskannya kepada mereka. Dan turun firman Allah 

„azza wajalla “Taatlah kepada Allah, dan Taatlah kepada Rasul dan Ulil „Amri diantara 

kamu [QS An Nisa‟ : 59]”, ayat itu turun tentang Aliy bin Abi Thalib, Hasan dan Husain 

[„alaihimus salaam]. Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] telah berkata tentang Aliy 

“barang siapa yang Aku maulanya maka Aliy adalah maulanya” dan Beliau [shallallahu 

„alaihi wa „alihi] bersabda “aku wasiatkan kepada kalian dengan Kitab Allah dan Ahlul 

Baitku, aku telah meminta kepada Allah „azza wajalla bahwa tidak akan memisahkan 

keduanya hingga keduanya kembali ke Al Haudh maka Allah mengabulkannya. Beliau 

berkata “jangan mengajari mereka karena mereka lebih alim [tahu] dari kalian”. Beliau 

berkata “sesungguhnya mereka tidak akan mengeluarkan kalian dari pintu petunjuk dan 

tidak akan memasukkan kalian ke dalam pintu kesesatan”. Seandainya Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wa „alihi] diam dan tidak menjelaskan tentang ahlul bait-nya maka 

keluarga fulan dan keluarga fulan akan menyerukannya [tentang imamah] tetapi Allah „azza 

wajalla telah menurunkan dalam kitab-Nya dan membenarkan Nabi-Nya [shallallahu „alaihi 

wa „alihi] “sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul 

bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya [QS Al Ahzab : 33]”. Mereka adalah Aliy Hasan 

Husain dan Fathimah [„alaihimus salaam] maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wa‟alihi] 

memasukkan mereka ke dalam kain di rumah Ummu Salamah kemudian berkata “Ya Allah 

sesungguhnya setiap Nabi memiliki ahli dan tsaqal [peninggalan yang berat] maka mereka 

adalah ahlul baitku dan tsaqal-ku. Ummu Salamah berkata “wahai Rasulullah bukankah aku 

termasuk ahli-mu?” Beliau berkata “sesungguhnya engkau dalam kebaikan tetapi mereka 

adalah ahli-ku dan tsaqal-ku”…[Al Kafiy Al Kulainiy 1/286-287] 

Kemudian di akhir riwayat panjang tersebut [dimana kami hanya mengutip sampai riwayat 

tentang ahlul kisa‘ saja]. Al Kulainiy menambahkan sanad lain yaitu 

٤ي ػٖ  ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ي ٝحُ ٖ هخُ ٠ٔ، ػٖ ٓلٔي ر ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٠٤، ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ ٓلٔي ر

 ٢ِ ٖ ػ لَ ٝػَٔحٕ ر ٖ حُ ٞد ر ز٢، ػٖ أ٣ ِ ل ٖ ػَٔحٕ حُ ٠٤ ر ل ي، ػٖ ٣ ٣ٞٓ  ٖ ٠َ ر ٘ حُ

ْ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٤َ ػٖ أر ٜ ٢ ر ز٢، ػٖ أر ِ ل يحُ ؼَ ًُ ٓ ّ٫ 

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari Muhammad bin Khalid dan 

Husain bin Sa‟iid dari Nadhr bin Suwaid dari Yahya bin „Imraan Al Halabiy dari Ayuub bin 

Al Hurr dan „Imran bin Aliy Al Halabiy dari Abi Bashiir dari Abu „Abdullah [„alaihissalam] 

seperti di atas [Al Kafiy Al Kulainiy 1/288] 
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Hadis kisa‘ di atas diriwayatkan oleh Al Kulainiy dengan dua jalan sanad yang semuanya 

berasal dari Abi Bashiir dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] 

1. Aliy bin Ibrahim dari Muhammad bin Iisa dan Aliy bin Muhammad dari Sahl bin 

Ziyaad dari Muhammad bin Iisa. Muhammad bin Iisa meriwayatkan dari Yuunus dari 

Ibnu Muskaan dari Abu Bashiir dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] 

2. Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari Muhammad bin 

Khalid dan Husain bin Sa‘id dari Nadhr bin Suwaid dari Yahya bin ‗Imraan Al 

Halabiy dari Ayuub bin Al Hurr dan ‗Imran bin Aliy Al Halabiy dari Abi Bashiir dari 

Abu ‗Abdullah [‗alaihissalam] 

Sanad pertama [dari jalan Aliy bin Ibrahim] semua para perawinya tsiqat hanya saja 

mengandung illat [cacat] yaitu Muhammad bin Iisa dalam riwayatnya dari Yunus tidak bisa 

dijadikan hujjah jika tafarrud. Tetapi sanad pertama ini telah dikuatkan oleh sanad kedua 

yang kedudukannya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah. Berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946] 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

3. Muhammad bin Khalid dikatakan Najasyiy bahwa ia dhaif dalam hadis [Rijal An 

Najasyiy hal 335 no 898] tetapi ia dinyatakan tsiqat oleh Syaikh Ath Thuusiy [Rijal 

Ath Thuusiy hal 363]. Dan dalam sanad ini ia telah dikuatkan oleh Husain bin Sa‘id 

bin Hammaad seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 355] 

4. Nadhr bin Suwaid seorang yang tsiqat dan shahih al hadis [Rijal An Najasyiy hal 427 

no 1147] 

5. Yahya bin ‗Imran bin ‗Aliy Al Halabiy seorang yang tsiqat tsiqat shahih al hadis 

[Rijal An Najasyiy hal 444 no 1199] 

6. Ayub bin Al Hurr seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 103 no 256] dan dalam 

sanad ini ia dikuatkan oleh ‗Imran bin ‗Aliy Al Halabiy seorang yang tsiqat 

sebagaimana disebutkan Najasyiy dalam biografi Ahmad bin ‗Umar bin Abi Syu‘bah 

Al Halabiy [Rijal An Najasyiy hal 98 no 245] 

7. Abu Bashiir adalah Abu Bashiir Al Asdiy Yahya bin Qasim seorang yang tsiqat [Rijal 

An Najasyiy hal 441 no 1187] 

Berdasarkan pembahasan di atas maka terbukti bahwa hadis Kisa‘ dengan sanad yang shahih 

memang terdapat dalam kitab Syi‘ah yaitu Al Kafiy Al Kulainiy oleh karena itu sungguh 

dustalah tuduhan para pembenci Syi‘ah yang mengatakan bahwa Syi‘ah tidak memiliki hadis 

Kisa‘ yang shahih dalam kitab mereka. Dan hadis diatas tidak hanya menunjukkan 

keshahihan hadis kisa‘ di sisi mazhab Syi‘ah tetapi juga menunjukkan shahihnya hadis Ahlul 

Bait sebagai Ulil Amri, Hadis Ghadir Khum dan Hadis Tsaqalain. 

Syi’ah Membolehkan Melihat Film Atau Gambar Wanita 

Telanjang: Kedustaan Terhadap Syi’ah 

Posted on April 28, 2014 by secondprince  
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Syi’ah Membolehkan Melihat Film Atau Gambar Wanita Telanjang: Kedustaan 

Terhadap Syi’ah 

Ada orang menyedihkan yang membuat tuduhan terhadap Syi‘ah, ia berkata agama Syi‘ah 

dengan terang-terangan membolehkan menonton film porno. Tulisan ini akan meluruskan 

syubhat tersebut. Adapun soal penulis menyedihkan tersebut kami serahkan kepada para 

pembaca untuk menilai kualitas dirinya. Penulis tersebut membawakan salah satu fatwa 

ulama Syi‘ah yaitu Sayyid Aliy Khamene‘iy. Berikut kami nukil dari tulisannya 

1- Dalam sebuah fatwa ulama besar mereka yang bernama ―Ali Husain Al Khamenei ―, yang 

mana ulama (baca: jahil) ini bergelar ayatullah (baca: ayatus syaithon) ditanya: 

 ٢ ٜٖ ك ؼوك ٢ ال ٗ ِٞار ٞالد اُ ٜٔغ بد اُ ؼبه٣ ٚج اُ ش بد أٝ  ؼبه٣ َبء اُ ٘ طٞه اُ ٛلح  شب غٞى ٓ ٣ َٛ

ٛب؟ ٤و ٤خ ٝؿ ٘ٔبئ ٤ َ الّ اُ  االك

―Apakah boleh menonton wanita-wanita telanjang (porno) atau yang sejenisnya yang mana 

kita tidak mengenal mereka di film sinema ataupun di film yang lainnya?‖ 

Ali Al Khamenei menjawab: 

شوػب  ٚ٘ غ ٓ ٓبٗ ج٢، ٝال  ٘ ٠ االع ٘ظو ئُ ٌْ اُ ٔٚ ؽ ٌ ٤ٌ ؽ ظٞه ُ الّ ٝاُ ٠ االك ٘ظو ئُ  اُ

―Menonton film atau gambar hukumnya bukanlah seperti hukum melihat kepada wanita yang 

bukan mahram secara langsung, maka tidak ada larangan untuk menontonnya secara syariat‖ 

Ajwibah Al Istifta‘at 2/32 

Lihat betapa bodohnya ulama syiah dan errornya otak mereka. Ulama syiah menggunakan 

alasan rendahan demi menghalalkan nonton video porno. 

Yang lucu, Al Khamenei juga mengatakan jika film wanita telanjang tadi atau film porno 

menimbulkan syahwat dan fitnah maka tidak boleh ditonton akan tetapi kalau film pornonya 

tidak menimbulkan syahwat dan fitnah maka boleh ditonton. Lihat, kebodohan dan ketololan 

ulama syiah yang satu ini. 

Sekarang silakan para pembaca melihat secara utuh fatwa Sayyid Aliy Khamene‘iy mengenai 

pertanyaan tersebut 

 ٖٜ ؼَك ٗ ٢ ٫ ِٞحط ـ٫ٜٞص حُ ٔ خص حُ ؼخ٣ٍ ٚز حُ ٗ خص أٝ  ؼخ٣ٍ ٔخء حُ ٘ ٍٛٞ حُ ٛيس  ٘خ ـُٞ ٓ ٣ َٛ

٘ظَ  ٌْ حُ ٔٚ ك ٌ ٤ْ ك ُ ٍٜٞ ٬ّ ٝحُ ٠ ح٧ك ٘ظَ اُ ٛخ؟ ؽ: حُ َ٤ ٤ش ٝؿ خث ٘ٔ ٤ ٔ ٬ّ حُ ٢ ح٧ك ك

ي  ًُ ٠ِ ذ ػ ظَط ْ ط زش ُٝ ٜ٘ٞس ٣ٍٝ ٌٖ ر ٣ ْ َٗػخ اًح ُ  ٚ٘ غ ٓ ٓخٗ ز٢، ٫ٝ  ٘ ٠ ح٧ؿ اُ

٘خٙ ٠ إٔ ٓ ظَح اُ ٗ ٌٖ ٔيس، ُٝ ل زخ ػٖ ٓ لي ؿخُ ٘ ٜ٘ٞس ٫ ط ِ ٤َس ُ ؼ ٔ ٤ش حُ و٬ػ ٍٜٞس حُ ىس حُ

٢ٜ كَحّ ذ، ك ٌٗ ٌخد حُ ٓش ٫ٍط وي ٓ ٌٕٞ ي ط ٌُ ٜ٘ٞس، ُٝ ٘ظَ ر  حُ

[Soal] Apakah boleh menonton gambar wanita-wanita telanjang atau seperti telanjang yaitu 

wanita-wanita majhul yang tidak dikenal, dalam film sinema dan selainnya?. [Jawaban]. 

Melihat film dan gambar tidaklah hukumnya seperti hukum melihat langsung kepada wanita 

ajnabiy [yang bukan mahram], tidak ada halangan dari syari‟at jika tanpa dengan syahwat 

serta tidak menimbulkan keburukan olehnya, tetapi melihat kepada tontonan dan gambar 

mesum yang membangkitkan syahwat pada umumnya tidak bisa lepas dari melihat dengan 

http://www.alamiry.net/2014/04/agama-syiah-dengan-terang-terangan.html
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/753_%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_38
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/753_%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_38
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/753_%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_38
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syahwat dan dengan demikian hal itu dapat menjadi awal dari berbuat dosa, maka hukumnya 

adalah haram [Ajwibah Al Istifta‟at Sayyid Aliy Khamene‟iy 2/40 no 107] 

Penulis tersebut sebenarnya sudah membaca fatwa lengkap ini tetapi kemudian ia menukil 

hanya bagian awal kemudian memberi komentar bahwa Sayyid Aliy Khamene‘iy 

membolehkan menonton wanita telanjang jika tidak menimbulkan syahwat sedangkan jika 

menimbulkan syahwat maka tidak boleh ditonton. 

Hakikat fatwa tersebut tidak demikian [seperti yang dikatakan penulis tersebut]. Pada bagian 

awal Sayyid Aliy Khamene‘iy menyebutkan bahwa melihat film atau gambar itu berbeda 

dengan melihat langsung wanita ajnabiy [yang bukan mahram]. Pada kalimat ini Sayyid Aliy 

belum menyebutkan soal film atau gambar wanita telanjang. Ia sedang menjelaskan secara 

umum bahwa antara melihat film dan gambar itu berbeda dengan melihat langsung wanita 

ajnabiy. 

Kemudian Sayyid berkata ―tidak ada halangan dari syari‘at jika tanpa dengan syahwat dan 

tidak menimbulkan kerusakan darinya‖. Maksud kalimat itu adalah melihat film atau gambar 

yang ada wanita ajnabiy tidak ada halangan dari syari‘at jika melihat tanpa dengan syahwat 

serta tidak menimbulkan mudharat atau kerusakan. Bagian ini belum menyebutkan soal film 

atau gambar wanita telanjang atau semi telanjang, ia hanya menyebutkan film atau gambar 

wanita ajnabiy secara umum. Dalam kitabnya yang lain Sayyid Aliy menyebutkan dengan 

lafaz yang lebih jelas, ia menyebutkan 

ٜ٘ٞس ٌٖ ر ٣ ْ ٤ش اًح ُ ز ٘ َٔأس ح٧ؿ ٍٛٞس حُ  ٖٓ ٖ٤ ل ٌ ٞؿٚ ٝحُ ٓخ ػيح حُ  ٠ ٘ظَ اُ غ ٖٓ حُ ٓخٗ  ٫ 

Tidak ada halangan dari melihat pada apa yang nampak dari wajah dan kedua telapak 

tangan dari gambar wanita ajnabiy [yang bukan mahram] jika tanpa dengan syahwat 

[Muntakhab Al Ahkam Sayyid Aliy Khamene‟iy hal 171] 

Barulah kemudian di kalimat akhir, Sayyid Aliy mengatakan bahwa melihat film atau gambar 

mesum yang membangkitkan syahwat tidak bisa dilepaskan dari melihat dengan syahwat. 

Artinya dalam pandangan Sayyid Aliy film atau gambar mesum tersebut pasti menimbulkan 

syahwat maka dari itu Beliau menyatakan haram. 

Kesimpulan fatwa tersebut adalah film atau gambar wanita ajnabiy boleh dilihat asal tidak 

dengan syahwat. Kalau dilihat dengan syahwat maka hukumnya tidak boleh walaupun hanya 

nampak wajah dan kedua telapak tangan. Adapun jika film atau gambar tersebut mengumbar 

aurat dan mesum maka hukumnya haram. 

Letak keharaman film atau gambar wanita menurut Sayyid Aliy Khameneiy adalah karena 

menimbulkan syahwat. Walaupun film atau gambar wanita tersebut berhijab dan hanya 

nampak wajah dan kedua telapak tangan jika melihat dengan syahwat maka hukumnya 

haram. Adapun gambar yang mengumbar aurat dan mesum pasti menimbulkan syahwat maka 

hukumnya sudah pasti haram. 

Silahkan para pembaca bandingkan apa yang dipahami penulis tersebut dan apa yang kami 

sampaikan. Tidak masalah jika seseorang hanya menukil sepotong atau sepenggal dari hadis 

atau qaul ulama asalkan tidak mengubah makna aslinya hanya dengan potongan nukilan 

tersebut. 
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Adapun tuduhan terhadap Al Khumainiy yang ia sebutkan menikah mut‘ah dengan anak kecil 

itu berasal dari tulisan Husain Al Musawiy seseorang yang sudah terbukti berdusta dalam 

bukunya Lillahi Tsumma Lil Tariikh. Jika pembaca ingin melihat bukti kedustaan Husain Al 

Musawiy maka silakan melihat tulisan disini. Kalau soal fatwa Al Khumainiy yang 

membolehkan menikah dengan anak kecil maka itu benar dan kedudukannya tidak jauh 

berbeda dengan sebagian ulama ahlus sunnah yang membolehkan menikah dengan anak 

kecil. 

. 

. 

Penulis tersebut membawakan dua riwayat yang menyebutkan tentang kebolehan melihat 

aurat orang kafir. Kedua riwayat tersebut berdasarkan pendapat yang rajih atau kuat di sisi 

Syi‘ah kedudukannya dhaif. Penulis tersebut menukil kedua riwayat tersebut dari kitab 

Wasa‘il Syi‘ah. Sebenarnya sumber asal kedua riwayat tersebut adalah riwayat dalam Al 

Kafiy dan riwayat Syaikh Shaduuq dalam Al Faqiih 

 ٤ٚ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٤َ ٝحكي، ػٖ أر ٤َ، ػٖ ؿ ٢ ػٔ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

لٔخٍ ٠ ػٍٞس حُ ظَى اُ ؼَ ٗ ٓ ِْ ٔ ٔ ٤ْ ر ٠ ػٍٞس ٖٓ ُ ٘ظَ اُ خٍ: حُ ٬ّٔ ه  حُ

„Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Ibnu Abi „Umair dari lebih dari satu orang dari Abi 

„Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata “melihat aurat orang yang bukan muslim sama 

seperti melihat aurat keledai” [Al Kafiy Al Kulainiy 6/501] 

Riwayat ini kedudukannya dhaif karena terdapat perawi majhul dalam sanadnya. Ada yang 

menguatkan riwayat ini dengan alasan mursal Ibnu Abi ‗Umair shahih karena ia hanya 

meriwayatkan dari perawi tsiqat. 

Syaikh Ath Thuusiy menyatakan bahwa Ibnu Abi Umair termasuk perawi yang tidak 

meriwayatkan dan mengirsalkan kecuali dari perawi tsiqat [‗Uddat Al Ushul Syaikh Ath 

Thuusiy 1/154]. Pernyataan Ath Thuusiy ini tidak bisa dijadikan hujjah secara mutlak karena 

faktanya Ibnu Abi Umair meriwayatkan juga dari para perawi dhaif. Al Khu‘iy dalam 

muqaddimah kitab Mu‘jam Rijal Al Hadits telah membahas perkataan Syaikh Ath Thuusiy 

ini dan menunjukkan bahwa ternyata Ibnu Abi Umair juga meriwayatkan dari perawi dhaif 

seperti Muhammad bin Sinan, Aliy bin Abi Hamzah Al Batha‘iniy dan yang lainnya. 

Bagaimana bisa dipastikan perawi yang tidak disebutkan namanya oleh Ibnu Abi Umair 

adalah gurunya yang tsiqat atau gurunya yang dhaif maka dari itu pendapat yang rajih sesuai 

dengan kaidah ilmu kedudukan riwayat Al Kafiy tersebut dhaif. 

٬ّٔ أ ٤ٚ حُ ِ ٜخىم ػ ٘ظَ ١ٍٝٝ ػٖ حُ ٓخ حُ ؤ ِْ ك ٔ ٔ ٠ ػٍٞس حُ ٘ظَ اُ َٙ حُ ٔخ أ ً خٍ: ” اٗ ٚ ه ٗ

لٔخٍ ٠ ػٍٞس حُ ٘ظَ اُ ؼَ حُ ٓ ِْ ٔ ٔ ٤ْ ر ٠ ػٍٞس ٖٓ ُ  اُ

Diriwayatkan dari Ash Shaadiq [„alaihis salaam] bahwasanya Beliau berkata 

“sesungguhnya dibenci melihat aurat seorang muslim, adapun melihat aurat bukan muslim 

sama seperti melihat aurat keledai” [Man La Yahdhuruhu Al Faqiih 1/114 no 236] 

https://secondprince.wordpress.com/2010/05/27/kedustaan-penulis-kitab-lillahi-tsuma-lil-tarikh-%e2%80%9cmengapa-saya-keluar-dari-syiah%e2%80%9d-sayyid-husain-al-musawi/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/27/kedustaan-penulis-kitab-lillahi-tsuma-lil-tarikh-%e2%80%9cmengapa-saya-keluar-dari-syiah%e2%80%9d-sayyid-husain-al-musawi/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/27/kedustaan-penulis-kitab-lillahi-tsuma-lil-tarikh-%e2%80%9cmengapa-saya-keluar-dari-syiah%e2%80%9d-sayyid-husain-al-musawi/
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Syaikh Shaduuq tidak menyebutkan sanad lengkap riwayat ini dalam kitabnya sehingga 

kedudukannya dhaif. Ada yang menguatkan riwayat di atas dengan dasar bahwa Syaikh 

Shaduuq memasukkannya dalam Al Faqiih dimana dalam muqaddimah Al Faqiih disebutkan 

bahwa Syaikh Shaduuq memasukkan dalam kitabnya riwayat yang shahih saja. Pernyataan 

ini memang dikatakan Syaikh Shaduuq tetapi setiap perkataan ulama harus ditimbang dengan 

kaidah ilmu, termasuk juga dalam periwayatan dan tashih riwayat. Bagaimana bisa dikatakan 

shahih jika sanadnya saja tidak ada?. 

Apalagi riwayat Syaikh Shaduuq ini bertentangan dengan riwayat shahih yaitu pada lafaz 

―dibenci melihat aurat seorang muslim‖ karena pada riwayat shahih disebutkan bahwa haram 

melihat aurat sesama muslim 

١َ٤، ػٖ أكٔي  لٔ لَ حُ ؼ ٖ ؿ زي هللا ر ٘خ ػ خٍ: كيػ َ، ه ظًٞ ٔ ٖ حُ ٠ٓ ر ٞٓ  ٖ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٘خٕ ػٖ أر ٓ  ٖ زي هللا ر زٞد ػٖ ػ ٖ ٓل ٖٔ ر ل ٖ ٓلٔي، ػٖ حُ ر

ٔئٖٓ ع ٚ: ػٍٞس حُ خٍ ُ خٍ: ه ؼْه خٍ: ٗ ٔئٖٓ كَحّ؟ ه ٠ حُ ُ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muusa bin Mutawakil yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdullah bin Ja‟far Al Himyariy dari Ahmad bin Muhammad 

dari Hasan bin Mahbuub dari „Abdullah bin Sinaan dari Abi „Abdullah [„alaihis salaam], 

[Ibnu Sinaan] berkata kepadanya “aurat seorang mukmin atas mukmin yang lain haram?”. 

Beliau berkata “benar”…[Ma‟aaniy Al Akhbar Syaikh Shaduuq hal 255] 

Riwayat ini sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah. Berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Musa bin Mutawakil adalah salah satu dari guru Ash Shaduq, ia 

seorang yang tsiqat [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 251 no 59] 

2. ‗Abdullah bin Ja‘far Al Himyariy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 

400] 

3. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

4. Hasan bin Mahbuub As Saraad seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 354] 

5. ‗Abdullah bin Sinaan seorang yang tsiqat jaliil tidak ada celaan sedikitpun 

terhadapnya, ia meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An 

Najasyiy hal 214 no 558] 

Jadi berdasarkan pendapat yang rajih maka kedua riwayat yang dibawakan penulis tersebut 

adalah dhaif, oleh karena itu Sayyid Al Khu‘iy yang mengakui kedhaifan kedua riwayat 

tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan keharaman melihat aurat muslim ataupun 

nonmuslim 

ٟٞ ٠ِ ح٧ه َ ػ ٌخك ِْ ٝحُ ٔ ٔ ٤ٖ ػٍٞس حُ ٓش ر لَ ٢ حُ َم ك  ٫ ك

Tidak ada perbedaan dalam keharamannya antara aurat muslim dan kafir berdasarkan 

pendapat yang terkuat [Kitab Thaharah Sayyid Al Khu‟iy 3/357] 

. 
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. 

Kesimpulan 

Dalam mazhab Syi‘ah tidak ada kebolehan melihat film atau gambar wanita telanjang. Jika 

ada yang menyatakan demikian maka ia telah berdusta. Semoga Allah SWT menunjukkan 

dan meneguhkan kepada kita semua jalan yang lurus. 

Benarkah Syiah Melecehkan Nabi? : Kedustaan 

Terhadap Syi’ah 

Posted on April 27, 2014 by secondprince  

Benarkah Syiah Melecehkan Nabi? : Kedustaan Terhadap Syi’ah 

Ada dua macam tipe pendusta, pertama pendusta yang memang dari awal berniat dusta dan 

kedua pendusta yang berdusta karena kebodohannya, mungkin saja ia tidak berniat dusta 

hanya saja ia tidak tahu bagaimana cara berbicara atau berhujjah dengan benar sehingga dari 

kebodohannya tersebut lahirlah kedustaan. Tipe seperti ini mungkin dapat dilihat dari obrolan 

gosip ibu-ibu arisan atau anak-anak muda mudi yang kurang kerjaan [seperti yang ada di 

sinetron-sinetron]. 

Ada salah seorang penulis yang tulisannya tentang Syi‘ah benar-benar menunjukkan 

kedustaan. Soal tipe yang mana hakikat penulis tersebut hanya Allah SWT yang tahu. Kami 

disini akan menunjukkan kedustaan dalam tulisannya yang menyatakan bahwa Syi‘ah telah 

melecehkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Ada dua riwayat dan satu qaul ulama Syi‘ah yang ia jadikan bukti bahwa Syi‘ah melecehkan 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Ketiga bukti tersebut kedudukannya dhaif dan dusta di 

sisi mazhab Syi‘ah [atau berdasarkan kaidah keilmuan dalam mazhab Syi‘ah]. 

. 

. 

Bukti Pertama 

ظ٠  ٘خّ ك ٫ ٣ )ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢ ) ٘ خٕ حُ ً ٚ ٬ّٔ( أٗ ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٜخىم )ػ َ ٝحُ زخه حُ

ظ٠  ش ك ٢ ٍٝح٣ ٜخ، ٝك يػٞ ُ ٔش ٣ٝ خ١ ٢ ك ي٣ ٤ٖ ػ ٜٚ ر ٠غ ٝؿ ٔش، ٣ خ١ زَ ػَٝ ٝؿٚ ك و ٣

خ ٤ٜ ي٣ ٤ٖ ػ ٔش أٝ ر خ١ ٘ش ك زَ ػَٝ ٝؿ و ٣ 

Al Baaqir dan Ash Shaadiq [„alaihimas salaam] bahwasanya Nabi [shallallahu „alaihi wa 

„alihi] tidaklah tidur sampai mencium wajah Fathimah dan meletakkan wajahnya diantara 

kedua dadanya Fathimah seraya mendoakannya, dan dalam riwayat [lain] hingga Beliau 

mencium pipi Fathimah atau diantara dadanya [Bihar Al Anwar Al Majlisiy 43/42] 

Dalam kitab Bihar Al Anwar, Al Majlisiy menukil riwayat tersebut tanpa sanad. Riwayat 

yang dinukil Al Majlisiy di atas kedudukannya dhaif dalam standar Ilmu hadis Syi‘ah karena 

https://secondprince.wordpress.com/2014/04/27/benarkah-syiah-melecehkan-nabi-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/27/benarkah-syiah-melecehkan-nabi-kedustaan-terhadap-syiah/
http://www.alamiry.net/2014/04/menaggapi-pernyataan-dedengkot-syiah.html
http://www.alamiry.net/2014/04/menaggapi-pernyataan-dedengkot-syiah.html
http://www.alamiry.net/2014/04/menaggapi-pernyataan-dedengkot-syiah.html
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tidak memiliki sanad. Salah seorang ulama Syi‘ah yaitu Syaikh Aliy Alu Muhsin telah 

melemahkan riwayat ini 

 َ٤ زلخٍ ٖٓ ؿ ٢ حُ ٢ٔ ك ِ ٔـ ٛخ حُ َ ِش ، ًً ٓ َٓ لش  ٤ ؼ ٟ خص  خ ٍٝح٣ ٤ٜ ٘خٍ اُ ٔ خص حُ َٝح٣ حُ

٤ي ٓخٗ  أ

Riwayat yang menyebutkan hal itu adalah riwayat dhaif mursal, Al Majlisiy menyebutkannya 

dalam Al Bihaar tanpa sanad-sanad [Lillaah Walilhaqiiqah, Syaikh Aliy Alu Muhsin 1/172] 

Jadi aneh sekali kalau ahlus sunnah menuduh Syi‘ah melecehkan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] berdasarkan riwayat dhaif di sisi Syi‘ah sendiri. Ada salah satu situs Syi‘ah yang 

membantah masalah ini kemudian ia menukil riwayat dari kitab Ahlus Sunnah berikut 

إٔ حَٓأس أطض ”ٍٝحٙ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش ػ٘خ ػلخٕ، ػ٘خ ػزي حُٞحٍع، ػ٘خ ك٘ظِش، ػٖ أْٗ ٢ٍٟ هللّا ػ٘ٚ 

ٝؿٜٜخ ٝىػخ هللّا ُٜخ،  حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللّا، حٓٔق ٝؿ٢ٜ ٝحىع هللّا ٢ُ هخُض كٔٔق

 حًٙ حٙىعحدٝ ٟدأف .كٔلَ ٣يٙ ػ٠ِ ٛيٍٛخ، كوخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللّا، ٓلَ ٣يى .هخُض ٣خ ٍٍٓٞ هللّا، ٓلَ ٣يى

٤ق ٛل ٘خى  ٓ  ا

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan telah menceritakan kepada kami „Affaan yang 

berkata telah menceritakan kepada kami „Abdul Waarits yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Hanzhalah dari Anas [radiallahu „anhu] bahwa seorang wanita datang kepada 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] maka ia berkata “wahai Rasulullah, usaplah wajahku 

dan doakanlah aku. Maka Beliau mengusap wajahnya dan mendoakannya. [Wanita itu] 

berkata “wahai Rasulullah, turunkanlah tanganmu”. Maka Beliau menurunkan tangannya 

hingga di dada wanita itu. [Wanita itu] berkata “wahai Rasulullah, turunkanlah tanganmu”. 

Maka Beliau menolak dan pergi darinya. Sanad hadis ini shahih [Ittihaful Khairah Al 

Bushiriy 6/157 no 6219] 

Pernyataan shahih Al Buushiriy diatas perlu dinilai kembali karena Hanzhalah As Saduusiy 

dikatakan Yahya bin Ma‘in hadisnya tidak ada apa-apanya, Ahmad bin Hanbal berkata ―ia 

meriwayatkan dari Anas hadis-hadis mungkar‖. Nasa‘i berkata ―dhaif‖ [Al Kamil Ibnu Adiy 

2/422]. Berdasarkan standar ilmu hadis ahlus sunnah hadis tersebut dhaif tidak bisa dijadikan 

hujjah. Penshahihan ulama ahlus sunnah juga harus ditimbang dengan kaidah ilmu oleh 

karena itu pernyataan Al Buushiriy di atas tidak bisa dijadikan hujjah. 

Sekarang coba siapapun pikirkan dengan objektif apa bisa hanya dengan riwayat seperti ini 

lantas dikatakan Ahlus Sunnah melecehkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Memang dalam riwayat yang dinukil Al Buushiriy disebutkan bahwa Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] memegang dada seorang wanita tetapi riwayat tersebut kedudukannya dhaif. 

Apakah hanya riwayat ahlus sunnah saja yang harus ditimbang dengan kaidah ilmu Ahlus 

sunnah sedangkan riwayat Syi‘ah tidak perlu dan bisa dinukil seenaknya tanpa perlu meneliti 

shahih tidaknya berdasarkan kaidah ilmu Syi‘ah?. Betapa menyedihkan orang yang seolah 

ingin menunjukkan kebesaran Ahlus sunnah dengan cara merendahkan Syi‘ah secara tidak 

ilmiah. Hakikatnya orang tersebut hanya menunjukkan kedustaan yang lahir dari kebodohan. 

Ada juga orang Syi‘ah yang menafsirkan bahwa riwayat dalam Bihar Al Anwar itu terjadi 

pada saat Fathimah [‗alaihis salaam] masih kecil. Sebagaimana terdapat riwayat serupa dalam 

kitab Ahlus sunnah. As Suyuthiy menukil dalam salah satu kitabnya riwayat bahwa Nabi 
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[shallallahu ‗alaihi wasallam] menghisap lidah anaknya Fathimah [‗alaihis salaam], As 

Suyuthiy berkata 

ٚ ٘خط ٛخ ٖٓ ر َ٤ ٢ ؿ ِٚ ك ؼ ٓ َٝ ٣ ْ ٔش ُٝ خ١ ٔخٕ ك ُ ٚٔ خٕ ٣ ً ٚ غ أٗ ٢ كي٣ وي ؿخء ك  ك

Maka sungguh telah datang dalam hadis bahwasanya Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] 

menghisap lidah Fathimah, dan tidak diriwayatkan seperti ini dari anak-anak Beliau 

[shallallahu „alaihi wasallam] yang lain. [Asy Syama‟il Asy Syariifah Jalaludin As Suyuthiy 

1/374] 

Riwayat ini juga tidak memiliki sanad yang lengkap dalam kitab As Suyuthiy tersebut dan 

kami juga belum menemukan riwayat tersebut dengan sanad yang lengkap dalam kitab-kitab 

hadis. Dalam pandangan kami penafsiran apapun yang bertujuan membersihkan tuduhan-

tuduhan yang buruk atas diri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan Ahlul Bait adalah 

perkara yang baik dan sah-sah saja. Walaupun hal pertama yang harus dibuktikan sebelum 

menafsirkan suatu riwayat adalah keshahihan riwayat tersebut. Riwayat yang sudah jelas 

kedhaifannya maka tidak perlu repot-repot untuk ditafsirkan begini begitu karena pada 

dasarnya riwayat tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. 

. 

. 

Bukti Kedua 

Penulis tersebut menyatakan bahwa Syi‘ah meyakini kemaluan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] masuk neraka. Ia berhujjah dengan apa yang ditulis Husain Al Musawiy dalam 

kitabnya Lillahi Tsumma Lil Taariikh, Husain Musawi berkata 

 ٫ ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ لُٞس: إ حُ ٢ حُ خء ك ِٔ ؼ زَ حُ ٢ِ ؿ١َٝ أكي أً ٤ي ػ ٔ خٍ حُ ه

٘خٍ، َؿٚ حُ يهَ ك ي إٔ ٣ خص ر ًَ٘ ٔ ؼٞ حُ ٚ ١ٝت ر ٗ٧ 

Sayyid Aliy Gharawiy salah seorang ulama besar di Hauzah berkata “sesungguhnya Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] seharusnya kemaluannya masuk kedalam neraka karena telah 

menyetubuhi sebagian wanita musyrikin” [Lillahi Tsumma Lil Taariikh hal 24] 

Husain Al Musawiy tidak menyebutkan dalam kitab apa ia menukil perkataan ulama Syi‘ah 

tersebut. Jika Husain Al Musawiy mendengar langsung perkataan ulama Syi‘ah Syaikh Aliy 

Gharawiy tersebut maka itu hanya membuktikan bahwa ia berdusta. Husain Al Musawiy 

berkata dalam kitab yang sama 

إ ) (51ٙ)ؿخء ك٢  (أٓخّ ح٧ٍٛٞ)ك٢ ٣ُخٍط٢ ُِٜ٘ي حُظو٤ض ح٤ُٔي ىُيحٍ ػ٢ِ كؤٛيح٢ٗ ٗٔوش ٖٓ ًظخرٚ 

ح٧كخى٣غ حُٔؤػٍٞس ػٖ ح٧ثٔش ٓوظِلش ؿيحً ٫ ٣ٌخى ٣ٞؿي كي٣غ ا٫ ٝك٢ ٓوخرِٚ ٓخ ٣٘خك٤ٚ، ٫ٝ ٣ظلن هزَ ا٫ 

٠خىٙ( ٝ ٓخ ٣  ٚ بُحث ؼشٝر ٤ ٘ ٛذ حُ ٌٓ َى  ٠ ط ٤َ اُ ل ـ ـْ حُ غ حُ ١ٌ ىك ٌٛح حُ  

Dalam kunjungan saya ke india, saya bertemu dengan Sayyid Daldaar Ali, dia 

memperlihatkan kepada saya naskah dari kitabnya yaitu Asaas Al Ushul. Disebutkan dalam 

halaman 51 “bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari para Imam sangat bertentangan. 

Tidak ada satu hadispun kecuali ada hadis lain yang menafikannya, tidak ada suatu khabar 
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yang sesuai kecuali terdapat kabar yang menantangnya”. Inilah yang menyebabkan 

sebagian besar manusia meninggalkan mahzab syiah [Lillahi Tsumma Lil-Tarikh hal 134] 

Sayyid Daldaar Aliy wafat tahun 1235 H [Adz Dzari‘ah 2/4, Syaikh Agha Bazrak Ath 

Thahraniy] dan Syaikh Mirza Aliy Al Gharawiy lahir tahun 1334 H [Mu‘jam Al Matbu‘at An 

Najafiyah hal 130, Syaikh Muhammad Hadiy Al Aminiy]. Setelah Sayyid Daldaar Aliy wafat 

baru 99 tahun kemudian lahir Syaikh Aliy Al Gharawiy. Apa mungkin orang yang mengaku 

bertemu Sayyid Daldaar Aliy bisa mendengar langsung dari Syaikh Aliy Al Gharawiy?. 

Silakan dipikirkan dengan objektif. 

Dan kalau dikatakan bahwa Husain Al Musawiy tidak mendengar langsung maka darimana ia 

menukil perkataan Syaikh Aliy Al Gharawiy. Apalagi jika ternyata Husain Al Musawiy wafat 

sebelum lahirnya Syaikh Aliy Al Gharawiy maka alangkah dustanya buku tersebut. Jika 

disebut kesalahan naskah kitab maka itupun membuktikan bahwa nukilan tersebut tidak bisa 

dijadikan hujjah. Jadi dari sisi manapun nukilan tersebut hanyalah fitnah semata. 

Mirzaa Aliy Al Gharawiy adalah seorang yang dikenal dengan sebutan Syaikh bukan seorang 

Sayyid. Berdasarkan hal ini Syaikh Aliy Alu Muhsin juga mengisyaratkan kedustaan nukilan 

Husain Al Musawiy tersebut, Ia berkata 

اًح ًخٕ حٌُخطذ ٫ ٣ي١ٍ إٔ ح٤َُُٔح ػ٢ِ حُـ١َٝ ٤ٗن أٝ ٤ّٓي ك٤ٌق ٣ٞػن ك٢ ٗوِٚ ٣ٝئهٌ رٜ٘خىطٚ؟  ٝ

Dan jika penulis tersebut [Husain Al Musawiy] tidak mengetahui bahwa Miirza Aliy Al 

Gharawiy seorang Syaikh atau seorang Sayyid maka bagaimana bisa dipercaya dalam 

nukilannya dan diambil kesaksiannya? [Lillaah Walilhaqiiqah, Syaikh Aliy Alu Muhsin 

1/112] 

. 

. 

Bukti Ketiga 

Penulis tersebut membawakan bukti riwayat Syaikh Ash Shaduuq dalam kitab U‘yun Akhbar 

Ar Ridha yaitu riwayat berikut 

 َ٤ َٗحك  ٖ ٚ ر ٖ كخٍػ ي ر ٜي ىحٍ ٣ُ ٍٓٞ هللا )ٙ( ه ٬ّٔ: حٕ ٍ ٤ٚ حُ ِ ٟخ ػ َ خٍ حُ ه

وي ِ ١ٌ ه زلخٕ حُ ٓ ٜخ:  وخٍ ُ َٔ ك ظ ـ ٚ ط َٓأط َأٟ ح ٤ؤَٓ حٍحىٙ ك ز٢ ك ِ ٌ  حُ

Ar Ridha [„alaihis salaam] berkata bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihiwasallam] pergi ke 

rumah Zaid bin Haaritsah bin Syarahiil Al Kalbiy dalam urusan yang Beliau kehendaki, 

kemudian Beliau melihat istrinya [Zaid] sedang mandi maka Beliau berkata “Maha suci 

Allah yang telah menciptakanmu”…[U‟yun Akhbar Ar Ridha, Syaikh Ash Shaduq 2/180-181] 

Riwayat ini secara detail kami sudah pernah membahasnya untuk membuktikan kedustaan 

salah satu pembenci Syi‘ah yang sok ilmiah. Tulisan detail yang kami maksud dapat para 

pembaca lihat disini. 

Adapun kali ini kami cukuplah membawakan perkataan Syaikh Ash Shaduuq sendiri 

mengenai riwayat tersebut, Syaikh Shaduuq berkata 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/14/tafsir-ar-ridha-dari-syaikh-shaduq-penghinaan-terhadap-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/14/tafsir-ar-ridha-dari-syaikh-shaduq-penghinaan-terhadap-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/14/tafsir-ar-ridha-dari-syaikh-shaduq-penghinaan-terhadap-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/


 467 

 َٛ٧ ٚ ٠ٚ ٝػيحٝط ـ ٚز ٝر ٜ ـْٜ ٓغ ٗ ٖ حُ ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ن ػ ذ ٖٓ ٣َ١ غ ؿ٣َ لي٣ ٌٛح حُ

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ض ػ ز  حُ

Hadis ini gharib dari jalan Aliy bin Muhammad bin Jahm bersamaan dengan 

kenashibiannya, kebenciannya dan permusuhannya kepada ahlul bait [„alaihis salaam] 

[U‟yun Akhbar Ar Ridha, Syaikh Ash Shaduq 2/182] 

Intinya riwayat tersebut dhaif berdasarkan standar keilmuan mazhab Syi‘ah bahkan riwayat 

dengan matan yang hampir sama juga ditemukan dalam kitab mazhab ahlus sunnah dan 

kedudukannya juga dhaif dengan standar keilmuan Ahlus sunnah. 

. 

. 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas maka tuduhan Syi‘ah melecehkan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] adalah dusta. Bukti-bukti yang diajukan penulis menyedihkan itu tidak bernilai 

hujjah. Dengan bukti-bukti dusta seperti inilah penulis menyedihkan tersebut merendahkan 

mazhab Syi‘ah dan menyatakan Syi‘ah bukan bagian dari Islam. Semoga Allah SWT 

menjaga kita semua dari kedustaan yang seperti ini. 

Benarkah Syi’ah Mencela Malaikat? Kedustaan 

Terhadap Syi’ah 

Posted on April 26, 2014 by secondprince  

Benarkah Syi’ah Mencela Malaikat? Kedustaan Terhadap Syi’ah 

Penulis yang satu ini memang terlalu bersemangat dalam mencela Syi‘ah sampai-sampai ia 

tidak menghiraukan kaidah ilmiah dalam tulisannya. Sebagaimana para pembaca dapat 

melihat tulisannya disini, ia menuduh mazhab Syi‘ah telah mencela Malaikat dengan 

menyandarkan pada riwayat yang ia nukil dari Kitab Bihar Al Anwar. Langsung saja dibahas 

riwayat dalam kitab Bihar Al Anwar yang dijadikan hujjah penulis tersebut. 

لٔخ٢ٓ  لَ حُ ؼ ٢ ؿ ٠ كَد ػٖ أر ُٞٓ ٖ أكٔي  ٠ٓ ػٖ ٓلٔي ر ٞٓ ٖ يٍؿخص: أكٔي ر َ حُ ٜخث ر

ش  خٍ: إ هللا ػَٝ ٣٫ٝ ٬ّٔ( ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ ٢ ػ ٤و٢ ػٖ أر زط ٢ ػٖ ح٧َُٛ حُ ٌٞك حُ

( ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ َٔ هللا أٓ ٌ طَّ، ك ٚ: ك وخٍ ُ ِي ٣ ٛخ ٓ خ ٌش ٝأر ٬ٔث ِٜخ حُ ز و ٬ّٔ( ك ٤ٚ حُ ِ ػ

٘خكٚ  ؿ

[Kitab] Bashaa‟ir Ad Darajaat : Ahmad bin Muusa dari Muhammad bin Ahmad maula Harb 

dari Abu Ja‟far Al Hamaamiy Al Kuufiy dari Al „Azhar Al Bathiikhiy dari Abu „Abdullah 

[„alaihis salaam] yang berkata “sesungguhnya Allah menyampaikan wilayah Amirul 

Mukminin [„alaihis salaam] maka para malaikat menerimanya dan seorang Malaikat 

menolaknya, dia adalah Fithris, maka Allah mematahkan sayapnya…[Bihar Al Anwar 

26/340-341] 

https://secondprince.wordpress.com/2014/04/26/benarkah-syiah-mencela-malaikat-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/26/benarkah-syiah-mencela-malaikat-kedustaan-terhadap-syiah/
http://www.alamiry.net/2014/03/syiah-juga-berani-mencela-malaikat.html
http://www.alamiry.net/2014/03/syiah-juga-berani-mencela-malaikat.html
http://www.alamiry.net/2014/03/syiah-juga-berani-mencela-malaikat.html
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. 

Riwayat di atas disebutkan Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar dalam kitabnya Bashaa‘ir Ad 

Darajaat bab 6 hal 88 hadis no 7. Riwayat ini kedudukannya dhaif dalam standar ilmu Rijal 

Syi‘ah karena tidak ada satupun dari perawinya yang dikenal kredibilitasnya kecuali Ahmad 

bin Muusa. 

1. Muhammad bin Ahmad maula Harb tidak ditemukan biografinya dalam kitab Rijal 

Syi‘ah 

2. Abu Ja‘far Al Hamaamiy Al Kuufiy tidak ditemukan biografinya dalam kitab Rijal 

Syi‘ah 

3. Al ‗Azhar Al Batiikhiy disebutkan Al Mamaqaniy dalam kitabnya Tanqih Al Maqaal 

Fii Ilm Rijal tanpa keterangan tautsiq [Tanqiih Al Maqaal Fii Ilm Rijal 8/396] 

Ahmad bin Muusa dalam sanad tersebut adalah salah satu guru Muhammad bin Hasan Ash 

Shaffaar, dia sebenarnya adalah Ahmad bin Abi Zaahir Al Asy‘ariy Al Qummiy. Buktinya 

ada pada riwayat dengan sanad berikut 

ٞ ٢ ػٖ ٣ ٌٞك ي حُ ٓخُ  ٖ ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ٠ٓ ػٖ ؿ ٞٓ  ٖ ٠َ أكٔي ر ل ٔ ِح١ٍ ػٖ حُ ٓق ح٫ر

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٞ ػ ٢ أر خٍ ُ خٍ ه  ه

Ahmad bin Muusa dari Ja‟far bin Muhammad bin Malik Al Kuufiy dari Yuusuf Al Abzaariy 

dari Al Mufadhdhal yang berkata Abu „Abdullah [„alaihis salaam] berkata 

kepadaku…[Bashaa‟ir Ad Darajaat hal 150 bab 8 hadis no 1] 

Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar meriwayatkan hadis tersebut dalam kitabnya dengan 

sanad di atas dan hadis yang sama diriwayatkan Al Kulainiy dengan sanad berikut 

ٓق  ٞ ٢، ػٖ ٣ ٌٞك ٖ ٓلٔي حُ لَ ر ؼ َٛ، ػٖ ؿ ٢ ُح ٖ أر ٠٤، ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ ٓلٔي ر

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٞ ػ ٢ أر خٍ ُ خٍ: ه ٠َ ه ل ٔ ِح١ٍ، ػٖ حُ  ح٫ر

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Abi Zaahir dari Ja‟far bin Muhammad Al Kuufiy dari 

Yuusuf Al Abzaariy dari Al Mufadhdhaal yang berkata Abu „Abdullah [„alaihis salaam] 

berkata kepadaku…[Al Kafiy Al Kulainiy 1/254] 

Ahmad bin Abi Zaahir telah disebutkan biografinya oleh An Najasyiy dan Ath Thuusiy 

dalam kitab mereka. 

وْ،  خٕ ٝؿٜخ ر ً ،٠ ُٞٓ  ،٢ ٔو ؼ١َ حُ ٗ لَ ح٧ ؼ ٞ ؿ ٠ٓ أر ٞٓ  َٛ ٢ ُح ْٓ أر َٛ ٝح ٢ ُح ٖ أر أكٔي ر

و٢ ٘ ي حُ ٌُ ٤ْ ر ٚؼ ُ  ٝ كي٣

Ahmad bin Abi Zaahir dan nama Abi Zaahir adalah Muusa, Abu Ja‟far Al „Asy‟ariy Al 

Qummiy seorang maula, ia terkemuka di quum dan hadis-hadisnya tidak bersih [Rijal An 

Najasyiy hal 88 no 215] 

Hal yang sama juga disebutkan Ath Thuusiy bahwa ia terkemuka di quum tetapi hadis-

hadisnya tidak bersih [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 69]. Allamah Al Hilliy 

memasukkan namanya dalam bagian kedua kitabnya yang memuat daftar perawi yang dhaif 

dalam pandangannya atau ia bertawaqquf dengannya [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al 
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Hilliy hal 321]. Kedudukan perawi seperti ini hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah jika 

tafarrud dan ditolak jika hadisnya bertentangan dengan hadis shahih. 

. 

. 

Bagaimana kedudukan Malaikat dalam hadis shahih di sisi mazhab Syi‘ah. Berikut 

keterangannya 

ن  ن محمد ب ن أحمد ب بد اهلل ع ن ع عد ب س نا  ال: حدث و اهلل ق ى رحم أب
ت  سأل ال:  نان ق س ن  بد اهلل ب ن ع حكم ع ن ال لي اب ن ع سى ع ي بد ع ا ع أب
ضل أم  كة أف الئ م لت ال ق الم ف س هما ال ي ل صادق ع ن محمد ال فر ب ع اهلل ج
ب ” ع “: ان اهلل  ال ي ط ن أب لي اب ين ع ن مؤم ير ال ال أم قال: ق نو آدم؟ ف ب
هوة  ش م  هائ ب ي ال ب ف هوة، ورك ش ال  ال ب ق كة ع الئ م ي ال ب ف ل رك ز وج ع

هو  و ف هوت ش و  ل ق لب ع من غ هما، ف ي ل ي آدم ك ن ي ب ب ف قل. ورك ال ع ب
ير من  مخ هائ ب شر من ال هو  و ف ل ق و ع هوت ش بت  ل كة، ومن غ الئ م  ال

Ayahku [rahimahullah] berkata telah menceritakan kepada kami Sa‟d bin „Abdullah dari 

Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari Aliy bin Al Hakam dari „Abdullah bin Sinaan yang 

berkata aku bertanya kepada Abu „Abdullah Ja‟far bin Muhammad Ash Shaadiq [„alaihimas 

salaam], mak aku berkata “apakah Malaikat lebih utama atau anak adam?”. Beliau berkata 

Amirul Mukminin „Aliy bin Abi Thalib [„alaihis salaam] berkata “Sesungguhnya Allah „azza 

wa jalla menjadikan dalam Malaikat akal tanpa syahwat dan menjadikan dalam binatang 

syahwat tanpa akal dan menjadikan dalam anak adam dengan keduanya maka barang siapa 

yang akalnya menguasai syahwatnya maka ia lebih baik dari Malaikat dan barang siapa 

syahwatnya menguasai akalnya maka ia lebih buruk dari binatang” [Ilal Asy Syaraa‟i‟ 

Syaikh Shaduuq 1/4-5] 

Riwayat Syaikh Ash Shaduuq di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah. 

Berikut keterangan para perawinya 

1. Ayah Syaikh Shaduq adalah ‗Aliy bin Husain bin Musa bin Babawaih Al Qummiy 

disebutkan oleh An Najasyiy Syaikh yang faqih dan tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 261 

no 684] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

3. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

4. Aliy bin Al Hakam Al Kuufiy seorang yang tsiqat jaliil qadr [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 151] 
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5. ‗Abdullah bin Sinaan seorang yang tsiqat jaliil tidak ada celaan sedikitpun 

terhadapnya, ia meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An 

Najasyiy hal 214 no 558] 

Dan kualitas akal diketahui sebagai makhluk yang taat kepada Allah SWT sebagaimana 

dijelaskan dalam riwayat berikut 

وَ  ؼ ِن هللا حُ ٔخ ه ُ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٞ ػ خٍ أر خٍ ه ٘خّ ه ٌْ، ػٖ ٛ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٘ٚ، ػٖ ػ ػ

زَ ٚ أه خٍ ُ ٛٞ   ه وخ  ِ وض ه ِ ٓخ ه  ٢ ُ٬ ٢ ٝؿ ٚ ٝػِط خٍ ُ ْ ه َ، ػ ؤىر َ ك ٚ، أىر خٍ ُ ْ ه زَ، ػ ؤه ك

٤ذ ٤ي أػ ِ ي أػط٠ ٝػ ي آهٌ ٝر ٘ي، ر ٓ ٢  أكذ اُ

Darinya [Al Barqiy] dari „Aliy bin Al Hakam dari Hisyaam yang berkata Abu „Abdullah 

[„alaihis salaam] berkata “ketika Allah menciptakan akal, Allah berkata kepadanya 

datanglah maka ia datang, kemudian Allah berkata kepadanya mundurlah maka ia mundur, 

kemudian Allah berkata kepadanya “demi kebesaranKu dan kemuliaanKu, tidak pernah Aku 

menciptakan makhluk yang lebih Aku cintai daripada engkau, denganmu Aku mengambil, 

denganmu Aku memberi dan atasmu Aku memberi pahala [Al Mahasin Ahmad bin 

Muhammad Al Barqiy 1/192 no 7] 

Riwayat Ahmad bin Muhammad Al Barqiy di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu 

Rijal Syi‘ah. Berikut keterangan para perawinya 

1. Ahmad bin Muhammad bin Khalid Al Barqiy seorang yang pada dasarnya tsiqat, 

meriwayatkan dari para perawi dhaif dan berpegang dengan riwayat mursal [Rijal An 

Najasyiy hal 76 no 182] 

2. Aliy bin Al Hakam Al Kuufiy seorang yang tsiqat jaliil qadr [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 151] 

3. Hisyaam bin Saalim meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] ia tsiqat 

tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 434 no 1165] 

Maka bagaimana bisa Malaikat sebagai makhluk yang Allah jadikan akal tanpa syahwat di 

dalam diri mereka, akan menolak perintah Allah SWT. Itu mustahil, apalagi Allah SWT telah 

berfirman 

ًٍ ْْ َٗخ ٌُ ٤ِِ ْٛ أَ َٝ  ْْ ٌُ َٔ ْٗلُ ُ٘ٞح هُٞح أَ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٜخ حَُّ َ ٣َخ أ٣َُّ َٕ هللاَّ ٞ ُٜ َيحٌى ٫َ ٣َْؼ ِٗ ٌَشٌ ِؿ٬َظٌ  ٬َثِ َٓ َٜخ  سُ َػ٤َِْ ٍَ خ ـَ ُِْل ح َٝ  ُّ َٛخ حَُّ٘خ هُُٞى َٝ ح 

َٕ ٝ َُ َٓ خ ٣ُْئ َٓ  َٕ ٣َْلَؼُِٞ َٝ  ْْ ُٛ ََ َٓ خ أَ َٓ  

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Diatasnya terdapat para malaikat yang kasar dan 

keras, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah akan apa yang diperintahkan kepada 

mereka dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan [QS At Tahrim : 6]  

Para ulama Syi‘ah telah berdalil dengan ayat Al Qur‘an di atas dalam menetapkan 

kema‘shuman malaikat dalam arti mereka selalu melaksanakan perintah Allah SWT. 

ٕٝ ئَٓ ٓخ ٣  ِٕٞ ؼ ل ٣ٝ ْٛ َٓ ٓخ أ ٜٕٞ هللا  ؼ ٠: ٫ ٣ ؼخُ ٚ ط وُٞ ُ ،ٕٜٞٓٞ ٌش ٓؼ ٬ٔث  حُ

Para Malaikat adalah ma‟shum dengan firman Allah “mereka tidak pernah bermaksiat 

kepada Allah akan apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka senantiasa 
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melakukan apa yang diperintahkan” [Al Masalik Fii Ushul Ad Diin Muhaqqiq Al Hilliy hal 

285] 

٬ٔ َٕٓٝٝحُ ئ ٓخ٣  ِٕٞ ؼ ل ٣ٝ ،ْٛ َٓ ٓخ أ ٜٕٞ هللا  ؼ ٫ ٣ ،ٕٞٓ ٜٞ ٤ٕٞ، ٓؼ ٌش ٍٝكخٗ  ث

Dan Malaikat adalah makhluk ruh [tidak berjasad], mereka ma‟shum mereka tidak pernah 

bermaksiat kepada Allah akan apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka 

senantiasa melakukan apa yang diperintahkan [Al I‟tiqaadaat Fii Diin Al Imamiyah Syaikh 

Ash Shaduuq hal 90] 

Al Majlisiy berkata dalam Bihar Al Anwar bahwa keyakinan ishmah Malaikat ini sudah 

menjadi ijma‘ di sisi mazhab Syi‘ah 

٬ٔة ٔش حُ ٜ ٠ِ ػ ٤ٖ ػ ل ٔوخُ ؼَ حُ وش ٝأً ٔل ش حُ لَه ؼض حُ ٚ أؿٔ ِْ أٗ ِٞحص هللا ػ ٛ ًش 

ٛخ َ زخث ٞد ًٝ ٌٗ َ حُ ـخث ٛ  ٖٓ ٖ٤ ؼ ْ أؿٔ ٤ٜ ِ  ػ

Diketahui bahwa telah menjadi ijma‟ dalam firqah yang benar [Syi‟ah] dan banyak dari 

kalangan penyelisih [ahlus sunnah] atas ishmah [keterjagaan] para malaikat shalawat Allah 

atas mereka seluruhnya dari dosa-dosa kecil dan besar [Al Bihar Al Anwar Al Majlisiy 

11/124] 

Kesimpulannya riwayat Bihar Al Anwar yang dibahas di atas kedudukannya dhaif dan 

bertentangan dengan Al Qur‘an dan hadis shahih dalam mazhab Syi‘ah. Dan yang menjadi 

keyakinan dalam mazhab Syi‘ah adalah para malaikat selalu mentaati perintah Allah SWT. 

. 

. 

Kembali pada penulis rendah tersebut. Ia berdalil dengan Al Qur‘an At Tahrim ayat 6 untuk 

memojokkan Syi‘ah padahal para ulama Syi‘ah justru berdalil dengan ayat tersebut untuk 

menegakkan keyakinan mereka tentang ishmah Malaikat. Kemudian apakah ada dalam 

tulisannya ia bicara soal keshahihan riwayat Bihar Al Anwar yang ia kutip tersebut di sisi 

mazhab Syi‘ah?. Tidak ada 

Saya sedang mengkhayalkan ada penulis yang berwatak sama dalam mazhab Syi‘ah 

kemudian ia menukil hadis kisah Al Gharaniq dalam kitab Ahlus Sunnah maka orang itu akan 

berkata bahwa Ahlus Sunnah telah mencela Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Atau 

orang itu menukil hadis [bathil] Allah SWT datang dalam bentuk pemuda amrad yang ada 

dalam kitab Ahlus Sunnah kemudian berkata bahwa Ahlus Sunnah telah mencela Allah SWT. 

Menyedihkan 

Begitulah jika seseorang mempelajari sesuatu secara serampangan, menukil sana menukil sini 

meloncat dan menuduh sana sini tanpa berpegang pada metode yang benar. Biasanya mereka 

yang sok ilmiah paling pintar menukil kitab ini kitab itu, ulama ini ulama itu kemudian 

mencampuradukkan asumsinya beserta nukilan-nukilan tersebut maka lahirlah kedustaan 

yang bermula dari kebodohan. 

Siapa yang mengatakan setiap hadis pasti benar maka ia dusta dan siapa yang mengatakan 

setiap ulama pasti benar maka ia juga dusta. Setiap hadis dan perkataan ulama harus 
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ditimbang dengan kaidah ilmu dalam mazhab dimana hadis dan ulama itu berdiri. Itulah 

kaidah ilmiah, dan maaf kaidah ini bukan milik santri, da‘i, ustadz dan orang terhormat 

lainnya tetapi milik siapapun yang mau menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Akhir 

kata kami mengingatkan diri sendiri, penulis tersebut dan para pembaca akan firman Allah 

SWT 

َٜخ ٍّ َػ٠َِٰ أ٫ََّ طَْغ ٣َخ أ٣َُّ ْٞ ُٕ هَ َ٘آ َٗ  ْْ ٌُ َّ٘ َٓ َِ ـْ َ٫َ ٣ َٝ  ۖ ٢ِ ْٔ ُْوِ ََٜيحَء رِخ ُٗ  ِ َٖ هلِلَّ ٤ ِٓ ح َّٞ ًُُٞٗٞح هَ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٞ حَُّ ُٛ ِىُُٞح ۚ حْػِيُُٞح 

َٕ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ ٌَ رِ َ َهز٤ِ َّٕ هللاَّ َ ۚ اِ حطَّوُٞح هللاَّ َٝ  ۖ ٰٟ َٞ ُد ُِِظَّْو ََ  أَْه

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu 

menegakkan [kebenaran] karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan [QS Al Ma‟idah : 8] 

Nama Allah Digunakan Untuk Beristinja’ : Kedustaan 

Terhadap Syi’ah 

Posted on April 26, 2014 by secondprince  

Nama Allah Digunakan Untuk Beristinja’ : Kedustaan Terhadap Syi’ah 

Sungguh mengherankan betapa banyak orang-orang yang membuat kedustaan atas nama 

Syi‘ah. Kami heran hilang kemana kejujuran dan objektivitas dalam mencari kebenaran. 

Tidak setuju terhadap Syi‘ah bukan berarti bisa leluasa berbuat dusta. Masih suatu kewajaran 

jika dengan alasan tertentu anda para pembaca tidak menyukai orang atau mazhab tertentu 

tetapi jika anda membuat kedustaan terhadapnya atau memfitnahnya dengan tuduhan dusta 

maka itu sangat tidak wajar. 

Silakan para pembaca melihat tulisan disini. Pembaca akan melihat betapa rendah kualitas 

tulisannya yang hanya berupa kata-kata hinaan dan dusta [diantaranya bahwa Syi‘ah 

membenci dan membakar Al Qur‘an]. Kemudian ia menampilkan riwayat yang ia jadikan 

bukti atas judul tulisannya. Adapun kata hinaan dan dusta yang ia lontarkan hanya 

menunjukkan kerendahan akhlak dirinya maka kami akan berfokus pada bukti riwayat yang 

ia bawakan bahwa Syi‘ah membolehkan beristinja‘ dengan sesuatu yang terdapat nama Allah 

Penulis tersebut membawakan riwayat dalam kitab Wasa‘il Syi‘ah. Sebelum membahas 

riwayat tersebut, perlu pembaca ketahui bahwa menisbatkan sesuatu kepada suatu mazhab 

tidak cukup hanya dengan bukti nukilan dari kitab mazhab tersebut. Contoh sederhana, 

1. Apakah dengan adanya hadis kisah Gharaniq dalam kitab hadis mazhab Ahlus Sunnah 

maka bisa dikatakan bahwa itulah keyakinan Ahlus Sunnah? 

2. Apakah dengan adanya riwayat sebagian sahabat meminum kotoran dan darah 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam kitab hadis Ahlus Sunnah maka bisa 

dikatakan bahwa itulah keyakinan Ahlus Sunnah?. 

Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Karena bisa jadi riwayat-riwayat yang ada dalam 

kitab mazhab tersebut ternyata kedudukannya dhaif berdasarkan kaidah keilmuan di sisi 

mazhab tersebut. Oleh karena itu perlu diteliti apakah nukilan tersebut shahih atau tidak 

https://secondprince.wordpress.com/2014/04/26/nama-allah-digunakan-untuk-beristinja-kedustaan-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2014/04/26/nama-allah-digunakan-untuk-beristinja-kedustaan-terhadap-syiah/
http://www.alamiry.net/2014/03/nama-allah-digunakan-untuk-beristinja.html
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berdasarkan kaidah ilmu. Hal ini berlaku baik dalam mazhab Ahlus Sunnah maupun dalam 

mazhab Syi‘ah. Orang yang serampangan menukil tanpa mengerti kaidah ilmu hanya 

menunjukkan kebodohan yang akan berakhir pada kedustaan. Itulah yang terjadi pada penulis 

rendah tersebut. 

Riwayat yang ia jadikan bukti kami kutip dari kitab Al Istibshaar Syaikh Ath Thuusiy yaitu 

riwayat berikut 

خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٛذ ػٖ أر ٝ ٖ ٛذ ر ٢ ػٖ ٝ زَه ٖ ٓلٔي ػٖ حُ ٓخ ٍٝحٙ أكٔي ر ٓخ  ؤ ك

وٖ هخ خٕ ٗ ٜخ، ًٝ ٘ـ٢ ر ظ ٔ ٔخٍٙ ٣ ٢ ٣ خٕ ك ؼخ( ًٝ ٤ ؼِس هلل ؿٔ ٢ )حُ ْ أر وٖ هخط خٕ ٗ  ًْ ط

ٜخ ٘ـ٢ ر ظ ٔ ٣ٝ َٟٔ ٤ يٙ حُ ٢ ٣ خٕ ك ِي هلل( ًٝ ٔ ٬ّٔ )حُ ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ  أٓ

Maka adapun riwayat Ahmad bin Muhammad dari Al Barqiy dari Wahb bin Wahb dari Abu 

„Abdullah [„alaihis salaam] yang berkata “Ukiran cincin ayahku adalah [Al „Izzah Lillaah 

Jamii‟an] dan cincin itu ada di tangan kirinya, ia beristinja‟ dengannya. Ukiran cinci Amirul 

Mukminin [„alaihis salaam] adalah [Al Mulk Lillaah] dan itu ada di tangan kirinya, ia 

beristinja‟ dengannya [Al Istibshaar Syaikh Ath Thuusiy 1/48] 

Riwayat ini berdasarkan kaidah ilmu Rijal dalam mazhab Syi‘ah kedudukannya dhaif jiddaan 

karena di dalam sanadnya terdapat Wahb bin Wahb. Berikut keterangan ulama Rijal Syi‘ah 

tentangnya 

 ٞ ؼِٟ أر زي حُ ٖ ػ ٓي ر ٖ أ ِذ ر ٔط ٖ حُ ٓٞى ر ٖ ح٧ ٖ ُٓؼش ر زي هللا ر ٖ ػ ٛذ ر ٝ ٖ ٛذ ر ٝ

٢ ػذ ظ١َ ٍٟٝ ػٖ أر زو خحُ ٌحر خٕ ً ًٝ ،ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ  ى هللا ػ

Wahb bin Wahb bin „Abdullah bin Zam‟ah bin Al Aswad bin Muthallib bin Asad bin „Abdul 

„Uzza, Abu Bakhtariy meriwayatkan dari Abu „Abdullah [„alaihis salaam] dan dia seorang 

pendusta [Rijal An Najasyiy hal 430 no 1155] 

 ٖ ٛذ ر ٤قٝ ؼ ٟ ٛذ،  ٌٔ ظ١َ، ػخ٢ٓ حُ زو ٞ حُ ٛذ، أر ٝ 

Wahb bin Wahb, Abu Bakhtariy, bermazhab ahlus sunnah, seorang yang dhaif [Al Fahrasat 

Syaikh Ath Thuusiy hal 256] 

غ لي٣ ٛلخد حُ ٘ي أ ٤ق ؿيح ػ ؼ ٟ  ٞٛ ٛذ ٝ ٝ ٖ ٛذ ر  ٝ

Wahb bin Wahb dan ia dhaif jiddan di sisi ahli hadis [Tahdzib Al Ahkam Syaikh Ath Thuusiy 

9/77] 

Sudah jelas riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah di sisi mazhab Syi‘ah karena perawinya 

dhaif dan pendusta di sisi mazhab Syi‘ah. Tulisan saudara penulis itu memang rendah dan 

tidak berguna karena ia berhujjah dengan riwayat yang dhaif di sisi Syi‘ah untuk 

mendustakan mazhab Syi‘ah. Ia bahkan mengatakan Syi‘ah sebagai agama yang hina dengan 

bersandar pada riwayat ini. Dan telah terbukti dalam pembahasan di atas bahwa penulis 

tersebut yang lebih pantas untuk dikatakan hina karena tuduhannya. 

Ada baiknya kami mengulangi hakikat diri kami untuk mencegah orang-orang awam [dan 

termasuk penulis rendah tersebut] menuduh yang bukan-bukan terhadap kami. Kami bukan 

seorang pengikut mazhab Syi‘ah tetapi kami tidak suka jika seseorang berbuat nista dan dusta 
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terhadap mazhab Syi‘ah. Silakan siapapun mengkritik Syi‘ah tetapi berhujjahlah dengan 

kaidah ilmu yang ilmiah. 

Bukti Shahih Mazhab Syi’ah Memuji Sahabat Nabi 

Posted on Maret 27, 2014 by secondprince  

Para Sahabat Nabi Yang Dipuji oleh Imam Ahlul Bait [‘alaihis salaam[ 

Terdapat sebagian riwayat dalam mazhab Syi‘ah yang ternyata memuji dan memuliakan para 

sahabat Nabi. Hal ini meruntuhkan anggapan dari para pembenci Syi‘ah [baik itu dari 

kalangan nashibiy atau selainnya] bahwa Syi‘ah mengkafirkan para sahabat Nabi. 

. 

. 

Riwayat Pertama 

٢ٟ هللا ع ٍ ٢ ٜٔيحٗ لَ حُ ؼ ٖ ؿ خى ر ٣ُ ٖ ٘خ أكٔي ر ٖ كيػ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٢ِ حر ٘خ ػ خٍ: كيػ ٚ ه ٗ

 ٤ٚ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ْ، ػٖ أر ٓخُ  ٖ ٘خّ ر ٤َ، ػٖ ٛ ٢ ػٔ ٖ أر ، ػٖ ٓلٔي ر ٤ٚ ْٗ، ػٖ أر ٛخ

٤ش آ٫ف  ٔخٗ لخ ػ َ٘ أُ ٢٘ ػ ٚ حػ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٛلخد ٍ خٕ أ خٍ: ً ٬ّٔ ه حُ

٢ ؿ ي١ٍ ٫ٝ َٓ ْ ه ٤ٜ َ ك ٣ ْ وخء، ُٝ ِ ط لخٕ ٖٓ حُ ٌش، ٝأُ لخٕ ٖٓ ٓ ٘ش، ٝ أُ ٔي٣ ٫ٝ ك١ٍَٝ  ٖٓ حُ

٘خ ٖٓ  زٞ أٍٝحك ٕٞ: حه وُٞ ٜ٘خٍ ٣ٝ ٤َ ٝحُ ِ ٌٕٞ حُ ز ٞح ٣ خٗ ٛلخد ٍأ١، ً  ٢، ٫ٝ ظُِ ؼ ٓ ٫ٝ

َ٤ ؤ زِ حُ َ ه ؤً زَ إٔ ٗ  ه

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ziyaad bin Ja‟far Al Hamdaaniy 

[radliyallaahu„anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami „Aliy bin Ibraahiim bin 

Haasyim dari Ayahnya, dari Muhammad bin Abi „Umair dari Hisyaam bin Saalim, dari Abu 

„Abdillah [„alaihis-salaam] “Para Sahabat Rasulullah [shallallaahu„alaihi wa aalihi] 

berjumlah dua belas ribu orang, yaitu delapan ribu orang berasal dari Madiinah, dua ribu 

orang dari Makkah dan dua ribu orang dari kalangan Thulaqaa‟. Tidak ada di diantara 

mereka yang mempunyai pemikiran Qadariy, Murji‟, Haruriy, Mu‟taziliy, dan Ashabur 

Ra‟yu. Mereka senantiasa menangis pada malam dan siang hari, seraya berdoa “cabutlah 

nyawa kami sebelum kami sempat memakan roti adonan” [Al Khishaal Syaikh Ash Shaaduq 

hal 639-640 no 15] 

Riwayat Syaikh Ash Shaaduq di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah. 

Berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Ahmad bin Ziyaad bin Ja‘far Al Hamdaaniy, ia seorang yang tsiqat fadhl sebagaimana 

yang dinyatakan Syaikh Shaduq [Kamal Ad Diin Syaikh Shaduq hal 369] 

2. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

3. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

https://secondprince.wordpress.com/2014/03/27/bukti-shahih-mazhab-syiah-memuji-sahabat-nabi/
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4. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

5. Hisyaam bin Saalim meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] ia tsiqat 

tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 434 no 1165] 

. 

. 

Riwayat Kedua 

ٜٔخهلل  ٢ ٍك ٔو ٚ حُ ٣ٞ ُٞ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ْٓ ؿ وخ ٞ حُ خ أر زَٗ خٍ أه ٖ ٓلٔي ه خ ٓلٔي ر زَٗ أه

 ٖٔ ل ٠ٔ ػٖ حُ ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر زي هللا ػٖ أكٔي ر ٖ ػ ؼي ر ٓ ٘خ  خٍ كيػ ٢ ه ٢٘ أر خٍ كيػ ه

ًٞ ٖ هَر ٘خٕ ػٖ ٓؼَٝف ر ٓ  ٖ زي هللا ر زٞد ػٖ ػ ٖ ٓل ٢ِ   ر ٖ ػ لَ ٓلٔي ر ؼ ٢ ؿ ػٖ أر

َ زخه ؼَحم ،  حُ خُ زق ر ٜ ٘خّ حُ خُ ٬ّٔ ر خُ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٠ِ أٓ ٛ خٍ  ٬ّٔ ه خُ ٤ٜ ِ ػ

يص  وي ٜػ ٓخ ٝهللا ُ خٍ أ ْ ه ٠ ( ، ػ ؼخُ ْٛ ٖٓ هٞف هللا ) ط ٌخ ٠ٌ ٝأر ز ْ ، ك َٜف ٝػٜظ خ حٗ ِٔ ك

 ٕٞ٘ ٔ زلٕٞ ٣ٝ ٜ ٤ ُ ْٜ ٚ ، ٝاٗ ٞآُ ٤ٜ ِ ؼ ِٜ خُ ِى ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ِ ٤ ِ ي ه ٠ِ ٜػ ٓخ ػ ٞح أه

ذ حٍ ًَ ً ْٜ٘ ٤ ٤ٖ أػ ٜخء ر زَحء هٔ ؼخء ؿ ؼ ٗ ٓخ ،  ٤خ ٓـيح ٝه  ْٜ َر ظٕٞ ُ ٤ ز ٓؼِٟ ، ٣

٘خٍ ، ٝهللا  ْٜ ٖٓ حُ خر ٌخى ٍه ٚ ك ٗٞ ٔؤُ ٣ٝ ْٜ ٘خؿٕٞ ٍر ٣ ، ْٜٛ زخ ْٜٓ ٝؿ يح ٤ٖ أه َحٝكٕٞ ر ٣

لٕٞ ٘ٚ هخث وٕٞ ٓ ل ٘ ٤غ ٓ ْٛ ؿٔ ي ٝ ْ ٓغ ًُ ٜظ وي ٍأ٣ ُ 

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Muhammad yang berkata telah 

mengabarkan kepada kami Abul Qaasim Ja‟far bin Muhammad bin Quluwaih Al Qummiy 

[rahimahullah] yang berkata telah menceritakan kepadaku Ayahku yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sa‟d bin „Abdullah dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari 

Hasan bin Mahbuub dari „Abdullah bin Sinaan dari Ma‟ruf bin Kharrabudz dari Abu Ja‟far 

Muhammad bin Aliy Al Baaqir [„alaihis salaam] yang berkata Amirul Mukminin [„alaihis 

salaam] shalat bersama orang-orang di waktu shubuh di Iraq, ketika Beliau memberi 

nasehat kepada mereka maka Beliau menangis dan mereka juga menangis karena takut 

kepada Allah SWT. Kemudian Beliau berkata “Demi Allah sungguh aku telah hidup bersama 

kaum di masa kekasihku Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi] dan sesungguhnya mereka 

di waktu pagi mereka berjalan dengan kusut dan berdebu, nampak diantara kedua mata 

mereka bekas seperti lutut kambing [karena sujud], dan di malam hari mereka sujud dan 

berdiri [menghadap Allah] bergantian antara kaki dan dahi mereka, mereka bermunajat 

kepada Tuhan mereka, meminta Kepada-Nya agar dijauhkan dari api neraka, Demi Allah 

sungguh aku melihat mereka dalam keadaan demikian dan mereka selalu berhati-hati dan 

takut kepada-Nya [Al Amaliy Ath Thuusiy hal 102] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah, berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Muhammad adalah Muhammad bin Muhammad bin Nu‘man Syaikh 

Mufid, ia termasuk diantara guru-guru Syi‘ah yang mulia dan pemimpin mereka, dan 

orang yang paling terpercaya di zamannya, dan paling alim diantara mereka 

[Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 248 no 46] 

2. Abul Qaasim Ja‘far bin Muhammad bin Quluwaih Al Qummiy termasuk orang yang 

tsiqat dan mulia dalam hadis dan faqih [Rijal An Najasyiy hal 123 no 318] 

3. Muhammad bin Quluwaih ayahnya Abul Qaasim Ja‘far bin Muhammad bin Quluwaih 

seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 570] 
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4. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

5. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

6. Hasan bin Mahbuub As Saraad seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 354] 

7. ‗Abdullah bin Sinaan seorang yang tsiqat jaliil tidak ada celaan sedikitpun 

terhadapnya, ia meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An 

Najasyiy hal 214 no 558] 

8. Ma‘ruf bin Kharrabudz, Al Kasyiy menyebutkan bahwa ia termasuk ashabul ijma‘ 

[enam orang yang paling faqih] diantara para fuqaha dari kalangan sahabat Abu Ja‘far 

[‗alaihis salaam] dan Abu Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal Al Kasyiy 2/507]. Al 

Majlisiy menyatakan Ma‘ruf bin Kharrabudz tsiqat [Al Wajiizah no 1897] 

Riwayat Ath Thuusiy di atas menunjukkan bahwa Imam Ali [‗alaihis salaam] memuji para 

sahabat Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahwa mereka orang-orang beriman yang 

rajin beribadah. 

. 

. 

Riwayat Ketiga 

 ٖ ٢ِ ر ٖ كخُّ ػ ٍٜٞ ر ٘ ٤ي، ػٖ ٓ ٖ كٔ ْٛ ر ـَحٕ، ػٖ ػخ ٗ ٢ ٖ أر ، ػٖ حر ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ار

خ  ٤ٜ ٢٘ ك ز ٤ ظـ ش ك ٔؤُ ٔ ي ػٖ حُ ٓؤُ ٢ أ خُ ٓخ ر  :ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ زيهللا ػ ٢ ػ ِض ٫ر خٍ: ه ه

 ٠ِ ٘خّ ػ ٤ذ حُ ـ خ ٗ وخٍ: اٗ ـٞحد آهَ؟ ك خ ر ٤ٜ ٚز ك ٤ ظـ ١َ٤ ك جي ؿ ٤ ـ ٣ ْ ـٞحد، ػ خُ ر

ٛق ٢ ػٖ أ زَٗ ؤه ِض: ك خٍ: ه ٜخٕ، ه و ٘ خىس ٝحُ ٣ِ ٚ حُ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  حد ٍ

 ْٜ خُ ٔخ ر ِض: ك خٍ: ه ٞح، ه ٛيه  َ خٍ: ر ٞح؟ ه ٌر ٚ أّ ً ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٠ِ ٓلٔي  ٞح ػ ٛيه

 ٚ ٔؤُ ٤ ٚ ك ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ ؤط خٕ ٣ َؿَ ً ِْ إٔ حُ ؼ ٓخ ط وخٍ: أ لٞح؟ ك ِ ظ حه

ـٞحد، ي حُ ٔن ًُ ٘ ٓخ ٣ ي  ؼي ًُ ٚز ر ٤ ـ ٣ ْ ـٞحد ػ خُ خ ر ٤ٜ ٚز ك ٤ ٤ـ ش ك ٔؤُ ٔ  ػٖ حُ

٠خ ؼ ٠ٜخ ر ؼ غ ر خى٣ ٔوض ح٫ك ٘  ك

„Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Ibnu Abi Najraan dari „Aashim bin Humaid dari 

Manshuur bin Haazim yang berkata aku bertanya kepada Abu „Abdullah [„alaihis salaam] 

“Bagaimana bisa ketika aku bertanya suatu permasalahan maka engkau menjawabku 

dengan suatu jawaban kemudian orang lain datang kepadamu dan engkau menjawab dengan 

jawaban yang lain?. Maka Beliau berkata “Sesungguhnya kami menjawab manusia dengan 

kalimat yang lebih dan kalimat yang kurang”. Aku berkata “maka kabarkanlah kepadaku 

tentang para sahabat Rasulullah [shallallahu „alaihi wa „alihi], apakah mereka seorang 

yang jujur atas Muhammad [shallallahu „alaihi wa „alihi] ataukah mereka berdusta?”. 

Beliau berkata “bahkan mereka jujur”. Aku berkata “maka mengapa mereka berselisih”. 

Beliau berkata “tahukah engkau bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wa „alihi] dan bertanya kepada Beliau suatu permasalahan maka Beliau 

menjawabnya dengan suatu jawaban kemudian setelah itu Beliau menjawab dengan jawaban 

yang menasakh jawaban yang pertama maka itulah sebagian hadis menasakh sebagian hadis 

lain [Al Kafiy Al Kulainiy 1/65 no 3] 
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Riwayat Al Kafiy di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah, berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. ‗Abdurrahman bin ‗Abi Najraan Abu Fadhl seorang yang tsiqat tsiqat mu‘tamad apa 

yang ia riwayatkan [Rijal An Najasyiy hal 235 no 622] 

4. ‗Aashim bin Humaid Al Hanaath seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 

301 no 821] 

5. Manshuur bin Haazim Abu Ayub Al Bajalliy seorang tsiqat shaduq meriwayatkan 

dari Abu ‗Abdullah dan Abu Hasan Musa [‗alaihimus salaam] [Rijal An Najasyiy hal 

413 no 1101] 

Riwayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] telah memuji 

para sahabat Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahwa mereka jujur atas Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] hanya saja perbedaan yang terjadi di antara mereka para 

sahabat akibat sebagian mereka meriwayatkan hadis yang dinasakh oleh hadis sahabat lain. 

. 

. 

Riwayat Keempat 

َ زي حُ ٖ ػ ؼي ر ٓ ٘خ  خٍ: كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ ٘خ أر ٠ٔ، كيػ ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي حر ٙ، ػٖ أكٔي ر

 ٢ ٤َ، ػٖ أر ٜ ٢ ر ٤ي، ػٖ أر ٖ كٔ ْٛ ر ط٢، ػٖ ػخ زِٗ َٜ حُ ٗ ٢ ٖ أر ٖ ٓلٔي ر ػٖ أكٔي ر

ٓٔخء  ٘ؤ ٔٔخٛ ٘ش ك ـ َٛ حُ ٞحص ٖٓ أ وٍٞ: ٍكْ هللا ح٧ه ٚظ ٣ ؼ ٔٓ خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ؿ

٘ض  ٠ ر ِٔ ٓ ٝ ،ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ذ ػ ٢ ١خُ ٖ أر لَ ر ؼ لض ؿ ض ط خٗ ٤ش ًٝ ٔؼ ؼ و ٤ْ حُ ٘ض ػٔ ر

ؼغ و ٤ْ حُ ض ػٔ خٗ لخٍع ً ٘ض حُ ش ر ٗٞ ٤ٔ ٓ :ٍ٢٘ ٬ٛ لض كِٔس، ٝهْٔ ٖٓ ر ض ط خٗ ٤ش ًٝ ٓ

ٜخء أّ  ٤ ٔـ ٘ي، ٝحُ ٜٔخ ٛ ٓ زخّ ح ؼ ٘ي حُ ٠َ ػ ل ٚ، ٝأّ حُ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ لض حُ ط

وذ ٜخ ػ ُ ٌٖ ٣ ْ ٤يس ُٝ ٖ ؿ٬ظ، ٝكٔ لـخؽ ر ٤ق حُ و ٢ ػ ض ك خٗ ٤ي، ٝػِس ً ُٞ ٖ حُ ي ر  هخُ

Telah menceritakan kepada kami Ayahku [radiallahu „anhu] yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sa‟d bin „Abdullah dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari 

Ahmad bin Muhammad bin Abi Nashr Al Bazanthiy dari „Ashim bin Humaid dari Abi Bashiir 

dari Abi Ja‟far [„alaihis salaam], [Abu Bashiir] berkata aku mendengar Beliau mengatakan 

semoga Allah memberikan rahmat pada saudari-saudari ahli surga. Nama-nama mereka 

adalah Asma‟ binti Umais Al Khats‟amiyyah istri Ja‟far bin Abi Thalib [„alaihis salaam] dan 

Salma binti Umais Al Khats‟amiyyah istri Hamzah, dan lima orang dari bani Hilaal, 

Maimunah binti Al Haarits istri Nabi [shallallahu „alaihi wa „alihi], Ummu Fadhl istri 

„Abbas dan namanya adalah Hind, Al Ghamiishaa‟ ibu Khaalid bin Waalid, „Izzah dari 

Tsaqiif istri Hajjaaj bin Ghalaazh, dan Hamiidah ia tidak memiliki anak [Al Khishaal Syaikh 

Ash Shaduuq hal 363 no 55] 
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Riwayat Syaikh Ash Shaduuq di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah, 

berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Ayah Syaikh Shaduq adalah ‗Aliy bin Husain bin Musa bn Babawaih Al Qummiy 

disebutkan oleh An Najasyiy Syaikh yang faqih dan tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 261 

no 684] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

3. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

4. Ahmad bin Muhammad bin Abi Nashr Al Bazanthiy seorang yang tsiqat jaliil qadr 

[Rijal Ath Thuusiy hal 332] 

5. ‗Aashim bin Humaid Al Hanaath seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 

301 no 821] 

6. Abu Bashiir adalah Laits bin Bakhtariy Al Muradiy seorang yang tsiqat meriwayatkan 

dari Abu Ja‘far dan Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al 

Hadits hal 476] 

Riwayat Syaikh Ash Shaduuq di atas menunjukkan bahwa terdapat para sahabat wanita yang 

dikatakan sebagai ahli surga diantaranya adalah Asma binti Umais [radiallahu ‗anha] dan 

Maimunah binti Al Harits Ummul Mukminin [radiallahu ‗anha] 

. 

. 

Riwayat Kelima 

ؼض  ٔٓ خٍ  ق ه خٕ ػٖ ٣ًٍ ٔؼ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل ٤َ ػٖ حُ ٢ ػٔ ٖ أر ٤ٚ ػٖ حر ٤ْ ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ػ

 ٤ٚ ِ زي هللا )ػ خ ػ ٤ي أر ؼ ٓ خ  ٬ّٔ إ أر ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر خٍ ػ وٍٞ ه ٬ّٔ( ٣ حُ

ش  ٬ػ ِ٘ع ػ خ ك ٤ٔ و ظ ٔ خٕ ٓ ًٝ )ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) ٛلخد ٍ خٕ ٖٓ أ وي١ٍ ً حُ

٤ٚ ٔخص ك ٬ٜٙ ك ٓ ٠ ْ كَٔ اُ ِٚ ػ ِٚ أٛ ٔ ـ خّ ك  أ٣

„Aliy bin Ibrahiim dari Ayahnya dari Ibnu Abi „Umair dari Husain bin „Utsman dari Dzuraih 

yang berkata aku mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan Aliy bin Husain 

[„alaihimas salaam] berkata bahwa Abu Sa‟id Al Khudri termasuk sahabat Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wa „alihi] dan ia seorang yang lurus, ia menderita sakit selama tiga hari 

maka keluarganya memandikannya kemudian membawanya ke tempat shalat maka ia mati 

dalam keadaan seperti itu [Al Kafiy Al Kulainiy 3/125 no 1] 

Riwayat di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah, berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu‘tamad, shahih 

mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 



 479 

3. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

4. Husain bin ‗Utsman bin Syarik seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari Abu Abdullah 

[‗alaihis salaam] dan Abu Hasan [‗alaihis salaam], dan telah meriwayatkan darinya 

Muhammad bin Abi ‗Umair [Rijal An Najasyiy hal 53 no 119] 

5. Dzuraih Al Muhaaribiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 127] 

Riwayat di atas menunjukkan bahwa Abu Sa‘id Al Khudriy [radiallahu ‗anhu] termasuk 

sahabat yang terpuji kedudukannya dalam pandangan Imam Ahlul Bait. 

. 

. 

Riwayat Keenam 

 َ٤ ل ط ٞ اُ طلم أث وبٍ  َالّ ك ٤ٚ اُ ِ لو ػ ؼ ٢ ع ٠ِ أث ٌالّ ػ ٛنا اُ ضذ  ؼو ٞم ك ٖ فوث بٍ ٓؼوٝف ث ه

٘بٙ َالّ ٝػوك ٤ٚ اُ ِ ٢ِ ػ زبة ػ ً ٢ بٙ ك ٌالّ ٝعلٗ ٛنا اُ ٔٚ هللا   هؽ

Ma‟ruf bin Kharrabudz berkata aku memberitahukan perkataan ini kepada Abu Ja‟far 

[„alaihis salaam] maka Beliau berkata “benar Abu Thufail, rahmat Allah atasnya, perkataan 

ini kami temukan dalam kitab Aliy [„alaihis salaam] dan kami mengenalnya” [Al Khishaal 

Syaikh Ash Shaduuq hal 67 no 98] 

Riwayat Syaikh Ash Shaduuq di atas adalah penggalan riwayat panjang dimana Ma‘ruf bin 

Kharrabudz meriwayatkan hadis dari Abu Thufa‘il dari Huzaifah [radiallahu ‗anhu] mengenai 

sabda Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tentang Aliy bin Abi Thalib [‗alaihis salaam]. 

Kemudian di akhir hadis Ma‘ruf bin Kharrabudz menanyakan hadis yang ia dengar dari Abu 

Thufail [radiallahu ‗anhu] tersebut kepada Abu Ja‘far [‗alaihis salaam]. Sanad lengkap 

riwayat tersebut hingga Ma‘ruf bin Kharrabudz adalah 

 ٖٔ ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر خٍ كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٤ي ٍ ُٞ ٖ حُ ٖ أكٔي ر ٖٔ ر ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 ٖ ؼخ، ػٖ ٓلٔي ر ٤ ي ؿٔ ٣ِ ٣ ٖ وٞد ر ؼ وطخد، ٣ٝ ٢ حُ ٖ أر ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ لخٍ، ػٖ ٓلٔي ر ٜ حُ

ًٞ ٖ هَر ٘خٕ، ػٖ ٓؼَٝف ر ٓ  ٖ زي هللا ر ٤َ، ػٖ ػ ٢ ػٔ  أر

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Waliid [radiallahu 

„anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar 

dari Muhammad bin Husain Abil Khaththaab dan Ya‟qub bin Yaziid keduanya dari 

Muhammad bin Abi „Umair dari „Abdullah bin Sinaan dari Ma‟ruf bin Kharrabudz 

Riwayat ini sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah, berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid adalah Syaikh Qum, faqih mereka, yang 

terdahulu dan terkemuka, seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 383 no 

1042] 

2. Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar ia terkemuka di Qum, tsiqat, agung 

kedudukannya [Rijal An Najasyiy hal 354 no 948] 

3. Muhammad bin Husain bin Abil Khaththaab seorang yang mulia, agung 

kedudukannya, banyak memiliki riwayat, tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 334 no 897] 
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4. Ya‘qub bin Yazid bin Hammaad Al Anbariy seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An 

Najasyiy hal 450 no 1215] 

5. Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di 

kalangan khusus [Syi‘ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218] 

6. ‗Abdullah bin Sinaan seorang yang tsiqat jaliil tidak ada celaan sedikitpun 

terhadapnya, ia meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An 

Najasyiy hal 214 no 558] 

7. Ma‘ruf bin Kharrabudz, Al Kasyiy menyebutkan bahwa ia termasuk ashabul ijma‘ 

[enam orang yang paling faqih] diantara para fuqaha dari kalangan sahabat Abu Ja‘far 

[‗alaihis salaam] dan Abu Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal Al Kasyiy 2/507]. Al 

Majlisiy menyatakan Ma‘ruf bin Kharrabudz tsiqat [Al Wajiizah no 1897] 

Riwayat Syaikh Ash Shaduuq di atas menunjukkan pujian Abu Ja‘far [‗alaihis salaam] 

kepada Abu Thufail, dan ia termasuk sahabat Nabi, Syaikh Ath Thuusiy menyebutkan nama 

Abu Thufail dalam kitab Rijal-nya [Rijal Ath Thuusiy hal 44] dan Syaikh Ath Thuusiy 

menyebutkan namanya tersebut dalam bab 

ش ٜلخر ٚ ٖٓ حُ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ خد ٖٓ ١ٍٝ ػٖ حُ  ر

Bab, orang-orang yang meriwayatkan dari Nabi [shallallahu „alaihi wa‟alihi] termasuk 

kalangan sahabat-Nya 

Riwayat ini dan riwayat-riwayat sebelumnya menjadi bukti yang menyatakan bahwa hadis 

semua sahabat murtad kecuali tiga adalah hadis mungkar karena bertentangan dengan hadis 

shahih di sisi mazhab Syi‘ah 

. 

. 

Kesimpulan 

Tuduhan bahwa mazhab Syi‘ah mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi adalah tuduhan yang 

tidak benar. Dalam kitab mazhab Syi‘ah juga terdapat pujian terhadap para sahabat baik 

secara umum ataupun terkhusus sahabat tertentu. Walaupun memang terdapat juga riwayat 

yang memuat celaan terhadap sahabat tertentu. Perkara seperti ini juga dapat ditemukan 

dalam riwayat Ahlus Sunnah yaitu terdapat berbagai hadis shahih yang juga mencela 

sebagian sahabat. 

Benarkah Mazhab Syi’ah Mengkafirkan Mayoritas 

Sahabat Nabi? 

Posted on Maret 27, 2014 by secondprince  

Benarkah Mazhab Syi’ah Mengkafirkan Mayoritas Sahabat Nabi? 

Salah satu diantara Syubhat para pembenci Syi‘ah [baik dari kalangan nashibiy atau 

selainnya] adalah Syi‘ah mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi kecuali tiga orang. Mereka 

mengutip beberapa hadis dalam kitab Syi‘ah untuk menunjukkan syubhat tersebut. 

https://secondprince.wordpress.com/2014/03/27/benarkah-mazhab-syiah-mengkafirkan-mayoritas-sahabat-nabi/
https://secondprince.wordpress.com/2014/03/27/benarkah-mazhab-syiah-mengkafirkan-mayoritas-sahabat-nabi/
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Dalam tulisan ini akan kami tunjukkan bahwa syubhat tersebut dusta, yang benar di sisi 

mazhab Syi‘ah adalah para sahabat Nabi telah tersesat dalam perkara Imamah Aliy bin Abi 

Thalib [‗alaihis salaam] tetapi itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam dan terlepas dari 

perkara Imamah cukup banyak para sahabat Nabi yang dipuji oleh Imam Ahlul Bait [‗alaihis 

salaam] 

Dalam pembahasan ini akan dibahas hadis-hadis mazhab Syi‘ah yang sering dijadikan hujjah 

untuk menunjukkan kekafiran mayoritas sahabat Nabi. Hadis-hadis tersebut terbagi menjadi 

dua yaitu 

1. Hadis yang dengan jelas menggunakan lafaz ―murtad‖ 

2. Hadis yang tidak menggunakan lafaz ―murtad‖ 

. 

. 

. 

Hadis Dengan Lafaz Murtad 

Hadis yang menggunakan lafaz murtad dalam masalah ini ada lima hadis, empat hadis 

kedudukannya dhaif dan satu hadis mengandung illat [cacat] sehingga tidak bisa dijadikan 

hujjah. Berikut hadis-hadis yang dimaksud 

Riwayat Pertama 

 ٤ٚ ِ لَ )ػ ؼ ٞ ؿ خٍ أر خٍ ه ٢َٓ٠ ه ل ٌَ حُ ٢ ر ٤َس ػٖ أر ٖ ػٔ ٤ق ر ٓ ٌْ ػٖ  ل ٖ حُ ٢ِ ر ػ

َٔ هخٍ هِض كؼٔخٍ ؟ هخٍ هي ًخٕ ؿخٝ ؿ٠٤ش ػْ  .حٍطي حُ٘خّ ا٫ ػ٬ػش ٗلَ ِٓٔخٕ ٝ أرٞ ًٍ ٝ حُٔويحى (حّحُ

ؿغ، ػْ هخٍ إ أٍىص ح١ٌُ ُْ ٣٘ي ٝ ُْ ٣يهِٚ ٢ٗ ٚز ٍ  ِ ٢ ه ٚ ػَٝ ك بٗ خٕ ك ِٔ ٓ ٓخ  ؤ ويحى، ك ٔ خُ ء ك

ْٜ ح ٌط ٚ ٧ه ِْ ر ٌ ٞ ط ظْ ُ ْٓ هللا ح٧ػ ٬ّٔ( ح ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ )ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٘ي أٓ ٧ٍٝ ػخٍٝ إٔ ػ

 ٤ٚ ِ ٤ٖ )ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٚ أٓ َٔ ر وش ك ِ ٔ خُ ض ً ًَ ظ٠ ط ٚو ك ٘ جض ػ زذ ٝ ٝؿ ِ ٛٞ ٌٌٛح ك  ٝ

 َ٤ ٙ أٓ ؤَٓ ٞ ًٍ ك ٓخ أر غ ٝ أ زخ٣ غ ك خ٣ ٌٛح ٖٓ ًحى ر زي هللا  خ ػ خ أر ٣ ٚ وخٍ ُ ٬ّٔ( ك حُ

٠ ا٫ إٔ  ؤر ْ ك ٓش ٫ث ٞ ٢ هللا ُ ؤهٌٙ ك ٣ ٌٖ ٣ ْ ٌٞص ٝ ُ ٔ خُ ٬ّٔ( ر ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ )ػ ٘ ٔئٓ حُ

ٚ ؤَٓ ر خٕ ك ٔؼ ٚ ػ َٔ ر ِْ ك ٌ ظ ْػ ،٣ خٗأ  ُ٘ح د ؼر ّخ ٌك ي ٓ ٍٝأ ٕخ خٗأٖ  ٞرأ د  ٓ ٓخ  ٕخ

 ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ؼَف كن أٓ ٣ ٌٖ ٣ ِْ ؼش، ك ز ٓ ٞح  خٗ ٤َس ٝ ً ظ ٗ ٞ ػَٔس ٝ  ٜخ١ٍ ٝ أر ح٧ٗ

 سعدٍّح ءحٍإٙ حٍا )ّحٍٍّح ١ٍٙع(

Aliy bin Al Hakam dari Saif bin Umairah dari Abi Bakar Al Hadhramiy yang berkata Abu 

Ja‟far [„alaihis salaam] berkata orang-orang murtad kecuali tiga yaitu Salman, Abu Dzar 

dan Miqdaad. Aku berkata „Ammar?. Beliau berkata “sungguh ia telah berpaling kemudian 

kembali” kemudian Beliau berkata “sesungguhnya orang yang tidak ada keraguan 

didalamnya sedikitpun adalah Miqdaad, adapun Salman bahwasanya ia nampak dalam 

hatinya nampak bahwa di sisi Amirul Mukminin [„alaihis salaam] terdapat nama Allah yang 

paling agung yang seandainya ia meminta dengannya maka bumi akan menelan mereka. Dia 

ditangkap dan diikat lehernya sampai meninggalkan bekas, ketika Amirul mukminin 

melintasinya, Ia berkata kepadanya [Salman] “wahai Abu „Abdullah, inilah akibat perkara 

ini, berbaiatlah” maka ia berbaiat. Adapun Abu Dzar maka Amirul Mukminin [„alaihis 

salaam] memerintahkannya untuk diam dan tidak terpengaruh dengan celaan para pencela 



 482 

di jalan Allah, ia menolak dan berbicara maka ketika Utsman melintasinya ia 

memerintahkan dengannya, kemudian orang-orang kembali setelah itudan mereka yang 

pertama kembali adalah Abu Saasaan Al Anshariy, Abu „Amrah dan Syutairah maka mereka 

jadi bertujuh, tidak ada yang mengenal hak Amirul Mukminin [„alaihis salaam] kecuali 

mereka bertujuh [Rijal Al Kasyiy 1/47 no 24] 

Riwayat Al Kasyiy di atas sanadnya dhaif karena terputus Antara Al Kasyiy dan Aliy bin Al 

Hakaam. Syaikh Ja‘far Syubhaaniy berkata 

وَٕ ٢٘ ٖٓ أػ٬ّ حُ ٌ خ إٔ حُ ٜل ؼ ٟ  ٢ ل٠ ك ٜق إٔ  ًٝ ٬ ٣ ١َ ، ك ٔو ٜـ١َ حُ غ حُ َحر حُ

 ٠ ظٞك ٔ ٤َس حُ ٖ ػٔ َح١ٝ ػٖ حر زخ١ٍ حُ ٘ٚ ح٧ٗ َٔحى ٓ خٕ حُ ٓٞحء أً  ، ٌْ ل ٖ حُ ٢ِ ر ١َٝ ػٖ ػ ٣

 ) ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٟخ ) ػ َ ٛلخد حُ ٤ن ٖٓ أ ٘ ١ٌ ػيٙ حُ ١َ٤ حُ ِر َٔحى حُ خٕ حُ ػخّ ) 712 ٙ( أٝ ً

٠ ػخّ 302 ظٞك ٔ  حُ

Dan cukup untuk melemahkannya bahwa Al Kasyiy termasuk ulama abad keempat Hijrah 

maka tidak shahih ia meriwayatkan dari Aliy bin Al Hakam, jika yang dimaksud adalah Al 

Anbariy yang meriwayatkan dari Ibnu Umairah maka ia wafat tahun 217 atau jika yang 

dimaksud adalah Az Zubairiy yang disebutkan Syaikh dalam sahabat Imam Ar Ridha 

[„alaihis salaam] maka ia wafat tahun 203 H [Adhwaa „Ala „Aqa‟id Syi‟ah Al Imamiyah, 

Syaikh Ja‟far Syubhaaniy hal 523] 

Disebutkan riwayat di atas oleh Al Mufiid dalam Al Ikhtishaash dengan sanad yang 

bersambung hingga Aliy bin Al Hakam, berikut sanadnya 

لخٍ، ػٖ  ٜ ٖٔ حُ ل ٖ حُ ٖٔ، ػٖ ٓلٔي ر ل ٖ حُ ٓق، ػٖ ٓلٔي ر ٞ ٣ ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ػ

خٍ:  ٢َٓ٠ ه ل ٌَ حُ ٢ ر ٤َس، ػٖ أر ٖ ػٔ ٤ق ر ٓ ٌْ، ػٖ  ل ٖ حُ ٢ِ ر ٤َ، ػٖ ػ ٓٔخػ ٖ ا ٓلٔي ر

ويحى ٔ ًٍٞ، ٝحُ خٕ ٝأر ِٔ ٓ لَ:  ش ٗ ٬ػ ٘خّ ا٫ ػ ي حُ ٬ّٔ: حٍط ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٞؿ خٍ أر  ه

Aliy bin Husain bin Yuusuf dari Muhammad bin Hasan dari Muhammad bin Hasan Ash 

Shaffaar dari Muhammad bin Isma‟iil dari „Aliy bin Al Hakam dari Saif bin „Umairah dari 

Abu Bakar Al Hadhramiy yang berkata Abu Ja‟far [„alaihis salaam] berkata “orang-orang 

telah murtad kecuali tiga yaitu Salmaan, Abu Dzar dan Miqdaad…[Al Ikhtishaash Syaikh 

Mufiid hal 10] 

Terlepas dari kontroversi mengenai kitab Al Ikhtishaash Syaikh Mufiid. Riwayat Al Mufiid 

di atas sanadnya dhaif sampai Aliy bin Al Hakam karena Aliy bin Husain bin Yuusuf dan 

Muhammad bin Isma‘iil majhul 

1. Aliy bin Husain bin Yusuf, Syaikh Asy Syahruudiy dalam biografinya menyatakan 

―mereka tidak menyebutkannya‖ [Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadits, Syaikh Aliy Asy 

Syahruudiy 5/359 no 9957] 

2. Muhammad bin Isma‘iil Al Qummiy meriwayatkan dari Aliy bin Al Hakam dan telah 

meriwayatkan darinya Muhammad bin Yahya [Mu‘jam Rijal Al Hadits 16/118 no 

10293]. Disebutkan bahwa ia majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 502] 

Kesimpulannya riwayat di atas dhaif tidak tsabit sanadnya sampai ke Aliy bin Al Hakam 

maka tidak bisa dijadikan hujjah 

. 
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. 

Riwayat Kedua  

 ٖ ٤ْ ر َحٛ ٤َ ػٖ ار ٢ ػٔ ٖ أر ٗخًحٕ، ػٖ حر  ٖ َٜ ر ل ٢٘ حُ خٍ كيػ ٤َ، ه ٓٔخػ ٖ ا ٓلٔي ر

 ًٍ ٞ ش أر ٬ػ ٘خّ ح٫ ػ ي حُ زي هللا حٍط ٢ ػ ِض ٧ر خٍ: ه ٤َ، ه ٜ ٢ ر ٤ي، ػٖ أر لٔ زي حُ ػ

خٍ:  ويحى ه ٔ خٕ ٝحُ ِٔ ٓ ٞ ػَٔس ٝ ٓخٕ ٝأر ٓخ  ٞ ٖ أر ؤ٣ ٬ّٔ: ك ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٞ ػ وخٍ أر ك

ٜخ١ٍ؟  ح٧ٗ

Muhammad bin Isma‟iil berkata telah menceritakan kepadaku Al Fadhl bin Syadzaan dari 

Ibnu Abi „Umair dari Ibrahiim bin „Abdul Hamiid dari Abi Bashiir yang berkata aku berkata 

kepada Abu „Abdullah “orang-orang telah murtad kecuali tiga yaitu Abu Dzar, Salmaan dan 

Miqdaad”. Maka Abu „Abdullah [„alaihis salaam] berkata “maka dimana Abu Saasaan dan 

Abu „Amrah Al Anshaariy?” [Rijal Al Kasyiy 1/38 no 17] 

Riwayat ini sanadnya dhaif karena Muhammad bin Isma‘iil An Naisaburiy yang 

meriwayatkan dari Fadhl bin Syadzaan adalah seorang yang majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam 

Rijal Al Hadits hal 500] 

. 

. 

Riwayat Ketiga     

ٞف،  ٗ ٖ ٞد ر لخٍ، ػٖ أ٣ ٜ ٖٔ حُ ل ٖ حُ ٖٔ ػٖ ٓلٔي ر ل ٖ حُ ٘خ، ػٖ ٓلٔي ر ٛلخر ػيس ٖٓ أ

،٠٤ ل ٣ ٖ لٞحٕ ر ٛ ٢  ػٖ  ش، ػٖ أر ٖ ٓؼخ٣ٝ ي ر ٣َ ٘خ١، ػٖ ر ل ٤ي حُ ُٞ ٖ حُ ٠٘ ر ؼ ػٖ ٓ

لَ:  ش ٗ ٬ػ ٚ ا٫ ػ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ؼي حُ ٘خّ ر ي حُ خٍ: حٍط ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ؿ

ؼي وٞح ر ل ٞح ُٝ ٘خّ ػَك ْ إ حُ ٢ٓ، ػ لخٍ خٕ حُ ِٔ ٓ لخ١ٍ ٝ ـ ٞ ًٍ حُ ٓٞى، ٝأر ٖ ح٧ ويحى ر ٔ  حُ

Sekelompok dari sahabat kami dari Muhammad bin Hasan dari Muhammad bin Hasan Ash 

Shaffaar dari Ayuub bin Nuuh dari Shafwaan bin Yahya dari Mutsanna bin Waliid Al 

Hanaath dari Buraid bin Mu‟awiyah dari Abi Ja‟far [„alaihis salaam] yang berkata “orang-

orang telah murtad sepeninggal Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] keucali tiga yaitu 

Miqdaad bin Aswad, Abu Dzar Al Ghifaariy, dan Salman Al Faarisiy kemudian orang-orang 

mengenal dan mengikuti setelahnya [Al Ikhtishaas Syaikh Mufiid hal 6] 

Riwayat Al Mufiid di atas kedudukannya dhaif karena tidak dikenal siapakah ―sekelompok 

sahabat‖ yang dimaksudkan dalam sanad tersebut. 

. 

. 

Riwayat Keempat 

٤ٖ، ػٖ  ٔ ل ٖ حُ لخٍ، ػٖ ٓلٔي ر ٜ ٖٔ حُ ل ٖ حُ ٖٔ، ػٖ ٓلٔي ر ل ٖ حُ ٘ٚ ػٖ ٓلٔي ر ٝػ

خ  ؼض أر ٔٓ خٍ  ض ه خر ٖ ػ ٢َٓ٠، ػٖ ػَٔٝ ر ل ْٓ حُ وخ ٖ حُ زي هللا ر ؼيحٕ، ػٖ ػ ٓ  ٖ ٠ٓ ر ٞٓ
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٬ّٔ ١ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٠ِ ػ ٘خّ ػ ي حُ زٞ حٍط ٔخ ه ُ ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٍٞ إ حُ ه

ٍٓٞ هللا  زٞ ٍ ٔخ ه ُ ٚ لخ١ٍ، اٗ ـ ٞ ًٍ حُ ويحى، ٝأر ٔ خٕ ٝحُ ِٔ ٓ خ ”  ٬ػ لخٍح ” ا٫ ػ ً ْٜ وخر أػ

ٞح ٫  وخُ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ذ ػ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٠ ػ ٬ ” اُ ؼٕٞ ٍؿ ٚ ؿخء أٍر ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

يح ”،  ؼيى أر ؼط٢ أكيح ” ١خػش ر ٠ِ ٝهللا ٫ ٗ ٛ ٍٓٞ هللا  ٘خ ٖٓ ٍ ؼ ٔٓ خ  ٞح اٗ خُ ْ؟ ه خٍ ُٝ ه

٢ ؿيح ”  ٗٞ ؤط خٍ ك ؼْ ه ٞح ٗ خُ ِٕٞ؟ ه ؼ ل خٍ ٝط َ ]هْ]، ه ّٞ ؿي٣ ٤ي ٣ ٚ ك ٤ٚ ٝآُ ِ هللا ػ

يٙ  ٠َد ٣ َ ك ٜظ ؼي حُ َٓ ر خ ٣ ٖ خٍ ٝؿخءٙ ػٔخٍ ر ش، ه ٬ػ ؼ ٛئ٫ء حُ خٙ ا٫  ٔخ أط خٍ ك ٤ٖ، ه و ِ ٓل

ؼٞح  ِش، حٍؿ ل ـ ٓش حُ ٞ وع ٖٓ ٗ ٤ ظ ٔ ي إٔ ط ٓخُ  ٚ خٍ ُ ْ ه ٛيٍٙ، ػ  ٠ِ ٌْ ػ ٤ ٢ ك ٬ كخؿش ُ ك

ؼٞح  ي، حٍؿ لي٣ زخٍ حُ ظخٍ ؿ ٢ ه ٢ ك ؼٞٗ ٤ ط ٤ق ط ٌ َأّ ك ِن حُ ٢ ك ٢ ك ؼٞٗ ٤ ط ْ ط ظْ ُ أٗ

ٌْ ٤ ٢ ك ٬ كخؿش ُ  ك

Dan darinya dari Muhammad bin Hasan dari Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar dari 

Muhammad bin Husain dari Muusa bin Sa‟dan dari „Abdullah bin Qaasim Al Hadhramiy 

dari „Amru bin Tsabit yang berkata aku mendengar „Abu „Abdullah [„alaihis salaam] 

mengatakan “Sesungguhnya setelah Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] wafat, maka orang-

orang murtad kecuali tiga orang yaitu Salman, Miqdad dan Abu Dzar Al Ghiffariy. 

Sesungguhnya setelah Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] wafat, datanglah empat 

puluh orang lelaki kepada Aliy bin Abi Talib. Mereka berkata “Tidak, demi Allah! 

Selamanya kami tidak akan mentaati sesiapapun kecuali kepadamu. Beliau berkata 

Mengapa?. Mereka berkata “Sesungguhnya kami telah mendengar Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] menyampaikan tentangmu pada hari Ghadir [Khum]. Beliau berkata 

“apakah kamu semua akan melakukannya?” Mereka berkata “ya”. Beliau berkata 

“datanglah kamu besok dengan mencukur kepala”. [Abu „Abdillah] berkata “Tidak datang 

kepada Ali kecuali mereka bertiga. [Abu „Abdillah] berkata: „Ammar bin Yasir datang 

setelah Zuhur. Beliau memukul tangan ke atas dadanya dan berkata kepada Ammar 

Mengapa kamu tidak bangkit daripada tidur kelalaian? Kembalilah kamu, kerana aku tidak 

memerlukan kamu. Jika kamu tidak mentaati aku untuk mencukur kepala, lantas bagaimana 

kamu akan mentaati aku untuk memerangi gunung besi, kembalilah kamu, aku tidak 

memerlukan kamu” [Al Ikhtishaash Syaikh Mufiid hal 6] 

Riwayat Syaikh Al Mufiid di atas berdasarkan Ilmu Rijal Syi‘ah sanadnya dhaif jiddan 

karena Musa bin Sa‘dan dan ‗Abdullah bin Qaasim Al Hadhramiy 

1. Muusa bin Sa‘dan Al Hanath ia adalah seorang yang dhaif dalam hadis [Rijal An 

Najasyiy hal 404 no 1072] 

2. ‗Abdullah bin Qaasim Al Hadhramiy seorang pendusta dan ghuluw [Rijal An 

Najasyiy hal 226 no 594] 

. 

. 

Riwayat Kelima 

٘ذ ؼي حُ َٛ ٍىس ر ٘خّ أ خٕ حُ خٍ: ً لَ )ع( ه ؼ ٢ ؿ ، ػٖ أر ٤ٚ ٘خٕ، ػٖ أر ٤ٚ ك ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ( ١

خٕ  ِٔ ٓ لخ١ٍ ٝ  ـ ًٍٞ حُ ٓٞى ٝأر ٖ ح٫ ويحى ر ٔ وخٍ: حُ ش؟ ك ٬ػ ؼ ِض: ٖٝٓ حُ و ش ك ٬ػ ٚ( ا٫ ػ ٝآُ

ٖ ىحٍص  ٣ٌ ٛئ٫ء حُ خٍ:  ٤َ ٝه ٔ ؼي ٣ خّ ر ْ ػَف حٗ ْ ػ ٤ٜ ِ ٚ ػ خط ًَ ٔش هللا ٝر ٢ٓ ٍك لخٍ حُ

 ٍٞ ي ه غ ًُٝ زخ٣ ٛخ ك ٌَ ٤ٖ )ع( ٓ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ؤٓ ظ٠ ؿخإٝح ر ؼٞح ك زخ٣ ٞح إٔ ٣ َكخ ٝأر ْ حُ ٤ٜ ِ ػ
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٠ِ حٍ ظْ ػ ز ِ و ظَ حٗ ٓخص أٝ ه بٕ  َٓ أك َ ِٚ حُ ز ِض ٖٓ ه ي ه ٍٓٞ ه ٓخ ٓلٔي ا٫ ٍ ٝ ” :٠ ؼخُ ٚ ط ُ

ٖ ٣َ ٘خً ٤ـ١ِ هللا حُ ٓ جخ ٝ ٤ ٗ ٠َ هللا  ٣ ِٖ ٤ٚ ك ز و ٠ِ ػ ِذ ػ و ٘ ٣ ٖٓٝ ٌْ وخر  أػ

Hannan dari ayahnya [Sadiir], dari Abu Ja„far [„alaihis salaam] yang berkata 

“Sesungguhnya orang-orang adalah Ahli riddah [murtad] setelah Nabi [shallallahu „alaihi 

wa alihi] wafat kecuali tiga orang. [Sadiir] berkata „Siapa ketiga orang itu?‟ Maka Beliau 

berkata „Miqdaad bin Aswad, Abu Dzar Al Ghifariy dan Salman Al Farisiy [semoga Allah 

memberikan rahmat dan barakah kepada mereka]. Kemudian orang-orang mengetahui 

sesudah itu. Beliau berkata mereka itulah yang menghadapi segala kesulitan dan tidak 

memberikan ba‟iat sampai mereka mendatangi Amirul Mukminin [„alaihissalaam] yang 

dipaksa mereka memberi ba‟iat. Demikianlah yang difirmankan Allah SWT “Muhammad itu 

tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. 

Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, barang siapa yang berbalik 

ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun dan Allah 

akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur [Al Kafiy Al Kulainiy 8/246 no 341] 

Sebagian orang mendhaifkan sanad ini dengan mengatakan bahwa riwayat Al Kulainiy 

terputus Antara Al Kulainiy dan Hanaan bin Sadiir. Nampaknya hal ini tidak benar 

berdasarkan penjelasan berikut 

Riwayat di atas juga disebutkan Al Kasyiy dalam kitab Rijal-nya dengan sanad Dari 

Hamdawaih dan Ibrahim bin Nashiir dari Muhammad bin ‗Utsman dari Hannan dari Ayahnya 

dari Abu Ja‘far [Rijal Al Kasyiy 1/26 no 12]. Al Majlisiy dalam kitabnya Bihar Al Anwar 

mengutip hadis Al Kasyiy tersebut kemudian mengutip sanad Al Kafiy dengan perkataan 

berikut 

ِٚ ؼ ٘خٕ ٓ ٤ٚ ػٖ ك ٢ِ ػٖ أر ٢: ػ ٌخك  حُ

Al Kafiy : Aliy [bin Ibrahim] dari Ayahnya dari Hanaan seperti di atas [Bihar Al Anwar 

28/237] 

Al Kulainiy menyebutkan dalam Al Kafiy pada riwayat sebelumnya sanad yang sama yaitu 

nampak dalam riwayat berikut 

ٖ ٓلٔي ػٖ  ٠٤، ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ َ، ٝٓلٔي ر ٓي٣  ٖ ٘خٕ ر ، ػٖ ك ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ حر ٢ِ ر ػ

 ،َ٤ ٓٔخػ ٖ ا لَٓلٔي ر ؼ خ ؿ ض أر ٓؤُ خٍ:  ٤ٚ ه َ، ػٖ أر ٓي٣  ٖ ٘خٕ ر  ػٖ ك

Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Hanaan bin Sadiir dan Muhammad bin Yahya dari 

Ahmad bin Muhammad dari Muhammad bin Isma‟iil dari Hanaan bin Sudair dari Ayahnya 

yang berkata aku bertanya kepada Abu Ja‟far [„alaihis salaam]… [Al Kafiy Al Kulainiy 

8/246 no 340] 

Maka disini dapat dipahami bahwa dalam pandangan Al Majlisiy sanad utuh riwayat tersebut 

adalah Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari Hanaan dari Ayahnya dari Abu Ja‘far [‗alaihis 

salaam] 

Sanad ini para perawinya tsiqat selain Sadiir bin Hakiim Ash Shairaafiy, ia tidak dikenal 

tautsiq-nya dari kalangan ulama mutaqaddimin Syi‘ah tetapi Allamah Al Hilliy telah 

menyebutkannya dalam bagian pertama kitabnya yang memuat perawi yang terpuji dan 
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diterima di sisi-nya. Dalam kitabnya tersebut Al Hilliy juga menukil Sayyid Aliy bin Ahmad 

Al Aqiiqiy yang berkata tentang Sadiir bahwa ia seorang yang mukhalith [kacau atau 

tercampur] [Khulashah Al Aqwaal hal 165 no 3]. Pentahqiq kitab Khulashah Al Aqwal 

berkata bahwa lafaz mukhalith tersebut bermakna riwayatnya ma‘ruf dan mungkar 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Allamah Al Hilliy, Sadiir bin Hakiim termasuk 

perawi yang diterima hanya saja dalam sebagian riwayatnya kacau sehingga diingkari. 

Kedudukan perawi seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah jika tafarrud dan tidak diterima 

hadisnya jika bertentangan dengan riwayat perawi tsiqat. Berikut riwayat shahih dari Abu 

Ja‘far [‗alaihis salaam] yang membuktikan keislaman para sahabat pada saat itu 

ؼي  ٓ ٘خ  خٍ: كيػ ٔٚ هللا ه ٠ ٍك ٠ٔ، ػٖ أر ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي حر ٘خ أكٔي ر خٍ: كيػ زي هللا ه ٖ ػ ر

لَ  ؼ ٢ ؿ ش، ػٖ أر ٖ ٓؼخ٣ٝ ي ر ٣َ ِ، ػٖ ر ٠ٔ، ػٖ ك٣َ ٤ ٖ ػ ٖ ٓؼَٝف، ػٖ كٔخى ر زخّ ر ؼ حُ

 حٕٝٝى١ ٕح ّٕٙح حٍا ّٙفٕ ٍٟا ّحٍٕح ٝعى١ ٕأ ّٕ ٙع١ّٕ ٍّ ” ع ” ح١ٍع ٕا :ٍحم ” ع ”

ٞ ٤ؤر ْٛ ك يػٞ ٤ٚ ٖٓ إٔ ٣ ٬ّٓ أكذ اُ ؼٕٞ ػٖ ح٫ َؿ ٫٬ٟ ٫ ٣ لخٍح  ً َٕٝ٤ ٜ ٤ ٤ٚ ك ِ ح ػ

ِْٜ ً 

Ayahku [rahimahullah] berkata telah menceritakan kepada kami Sa‟d bin „Abdullah yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari „Abbaas bin 

Ma‟ruuf dari Hammad bin Iisa dari Hariiz dari Buraid bin Mu‟awiyah dari Abi Ja‟far 

[„alaihis salaam] yang berkata sesungguhnya Aliy [„alaihis salaam], tidak ada yang 

mencegahnya mengajak manusia kepadanya kecuali bahwa mereka dalam keadaan tersesat 

tetapi tidak keluar dari Islam lebih ia sukai daripada ia mengajak mereka dan mereka 

menolaknya maka mereka menjadi kafir seluruhnya [Ilal Asy Syara‟i Syaikh Ash Shaduq 

1/150 no 10] 

Riwayat Syaikh Ash Shaduq di atas sanadnya shahih berdasarkan standar Ilmu Rijal Syi‘ah 

berikut keterangan para perawinya 

1. Ayah Syaikh Shaduq adalah ‗Aliy bin Husain bin Musa bn Babawaih Al Qummiy 

disebutkan oleh An Najasyiy Syaikh yang faqih dan tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 261 

no 684] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

3. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

4. ‗Abbaas bin Ma‘ruf Abu Fadhl Al Qummiy seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy 

hal 281 no 743] 

5. Hammaad bin Iisa Abu Muhammad Al Juhaniy seorang yang tsiqat dalam hadisnya 

shaduq [Rijal An Najasyiy hal 142 no 370] 

6. Hariiz bin ‗Abdullah As Sijistaniy orang kufah yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 118] 

7. Buraid bin Mu‘awiyah meriwayatkan dari Abu Ja‘far [‗alaihis salaam] dan Abu 

‗Abdullah [‗alaihis salaam], seorang yang tsiqat faqiih [Khulashah Al Aqwaal 

Allamah Al Hilliy hal 81-82] 

Riwayat Syaikh Ash Shaduq dengan jelas menyatakan bahwa para sahabat yang tidak 

membaiat Imam Aliy [‗alaihis salaam] pada saat itu memang dalam keadaan tersesat tetapi 

tidak keluar dari Islam. 
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Hadis Yang Tidak Ada Lafaz Murtad 

Ada dua hadis yang tidak mengandung lafaz ―murtad‖ hanya menunjukkan bahwa mereka 

para sahabat meninggalkan baiat atau telah tersesat dan celaka kecuali tiga orang. Dan 

berdasarkan hadis shahih sebelumnya [riwayat Syaikh Ash Shaduq] mereka para sahabat 

yang tidak membaiat Imam Aliy adalah orang-orang yang tersesat tetapi tidak keluar dari 

Islam 

. 

Riwayat Pertama 

غ ٢٘ حُ خٍ كيػ ٠خٍ، ه ٖ ك ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ِ ر ٢٘ ػ خٍ كيػ ؼٞى، ه ٔ ٓ ٖ لٔي ر  ٓ، ٖ ػخَٓ خّ حر ر

خٍ  ٤َس، ه ـ ٔ ٖ حُ ١َٜ ر ٘ لخٍع حُ خٕ، ػٖ حُ ٔؼ ٖ ػ خٕ ر ٤ْ، ػٖ أر ٌ ٖ ك ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ٝؿ

ظ٠  ٚ ك ٔؤُ ٣ ٍِ ٣ ِْ خٍ ك ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ٔؤٍ أر ٤ٖ، ٣ ٖ أػ ِي ر ٔ زي حُ ؼض ػ ٔٓ

 ٢ ِض ٖٓ ك ؼٕٞ ه ٘خّ أؿٔ ٤ٖ ِٛي حُ ٖ أػ خ حر خٍ: أ١ ٝهللا ٣ ٘خّ اًح؟ ه ِي حُ ٜ ٚ: ك خٍ ُ ه

٢ حٍ َ٘م ٖٝٓ ك ْ حُ ش ػ ٬ػ ٌٞح ح٫ ػ ٬٠ٍ أ١ ٝهللا ِٛ ٠ِ حُ ظلض ػ ٜخ ك وخٍ: حٗ خٍ، ك ؿَد؟ ه

ؼش ز ٓ ٜخٍٝح  ٞ ػَٔس ك ٤َس ٝأر ظ ٗ ٓخٕ ٝػٔخٍ ٝ ٓخ  ٞ لن أر ُ 

Muhammad bin Mas‟ud berkata telah menceritakan kepadaku Aliy bin Hasan bin Fadhl yang 

berkata telah menceritakan kepadaku „Abbas Ibnu „Aamir dan Ja‟far bin Muhammad bin 

Hukaim dari Aban bin „Utsman dari Al Harits An Nashriy bin Mughiirah yang berkata aku 

mendengar „Abdul Malik bin „A‟yun bertanya kepada Abu „Abdullah [„alaihis salaam], ia 

tidak henti-hentinya bertanya kepadanya sampai ia berkata kepadanya “maka orang-orang 

telah celaka?”. Beliau berkata “demi Allah, wahai Ibnu A‟yun orang-orang telah celaka 

seluruhnya”. Aku berkata “orang-orang yang di Timur dan orang-orang yang di Barat?”. 

Beliau berkata “sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan, demi Allah mereka celaka 

kecuali tiga kemudian diikuti Abu Saasaan, „Ammar, Syutairah dan Abu „Amrah hingga 

mereka jadi bertujuh [Rijal Al Kasyiy 1/34-35 no 14] 

Riwayat Al Kasyiy di atas sanadnya muwatstsaq para perawinya tsiqat hanya saja Aliy bin 

Hasan bin Fadhl disebutkan bahwa ia bermazhab Fathahiy dan Aban bin ‗Utsman bermazhab 

menyimpang 

1. Muhammad bin Mas‘ud termasuk guru Al Kasyiy dan ia seorang yang tsiqat shaduq 

[Rijal An Najasyiy hal 350 no 944] 

2. Aliy bin Hasan bin Fadhl orang Kufah yang faqih, terkemuka, tsiqat dan arif dalam 

ilmu hadis [Rijal An Najasyiy hal 257 no 676] 

3. ‗Abbaas bin ‗Aamir bin Rabah, Abu Fadhl Ats Tsaqafiy seorang syaikh shaduq tsiqat 

banyak meriwayatkan hadis [Rijal An Najasyiy hal 281 no 744] 

4. Abaan bin ‗Utsman Al Ahmar, Al Hilliy menukil dari Al Kasyiy bahwa terdapat ijma‘ 

menshahihkan apa yang shahih dari Aban bin ‗Utsman, dan Al Hilliy berkata ―di 

sisiku riwayatnya diterima dan ia jelek mazhabnya‖ [Khulashah Al ‗Aqwaal Allamah 

Al Hilliy hal 74 no 3] 
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5. Al Harits bin Mughiirah meriwayatkan dari Abu Ja‘far, Ja‘far, Musa bin Ja‘far dan 

Zaid bin Aliy, tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 139 no 361] 

6. Abdul Malik bin A‘yun termasuk sahabat Imam Baqir [‗alaihis salaam] dan Imam 

Shadiq [‗alaihis salaam], disebutkan dalam riwayat shahih oleh Al Kasyiy mengenai 

kebaikannya dan istiqamah-nya [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 356]. 

Allamah Al Hilliy memasukkannya ke dalam daftar perawi yang terpuji atau diterima 

di sisinya [Khulashah Al Aqwaal hal 206 no 5] 

Riwayat Al Kasyiy di atas tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengkafirkan mayoritas sahabat 

Nabi karena dalam lafaz riwayat-nya memang tidak terdapat kata-kata kafir atau murtad. 

Riwayat diatas menjelaskan bahwa para sahabat telah celaka dan mengalami kesesatan 

[karena perkara wilayah] tetapi hal ini tidaklah mengeluarkan mereka dari Islam sebagaimana 

telah ditunjukkan riwayat shahih sebelumnya. 

. 

. 

Riwayat Kedua 

خ١، ػٖ كَٔحٕ،  ٔو ي حُ ٢ هخُ لٞحٕ، ػٖ أر ٛ ٝ َ٠ ل ٖ حُ ٞد ػٖ ٓلٔي ر ٘خ أ٣ خٍ كيػ ٚ، ه كٔي٣ٝ

لَ ع ؼ ٢ ؿ ِض ٧ر خٍ: ه خٍ، ه ٛخ! ه ٘خ ٤ ٘ ٓخ أك ٗخس   ٠ِ ٘خ ػ ؼ ٔظ ٞ حؿ ٘خ ُ ِ ٓخ أه  ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ُ

زٞح  ٜخٍ ًٛ ٜٔخؿَٕٝ ٝح٧ٗ خٍ: حُ ٢ِ. ه ِض: ر و خٍ، ك ي؟ ه ؤػـذ ٖٓ ًُ زَى ر وخٍ: ح٫ أه ك

 سعحٍع حٍح )ٙى١د ٍحٕأٝ(

Hamdawaih berkata telah menceritakan kepada kami Ayuub dari Muhammad bin Fadhl dan 

Shafwaan dari Abi Khalid Al Qamaath dari Hamran yang berkata aku berkata kepada Abu 

Ja‟far [„alaihis salaam] “betapa sedikitnya jumlah kita, seandainya kita berkumpul pada 

hidangan kambing maka kita tidak akan menghabiskannya”. Maka Beliau berkata “maukah 

aku kabarkan kepadamu hal yang lebih mengherankan daripada itu?”. Aku berkata “ya”. 

Beliau berkata “Muhajirin dan Anshar meninggalkan [dan ia berisyarat dengan tangannya] 

kecuali tiga [Rijal Al Kasyiy 1/37 no 15] 

Riwayat Al Kasyiy di atas sanadnya shahih berdasarkan standar ilmu Rijal Syi‘ah berikut 

keterangan mengenai para perawinya 

1. Hamdawaih bin Nashiir dia seorang yang memiliki banyak ilmu dan riwayat, tsiqat 

baik mazhabnya [Rijal Ath Thuusiy hal 421] 

2. Ayuub bin Nuuh bin Daraaj, agung kedudukannya di sisi Abu Hasan dan Abu 

Muhammad [‗alaihimus salaam], ma‘mun, sangat wara‘, banyak beribadah dan tsiqat 

dalam riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 102 no 254] 

3. Shafwaan bin Yahya Abu Muhammad Al Bajalliy seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An 

Najasyiy hal 197 no 524] 

4. Yaziid Abu Khalid Al Qammaath seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 452 no 

1223] 

5. Hamran bin A‘yun termasuk diantara Syaikh-syaikh Syi‘ah yang agung dan memiliki 

keutamaan yang tidak diragukan tentang mereka [Risalah Fii Alu A‘yun Syaikh Abu 

Ghalib hal 2] 
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Riwayat Al Kasyiy di atas juga tidak bisa dijadikan hujjah untuk mengkafirkan mayoritas 

sahabat Nabi karena tidak ada dalam riwayat tersebut lafaz kafir atau murtad. Riwayat ini 

menunjukkan bahwa para sahabat meninggalkan Imam Aliy dan membaiat khalifah Abu 

Bakar [radiallahu ‗anhu] sepeninggal Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Dan sebagaimana 

disebutkan dalam riwayat shahih sebelumnya bahwa mereka telah tersesat tetapi hal itu tidak 

mengeluarkan mereka dari Islam. 

. 

. 

Kesimpulan 

Dalam mazhab Syi‘ah, Para sahabat Nabi yang tidak membaiat Imam Aliy [‗alaihis salaam] 

telah tersesat [kecuali tiga orang] karena menurut mazhab Syi‘ah, Imamah Aliy bin Abi 

Thalib telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Tetapi walaupun begitu disebutkan 

juga dalam hadis shahih mazhab Syi‘ah bahwa kesesatan para sahabat tersebut tidaklah 

mengeluarkan mereka dari islam. 

Wasiat Nabi Kepada Aliy Yang Katanya Tidak Diterima 

Orang Syi’ah 

Posted on Maret 27, 2014 by secondprince  

Kedudukan Riwayat Wasiat Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam[ Kepada Aliy bin 

Abi Thalib Dalam Kitab Al Ghaibah Ath Thuusiy 

Beberapa waktu yang lalu ada diantara para pembaca yang meminta kami membahas 

mengenai hadis dua belas Imam atau dua belas khalifah. Di sisi Sunni hadis dua belas 

khalifah dari Quraisy kedudukannya shahih hanya saja tidak ada hadis Sunni yang shahih 

menyebutkan siapa nama-nama mereka. Sedangkan di sisi Syi‘ah hadis dua belas imam 

kedudukannya shahih dan terdapat hadis yang menyebutkan nama-nama siapa kedua belas 

imam yang dimaksud. 

Sebenarnya sebelumnya kami pernah membahas sedikit mengenai hadis dua belas imam di 

sisi Syi‘ah walaupun sebenarnya pokok bahasan yang kami bahas adalah kedustaan nashibiy 

yang menuduh Al Kulainiy mengubah sanad hadisnya. 

Hadis dua belas imam yang dimaksud sudah sedikit dibahas dalam tulisan tersebut dan 

kedudukannya shahih berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah. Jadi di sisi mazhab Syi‘ah telah shahih 

dalil Imamah dua belas imam mereka. 

Seperti yang kami katakan bahwa kami bukan penganut Syi‘ah oleh karena itu hadis-hadis 

shahih di sisi mazhab Syi‘ah tidak menjadi hujjah bagi kami maka dari itu sampai sekarang 

kami tetap meyakini keshahihan hadis dua belas khalifah tetapi tidak memiliki bukti shahih 

siapa nama-nama mereka. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2014/03/27/kedudukan-riwayat-wasiat-rasulullah-kepada-aliy-bin-abi-thalib-dalam-kitab-al-ghaibah-ath-thuusiy/
https://secondprince.wordpress.com/2014/03/27/kedudukan-riwayat-wasiat-rasulullah-kepada-aliy-bin-abi-thalib-dalam-kitab-al-ghaibah-ath-thuusiy/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/15/al-kulainiy-tertangkap-basah-mengedit-sanad-hadis-pendahulunya-kedustaan-nashibiy/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/15/al-kulainiy-tertangkap-basah-mengedit-sanad-hadis-pendahulunya-kedustaan-nashibiy/
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Dalam tulisan kali ini kami akan membawakan salah satu hadis Syi‘ah yang lain dan juga 

menyebutkan nama kedua belas Imam yaitu riwayat Ath Thuusiy dalam kitabnya Al 

Ghaibah. Hadis ini kami bahas karena kami melihat terdapat salah seorang pembenci Syi‘ah 

yang juga membahasnya dalam tulisan khusus. Disini kami akan berusaha membahas secara 

objektif bagaimana sebenarnya kedudukan hadis tersebut berdasarkan standar ilmu hadis 

Syi‘ah. Berikut hadis yang dimaksud 

 ٖ ٢ِ ر ١َ ػٖ ػ زِٝك ٤خٕ حُ ل ٓ  ٖ ٢ِ ر ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل زي هللا حُ ٢ ػ خ ؿٔخػش ػٖ أر زَٗ أه

 ٖ لَ ر ؼ ٤َ ػٖ ؿ ِ و ٖ حُ ٖ ٓلٔي ر ٤ٖ ػٖ أكٔي ر ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ؼيٍ ػٖ ػ ٢ِ حُ ٛ ٞٔ ٘خٕ حُ ٓ

ٖ ٓلٔي لَ ر ؼ زي هللا ؿ ٢ ػ ٤ٚ ػٖ أر ٢ِ ػٖ أر ٖ ػ ٖٔ ر ل ٔٚ حُ ١َٜ ػٖ ػ ٔ ٤ٚ  أكٔي حُ ػٖ أر

 ٤ٚ ٤ي ػٖ أر ٜ٘ ٢ حُ ًِ ٤ٖ حُ ٔ ل ٤ٚ حُ ٖ ػٖ أر ي٣ ؼخر ٤ي حُ ٓ ٘خص  ل ؼ ٤ٚ ١ً حُ َ ػٖ أر زخه حُ

ِش  ٤ ِ ٢ حُ ِْ ك ٓ ٝ ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ أٓ

ؤ٬ٓ  لش ٝىٝحس. ك ٤ ٛل  َ٠ ٖٔ أك ل خ حُ خ أر ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ ٢ِ ػ ؼ ُ ٚ خط خ ٝك ٤ٜ ض ك خٗ ظ٢ ً حُ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  خ ٍ وخٍ ٣ ٟغ ك ٞٔ ٌٛح حُ  ٠ ٠ اُ ٜظ ظ٠ حٗ ٚظ ك ٤ ٛ ٝ ِْ ٓ ٝ ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ػ

٢ِ أٍٝ  خ ػ ض ٣ ؤٗ خ، ك ٜٓي٣  َ٘ ٘خ ػ ْٛ اػ ؼي ٓخ ٖٝٓ ر ٓخ َ٘ ا ٘خ ػ ؼي١ حػ ٌٕٞ ر ٤ ٓ  ٚ ٢ِ اٗ ػ

 ،ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٠٠، ٝأٓ َٔط ٤خ حُ ِ ٚ ػ ٓٔخث  ٢ ٠ ك ؼخُ ٓٔخى هللا ط ٓخ  ٓخ َ٘ ا ٢٘ ػ ح٫ػ

َ ٜٔي١، ك ٔؤٕٓٞ، ٝحُ ظْ، ٝحُ لخٍٝم ح٧ػ زَ، ٝحُ ن ح٧ً ٜي٣ ٤َى ٝحُ ي ؿ ٓٔخء ٫ك ٌٛٙ ح٧ ٜق  ح ط

 ٢٘ ظ ٤ و خ ُ ٜظ ز ٖٔ ػ ٢: ك ٔخث ٗ ٠ِ ْ، ٝػ ٜظ ٤ ٓٝ ْ ٤ٜ ظ٢ ك ٤ َٛ ر ٠ أ ِ ٢٤ ػ ٛ ض ٝ ٢ِ أٗ خ ػ ٣

ظ٢  ل ٤ ِ ض ه ٓش، ٝأٗ ٤خ و ٛش حُ ٢ ػَ ٛخ ك ْ أٍ ُٝ ٢ َٗ ْ ط ٜ٘خ، ُ َة ٓ خ ر ؤٗ خ ك ٜظ و ِ ؿيح، ٖٝٓ ١

بًح  ٍٛٞ ك ٞ زَ حُ ٖٔ حُ ل ٢٘ حُ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ خس ك ٞك ي حُ ٠َط بًح ك ؼي١ ك ظ٢ ٖٓ ر ٠ِ أٓ ػ

 ٚ ٠َط ٚ ك ٠َط بًح ك ظٍٞ ك و ٔ ٢ حُ ًِ ٤ي حُ ٜ٘ ٤ٖ حُ ٔ ل ٢٘ حُ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ خس ك ٞك حُ

خس  ٞك ٚ حُ ٠َط بًح ك ٢ِ، ك ٘خص ػ ل ؼ ٖ ١ً حُ ي٣ ؼخر ٤ي حُ ٓ  ٚ٘ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ خس ك ٞك حُ

لَ  ؼ ٘ٚ ؿ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ خس ك ٞك ٚ حُ ٠َط بًح ك َ ك زخه ٘ٚ ٓلٔي حُ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ ك

 ٠ٓ ٞٓ  ٚ٘ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ خس ك ٞك ٚ حُ ٠َط بًح ك ٜخىم، ك خس حُ ٞك ٚ حُ ٠َط بًح ك ٌخظْ، ك حُ

وش  ؼ ٘ٚ ٓلٔي حُ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ خس ك ٞك ٚ حُ ٠َط بًح ك ٟخ، ك َ ٢ِ حُ ٘ٚ ػ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ ك

خس  ٞك ٚ حُ ٠َط بًح ك ٛق، ك ٘خ ٢ِ حُ ٘ٚ ػ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ خس ك ٞك ٚ حُ ٠َط بًح ك و٢، ك ظ حُ

٘ٚ ٓلٔي  ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ خس ك ٞك ٚ حُ ٠َط بًح ك َٟ، ك لخ ٖٔ حُ ل ٘ٚ حُ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ ك

لع ظل ٔ ٔ َ٘  حُ ٘خ ػ ؼيٙ حػ ٌٕٞ ٖٓ ر ٣ ْ ٓخ، ػ ٓخ َ٘ ا ٘خ ػ ي حػ ٌُ ٬ّٔ ك ْ حُ ٤ٜ ِ ٖٓ آٍ ٓلٔي ػ

 ْٓ ٓخ٢ٓ: ح ش أ ٬ػ ٚ ػ ُ ٖ٤ وَر ٔ ٘ٚ أٍٝ حُ ٠ حر ٜٔخ اُ ِ ٔ ٤ ِ خس( ك ٞك ٚ حُ ٠َط بًح ك خ، )ك ٜٓي٣

ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٛٞ أٍٝ حُ ٜٔي١،  غ: حُ ؼخُ ْٓ حُ زي هللا ٝأكٔي، ٝح٫ ٛٞ ػ ٝ ٢ ْٓ أر ٢ٔٓ ٝح ب ً 

Telah mengabarkan kepada kami jama‟ah dari Abi „Abdullah Husain bin Aliy bin Sufyaan Al 

Bazuufariy dari Aliy bin Sinaan Al Maushulliy Al „Adl dari Aliy bin Husain dari Ahmad bin 

Muhammad bin Khaliil dari Ja‟far bin Ahmad Al Mishriy dari pamannya Hasan bin Aliy dari 

Ayahnya dari Abi „Abdullah Ja‟far bin Muhammad dari Ayahnya Al Baqir dari Ayahnya 

[Aliy bin Husain] dziy tsafanaat sayyidul „aabidiin dari Ayahnya Husain Az Zakiy Asy 

Syahiid dari Ayahnya amirul mukminin [„alaihis salaam] yang berkata Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wa aalihi wasallam] berkata kepada Aliy [„alaihis salaam] pada malam 

menjelang kewafatannya “wahai Abul Hasan ambilkan kertas dan tinta” maka Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wa aalihi wasallam] membacakan wasiatnya sampai akhirnya Beliau 

berkata “wahai Aliy, akan ada setelahku dua belas Imam dan setelah mereka ada dua belas 

Mahdi, Allah menyebutmu dalam langit-Nya Aliy Al Murtadha, Amirul Mukminin, Shiddiq Al 

Akbar, Faaruuq Al A‟zham, Al Ma‟mun dan Al Mahdiy, dan sebutan ini tidak diberikan 

kepada orang lain selain engkau. Wahai Aliy engkau adalah washiy-ku atas ahlul baitku 

hidup dan mati mereka dan juga atas istri-istriku, barang siapa diantara mereka yang aku 

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/08/wasiat-nabi-kepada-aliy-yang-tidak.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/08/wasiat-nabi-kepada-aliy-yang-tidak.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2013/08/wasiat-nabi-kepada-aliy-yang-tidak.html
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pertahankan maka ia akan berjumpa denganku kelak, dan barang siapa yang aku ceraikan 

maka aku berlepas diri darinya, ia tidak akan melihatku dan aku tidak akan melihatnya di 

padang mahsyar. Wahai Aliy engkau adalah khalifahku untuk umatku sepeninggalku, maka 

jika telah dekat kewafatanmu maka serahkanlah kepada anakku Al Hasan Al Birr Al Wushuul 

dan jika telah dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada anakku Al Husain Asy Syahiid 

Az Zakiy yang akan terbunuh, dan jika telah dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada 

anaknya Muhammad Al Baqir dan jika telah dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada 

anaknya Ja‟far Ash Shadiq dan jika telah dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada 

anaknya Muusa Al Kaazhim dan jika telah dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada 

anaknya Aliy Ar Ridha dan jika telah dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada anaknya 

Muhammad Ats Tsiqat At Taqiy dan jika telah dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada 

anaknya Aliy An Naashih dan jika telah dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada 

anaknya Al Hasan Al Fadhl dan jika telah dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada 

anaknya Muhammad, orang yang terpelihara dari keluarga Muhammad [„alaihis salaam]. 

Mereka itulah kedua belas Imam dan setelahnya akan ada dua belas Mahdiy, maka jika 

dekat kewafatannya maka ia serahkan kepada anaknya yang pertama dan paling dekat, ia 

memiliki tiga nama yaitu nama sepertiku dan nama ayahku Abdullah dan Ahmad dan nama 

yang ketiga adalah Al Mahdiy dan ia adalah orang pertama yang beriman [Al Ghaibah 

Syaikh Ath Thuusiy 150-151 no 111] 

Riwayat di atas juga disebutkan Al Majlisiy dalam Bihar Al Anwar 36/260. Hadis ini 

berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah kedudukannya dhaif jiddan bahkan maudhu‘ karena di dalam 

sanadnya terdapat 

1. Aliy bin Sinaan Al Maushulliy seorang yang majhul 

2. Aliy bin Husain yang meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Khalil tidak 

didapatkan keterangannya dari kitab Rijal Syi‘ah 

3. Ahmad bin Muhammad bin Khalil seorang yang dhaif jiddan, pendusta, pemalsu 

hadis 

4. Ja‘far bin Ahmad Al Mishriy tidak dikenal kredibilitasnya dalam kitab Rijal Syi‘ah 

maka kedudukannya majhul 

5. Hasan bin Aliy dan Ayahnya tidak didapatkan keterangannya dari kitab Rijal Syi‘ah 

Jadi hanya Aliy bin Sinaan, Ahmad bin Muhammad bin Khalil, dan Ja‘far bin Ahmad Al 

Mishriy yang disebutkan biografinya dalam kitab Rijal Syi‘ah tanpa ada keterangan 

mengenai kredibilitas mereka 

. 

. 

Aliy bin Sinaan Al Maushulliy disebutkan dalam kitab Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al 

Hadits bahwa ia seorang yang majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits Muhammad 

Al Jawahiriy hal 398] 

Ja‘far bin Ahmad Al Mishriy disebutkan oleh Asy Syahruudiy dalam Mustadrakat Ilm Rijal 

dengan lafaz ―mereka [para ulama] tidak menyebutkan tentangnya, ia meriwayatkan dari 

pamannya Hasan bin Aliy dari Ayahnya dari maula kami Ash Shadiq dan telah meriwayatkan 

darinya Ahmad bin Muhammad bin Khalil‖ [Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadits 2/143 no 2533, 

Syaikh Aliy Asy Syahruudiy] 
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 ٖ ٢ِ ر ٤ن ػٖ ػ ٘ ن حُ ٢ ٣َ١ غ ك َٝٙ، ٝه ًٌ ٣ ْ زي هللا ُ ٞ ػ ٤َ أر ِ و ٖ حُ ٖ ٓلٔي ر أكٔي ر

 ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ٔٚ حُ ١َٜ، ػٖ ػ ٔ ٖ ٓلٔي حُ لَ ر ؼ ٘ٚ، ػٖ ؿ ٤ٖ، ػ ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٢ِ، ػٖ ػ ٛ ٞٔ حُ

ٜخىم ، ػٖ حُ ٤ٚ ٢ِ، ػٖ أر  ػ

Ahmad bin Muhammad bin Khalil Abu „Abdullah, mereka [para ulama] tidak menyebutkan 

tentangnya, terdapat dalam jalan Syaikh [Ath Thuusiy] dari Aliy bin Al Maushulliy dari Aliy 

bin Husain darinya dari Ja‟far bin Muhammad Al Mishriy dari pamannya Husain bin Aliy 

dari Ayahnya dari Ash Shaadiq [Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadits 1/434 no 1532, Syaikh Aliy 

Asy Syahruudiy] 

. 

. 

Begitulah yang disebutkan oleh Asy Syahruudiy tetapi sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut 

maka Ahmad bin Muhammad bin Khalil adalah Ahmad bin Muhammad Al Khaliliy Al 

‗Amiliy. Syaikh Ath Thuusiy menyebutkan dalam kitab Al Ghaibah salah satu hadis dengan 

sanad berikut 

 ٢ زَٗ خٍ أه خى١ ه َح١ُ ح٣٧ ٢ِ حُ ٖ ػ ٢ِ أكٔي ر ٢ ػ ز١َ، ػٖ أر ٌ ؼ ِ ظ خ ؿٔخػش، ػٖ حُ زَٗ ٝأه

٢ِ، ػٖ  ٤ ِ و ٖ ٓلٔي حُ ؼيٍ، ػٖ أكٔي ر ٢ِ حُ ٛ ٞٔ ٘خٕ حُ ٓ  ٖ ٢ِ ر ٢ِ، ػٖ ػ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل حُ

٢ ٜٔيحٗ ق حُ ٛخُ  ٖ  ٓلٔي ر

Dan telah mengabarkan kepada kami Jama‟ah dari At Tal‟akbariy dari Abi Aliy Ahmad bin 

Aliy Ar Raaziy Al Iyaadiy yang berkata telah mengabarkan kepadaku Husain bin Aliy dari 

Aliy bin Sinaan Al Maushulliy Al „Adl dari Ahmad bin Muhammad Al Khaliliy dari 

Muhammad bin Shalih Al Hamdaaniy…[Al Ghaibah Ath Thuusiy hal 147 no 109] 

Riwayat Ath Thuusiy di atas menunjukkan bahwa Aliy bin Sinaan juga meriwayatkan dari 

Ahmad bin Muhammad Al Khaliliy tanpa perantara,  kemudian disebutkan dalam riwayat 

berikut 

٢ِ ف ٤ ِ و ٖ ٓلٔي حُ ٢ أكٔي ر زَٗ خٍ أه ؼيٍ، ه ٔ ٢ِ حُ ٛ ٞٔ ٘خٕ حُ ٓ  ٖ ٢ِ ر ٖٔ ػ ل ٞ حُ ٘خ أر ىػ

خٍ ٢، ه ٜٔيحٗ ق حُ ٛخُ  ٖ ٘خ ٓلٔي ر خٍ كيػ ٢ِ، ه  ح٥ٓ

Telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Aliy bin Sinan Al Maushulliy Al Mu‟adl yang 

berkata telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin Muhammad Al Khaliliy Al Aamiliy yang 

berkata telah menceirtakan kepada kami Muhammad bin Shalih Al Hamdaaniy yang 

berkata…[Muqtadhab Al „Atsar Ahmad bin „Ayaasy Al Jauhariy hal 10] 

Kedua riwayat di atas membuktikan bahwa Ahmad bin Muhammad bin Khalil yang 

dimaksud adalah Ahmad bin Muhammad Al Khaliliy Al ‗Amiliy. Para ulama Rijal Syi‘ah 

telah menyebutkan tentangnya 

٤ٚ لض اُ ظ ِ ٤ق ؿيح، ٫ ٣ ؼ ٟ ز١َ  ط ٢ِ حُ زي هللا ح٥ٓ ٞ ػ ٖ ٓلٔي أر  أكٔي ر

Ahmad bin Muhammad Abu „Abdullah Al „Amiliy Ath Thabariy dhaif jiddan, tidak perlu 

dihiraukan dengannya [Rijal An Najasyiy hal 96 no 238] 
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ٌحد،  ً ٢ِ ٤َ، ح٥ٓ ِ ٚ ؿ٬ّ ه وخٍ ُ ١ٌ ٣ ٢ِ حُ ٤ ِ و زي هللا، حُ ٞ ػ ز١َ، أر ط ٖ ٓلٔي، حُ أكٔي ر

٤ٚ لض اُ ظ ِ ٛذ] ٫ ٣ ٌٔ ٓي ]حُ خ غ، ك ِلي٣ ٟخع ُ  ٝ

Ahmad bin Muhammad Ath Thabariy Abu „Abdullah Al Khaliliy yang dikatakan padanya 

ghulaam Khalil Al „Amiliy seorang pendusta, pemalsu hadis, jelek mazhabnya tidak perlu 

dihiraukan dengannya [Rijal Ibnu Ghada‟iriy hal 42] 

٤ق  ؼ ٟ ز١َ  ط ٢ِ حُ ٤َ، ح٥ٓ ِ ٚ ؿ٬ّ ه وخٍ ُ ١ٌ ٣ ٢ِ، حُ ٤ ِ و زي هللا حُ ٞ ػ ٖ ٓلٔي، أر أكٔي ر

غ، ف ِلي٣ ٟخع ُ ٌحد ٝ ً ، ٤ٚ لض اُ ظ ِ ٛذؿيح، ٫ ٣ ٌٔ ٓي حُ  ح

Ahmad bin Muhammad Abu „Abdullah Al Khaliliy, dikatakan padanya ghulam Khalil, Al 

„Amiliy Ath Thabariy dhaif jiddaan tidak perlu dihiraukan dengannya, pendusta, pemalsu 

hadis, jelek mazhabnya [Khulashah Al „Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 323-324 no 20] 

Oleh karena itu pendapat yang rajih Ahmad bin Muhammad bin Khalil adalah Ahmad bin 

Muhammad Al Khaliliy Al ‗Amiliy seorang yang dhaif jiddaan pendusta dan pemalsu hadis. 

. 

. 

. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka tidak diragukan kalau kedudukan hadis wasiat yang 

disebutkan Syaikh Ath Thuusiy dalam Al Ghaibah di atas adalah dhaif jiddaan bahkan 

maudhu‘. 

Memang jika diperhatikan dengan baik matan riwayat tersebut termasuk aneh atau gharib 

dalam sudut pandang mazhab Syi‘ah karena riwayat di atas menyebutkan bahwa ada dua 

belas Imam kemudian akan ada dua belas Mahdiy. Dalam aqidah ushul mazhab Syi‘ah yang 

pernah kami baca dalam kitab-kitab mereka terdapat keterangan mengenai Imamah kedua 

belas imam ahlul bait tetapi tidak ada disebutkan mengenai dua belas Mahdiy yang akan 

datang setelah kedua belas Imam. Bahkan yang shahih dalam mazhab Syi‘ah bahwa Mahdiy 

yang dimaksud adalah Imam kedua belas. 

Adapun Salah seorang pembenci Syi‘ah yang kami sebutkan sebelumnya, ia membawakan 

riwayat Ath Thuusiy dalam tulisannya dan berdalil dengan riwayat tersebut untuk 

menunjukkan bahwa Aisyah [radiallahu ‗anha] salah seorang istri Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] adalah ahli surga. 

Pada awalnya kami cukup gembira melihat hadis ini karena hadis ini menunjukkan bahwa 

dalam kitab Syi‘ah terdapat dalil yang membuktikan bahwa Aisyah [radiallahu ‗anha] adalah 

ahli surga. Maka kami berusaha meneliti untuk membuktikan keshahihan hadis tersebut tetapi 

ternyata sayang sekali riwayat tersebut sangat lemah sekali di sisi mazhab Syi‘ah. Hal ini 

membuktikan bahwa anda para pembaca harus selalu berhati-hati dengan tulisan-tulisan para 

pembenci Syi‘ah, silakan teliti lebih lanjut dengan objektif untuk mengetahui kebenarannya 

karena mereka para pembenci Syi‘ah pada dasarnya bukan sedang bertujuan mencari 

kebenaran tetapi hanya ingin menyebarkan syubhat untuk merendahkan mazhab Syi‘ah. 
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Memang kami dapati ada ulama Syi‘ah mencela Aisyah [radiallahu ‗anha] tetapi kami dapati 

pula sebagian ulama Syi‘ah lain menahan diri bahkan mengharamkan untuk mencelanya 

karena Beliau adalah istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Oleh karena itu tidak mungkin 

merendahkan keseluruhan mazhab Syi‘ah hanya berdasarkan tindakan ulama Syi‘ah tertentu 

padahal terdapat juga para ulama Syi‘ah lain yang menentangnya. 

Adapun dalam pandangan dan keyakinan kami, Aisyah [radiallahu ‗anha] adalah istri Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] yang Mulia, istri Beliau baik di dunia dan akhirat kelak. Hanya 

saja kami tetap mengakui bahwa bersamaan dengan kemuliaannya ia telah melakukan 

kesalahan ketika memerangi Imam Aliy [‗alaihis salaam] pada saat perang Jamal. 

. 

. 

Note : Saya akan senang sekali jika ada para pengikut Syi‘ah yang dapat menunjukkan hadis 

shahih dalam mazhab Syi‘ah yang memuat pujian atau keutamaan Aisyah [radiallahu ‗anha]. 

Hakikat Baiat Hasan bin Aliy Kepada Mu’awiyah bin 

Abu Sufyaan 

Posted on Maret 21, 2014 by secondprince  

Hakikat Baiat Hasan bin Aliy Kepada Mu’awiyah bin Abu Sufyaan 

Peristiwa baiatnya Imam Hasan bin Aliy [‗alaihis salaam] kepada Mu‘awiyah bin Abu 

Sufyaan sering dijadikan hujjah para nashibiy untuk membenarkan dan memuliakan 

Mu‘awiyah. Padahal hakikatnya tidak demikian, di sisi Imam Hasan baiat tersebut adalah 

untuk meredakan perpecahan dan menyelamatkan darah kaum muslimin.Tidak sedikitpun 

baiat tersebut memandang kemuliaan Mu‘awiyah karena hakikat Mu‘awiyah dalam perkara 

ini adalah pemimpin kelompok baaghiyah yang menyeru kepada neraka. Sebagaimana yang 

dinyatakan dalam riwayat shahih 

ْٖ ِػْي حُء َػ ٌَّ َُْل ػََ٘خ َهخٌُِي ح ٍَ َكيَّ ٍٍ هَخ ْوظَخ ُٓ  ُٖ ِِ ْر ٣ ِِ َُْؼ ػََ٘خ َػْزُي ح ٍَ َكيَّ ٌى هَخ يَّ َٔ ُٓ ػََ٘خ  ِٚ َكيَّ ٫ِْرِ٘ َٝ  ٍّ ُٖ َػزَّخ ٍَ ٢ُِ حْر شَ هَخ َٓ ٍِ
 ٌَ ُِِلُٚ كَؤََه ْٜ َٞ ك٢ِ َكخث٢ٍِ ٣ُ ُٛ ح  ًَ ِ ْٗطََِْوَ٘خ كَب ِٚ كَخ ْٖ َكِي٣ؼِ ِٓ َؼخ  َٔ ْٓ ِؼ٤ٍي كَخ َٓ ْٗطَِِوَخ ا٠َُِ أَر٢ِ  ؤَ َػ٢ٍِِّ ح َ٘ ْٗ َّْ أَ ٍَِىحَءُٙ كَخْكظَز٠َ ػُ
ِؾ ْٔ َٔ ُْ َُ رَِ٘خِء ح ًْ ًِ ػَُ٘خ َكظ٠َّ أَط٠َ  ِٚ ٣َُليِّ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ آُٙ حَُّ٘ز٢ُِّ  ََ ِٖ كَ ِٖ َُزَِ٘ظ٤َْ ٌٍ َُزَِ٘ظ٤َْ خ َّٔ َػ َٝ َُ َُزَِ٘شً َُزَِ٘شً  ِٔ َّ٘خ َْٗل ًُ  ٍَ ِى كَوَخ

َّٖ ـَ ُْ ْْ ا٠َُِ ح ُٛ ُْزَخِؿ٤َشُ ٣َْيُػٞ ُْلِجَشُ ح ٍٍ طَْوظُُُِٚ ح خ َّٔ ٣َْق َػ َٝ  ٍُ ٣َوُٞ َٝ  ُْٚ٘ حَد َػ ََ ُٞ حُظُّ ْ٘لُ َْ ك٤ََ َِّ َٓ َٝ١َ َٝ ٍَ ِس  ٍِ هَخ ْىُػَُٞٗٚ ا٠َُِ حَُّ٘خ

ِٖ ُْلِظَ ْٖ ح ِٓ  ِ ًُ رِخهللَّ ٌٍ أَُػٞ خ َّٔ ٍُ َػ  ٣َوُٞ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdul „Aziz bin Mukhtar yang berkata telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hidzaa‟ 

dari Ikrimah yang berkata Ibnu Abbas berkata kepadaku dan kepada anaknya Ali, pergilah 

kalian kepada Abu Sa‟id dan dengarkanlah hadis darinya maka kami menemuinya. Ketika itu 

ia sedang memperbaiki dinding miliknya, ia mengambil kain dan duduk kemudian ia mulai 

menceritakan kepada kami sampai ia menyebutkan tentang pembangunan masjid. Ia berkata 

“kami membawa batu satu persatu sedangkan Ammar membawa dua batu sekaligus, Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] melihatnya, kemudian Beliau berkata sambil membersihkan 

tanah yang ada padanya “kasihan „Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok baaghiyah 

https://secondprince.wordpress.com/2014/03/21/hakikat-baiat-hasan-bin-aliy-kepada-muawiyah-bin-abu-sufyaan/
https://secondprince.wordpress.com/2014/03/21/hakikat-baiat-hasan-bin-aliy-kepada-muawiyah-bin-abu-sufyaan/
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[pembangkang], ia [Ammar] mengajak mereka ke surga dan mereka mengajaknya ke neraka. 

„Ammar berkata “aku berlindung kepada Allah dari fitnah” [Shahih Bukhari 1/97 no 447] 

Jadi betapa kelirunya orang-orang bodoh yang mengira bahwa baiat Imam Hasan tersebut 

berarti membenarkan Mu‘awiyah atau memuliakannya. Bahkan pada saat baiat tersebut 

terjadi, Imam Hasan sudah mengisyaratkan celaannya kepada Mu‘awiyah dan para 

sahabatnya, seperti nampak dalam riwayat berikut 

٢ ػٞف  ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ ٘خ ػ خٍ كيػ خٕ ه ٔؼ ٖ ػ ِ ر خ ك٣َ زَٗ خٍ أه ٛخٍٕٝ ه  ٖ ي ر ٣ِ خ ٣ زَٗ أه

 ٍٞ ٞ ح٧ػ ؼخٙ ٝأر ٖ حُ ٚ ػَٔٝ ر خٍ ُ ش ه ؼخ٣ٝ ٓ ٢ِ ٖ ػ ٖٔ ر ل غ حُ خ٣ خ ر ِٔ خُ ٢ٗ ه ـَ حُ

٘طن  ٔ ٢٤ ػٖ حُ ِْ ػ ٌ ظ زَ ك ٘ ٔ ؼي حُ ٜ ٖٔ ك ل َٓص حُ ٞ أ ٤خٕ ُ ل ٓ  ٖ ٢ِٔ ػَٔٝ ر ٔ حُ

ٛي  ِ٤ ٠ِ هللا ك ٛ ٍٓٞ هللا )  ض ٍ وي ٍأ٣ ٞهللا ُ ِٞح ك ؼ ل ش ٫ ط ؼخ٣ٝ وخٍ ٓ ٘خّ ك ٤ٚ حُ ك

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢ )  ٘ ٜٚ حُ ٔخٕ ٓ ٤خ ُ ؼ ٣ ٖ ٚظ ُٝ ل ٗ ٝ ٚ ٔخٗ ُ ٚٔ ٣ ) ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ

 َٙٓ ؼي ٝأ ٜ ٖٔ ك ل َٓ حُ ْ أ زَ ػ ٘ ٔ ش حُ ؼي ٓؼخ٣ٝ ٜ ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٠ِ ٞح ػ ؤر ظخٕ ك ل ٗ ِْ ( أٝ  ٓ ٝ

لْ ؼي حُ ٜ ش ك ؼخ٣ٝ ؼض ٓ خ٣ ي ر ٢ ه ٘خّ اٗ زَ حُ و ٤ٚ إٔ ٣ ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ زَ ك ٘ ٔ ٕ حُ

 ٠ِ ٌْ ػ ي أهٌص ُ ٢ ه خ ٝاٗ آهَٗ ْ ر ٓخءً وٖ ى ٘خ ٝك ؤُٝ ْ ر ٛيحً ٘خّ إ هللا  ٜخ حُ خٍ أ٣ ْ ه ػ

زَ  ْ أه ٌْ ػ ج ٤ ٌْ ك ٤ ْٔ ك و ٌْ ٝإٔ ٣ ٔ ٘خث ٌْ ؿ ٤ ِ َ ػ ٞك ٌْ ٝإٔ ٣ ٤ ؼيٍ ك ش إٔ ٣ ؼخ٣ٝ ٓ

 ٠ ٚؼ اُ ز ٛ ب ٤َ ر ٘ وٍٞ ٣ٝ ٣ ٞٛ زَ ٝ ٘ ٔ ز٢ ٖٓ حُ ٛ ْ ؼْ ػ خٍ ٗ ٌحى ه وخٍ ً ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٠ِ ػ

ؼخٝ ٓ ٞ وخ٫ ُ ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٠ِ ي ػ ظي ًُ ٗ خ ٤ٖ ” ك ٠ ك ظخع اُ ٓٝ ٌْ ٘ش ُ ظ ِٚ ك ؼ ش ” ٝإ أى١ٍ ُ ٣

ؼخٙ  ٖ حُ ٤ٚ ػَٔٝ ر ِ زَ ػ ؤه ْٜ ك ؤؿخر يػٞٙ ك ٞح ك ؤر ٬ ك ٜٓ وخٍ  ٚظ ك و ٘ط ظ ٓ خ ٚ ك ىػٞط

٘ش  ٔي٣ َٛ حُ ٖ ٝؿِحٍ أ ٣َ ٬ٕ ٍؿَ ٖٓ ه ٤ي ٍؿ ِق ك ظ وي حه ض ك ٓخ أٗ ٖٔ أ ل ٚ حُ وخٍ ُ ك

 ٤ٚ ِ زَ ػ ٞى ٝأه ٜٔخ أر ٬ أى١ٍ أ٣ ٤خى ك خىػ ؼٖ ك ِ ٣ ْ ٖٔ أُ ل ٚ حُ وخٍ ُ ٢ ك ِٔ ٔ ٍٞ حُ ٞ ح٧ػ أر

ش  ؼخ٣ٝ زَ ٓ ْ أه ٤خٕ ػ ل ٓ  ٖ ٞحٕ ٝػَٔٝ ر ِْ ( ٍػ٬ ًًٝ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا )  ٍ

ي  خث ؼٖ ه ُ ) ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا )  ض إٔ ٍ ِٔ ٓخ ػ ٖٔ أ ل ٚ حُ وخٍ ُ وّٞ ك ٤ٖ حُ ؼ ٣

ِْ ٔ ٍٞ حُ ٞ ح٧ػ َ أر ٤خٕ ٝح٥ه ل ٓ  ٞ ٛٔخ أر خٕ أكي ًٝ ْ ٜو ٓخث ِحد ٝ  ١ح٧ك

Telah mengabarkan kepada kami Yaziid bin Haruun yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Hariiz bin „Utsman yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdurrahman bin Abi „Auf Al Jurasyiy yang berkata ketika Hasan bin Aliy membaiat 

Mu‟awiyah, „Amru bin Ash dan Abul A‟war As Sulaamiy „Amru bin Sufyaan telah berkata 

kepadanya [Mu‟awiyah] “sekiranya engkau memerintahkan Hasan naik mimbar dan ia akan 

mengatakan ucapan yang lemah sehingga orang-orang akan berpaling darinya”. Mu‟awiyah 

berkata “aku tidak akan melakukannya, demi Allah sungguh aku telah melihat Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] telah menghisap lidah dan bibirnya maka tidak akan lemah 

lisan atau mulut yang telah dihisap Nabi [shallallahu „alaihi wasallam]”. Mereka 

mengingkari Mu‟awiyah maka akhirnya Mu‟awiyah naik mimbar kemudian memerintahkan 

Hasan untuk naik mimbar dan memerintahkannya untuk mengabarkan kepada orang-orang 

“sungguh aku telah membaiat Mu‟awiyah”. Maka Hasan naik mimbar mengucapkan syukur 

kepada Allah SWT dan memuji-Nya kemudian berkata “wahai manusia sesungguhnya Allah 

SWT telah memberikan petunjuk kepada kalian dengan orang yang pertama dari kami dan 

mencegah tertumpahnya darah kalian dengan orang yang terakhir dari kami dan aku telah 

menjadikan kalian ke atas Mu‟awiyah bahwa ia akan berlaku adil kepada kalian, 

memberikan ghanimah kalian dan membagi fa‟iy kalian”. Kemudian ia menghadap 

Mu‟awiyah dan berkata “beginikah?”. Mu‟awiyah berkata “benar” kemudian Hasan turun 

dari mimbar dan ia mengatakan seraya menunjuk kearah Mu‟awiyah “dan aku tidak tahu 

bisa jadi hal itu menjadi fitnah bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu” [QS 

Al Anbiya ; 111] Ia meninggikan suaranya tentang hal itu kepada Mu‟awiyah. Maka 

keduanya [„Amru dan Abul A‟war] berkata “sekiranya kita panggil dia dan menjelaskan apa 
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yang ia maksudkan dengannya”. Mu‟awiyah berkata “berhati-hatilah”. Mereka menolak, 

maka mereka memanggilnya untuk menjawab mereka. „Amru bin „Ash menghadap kepada 

Hasan maka Hasan berkata kepadanya “adapun engkau, sungguh telah berselisih tentangmu 

dua orang yaitu lelaki dari quraisy dan tukang sembelih dari penduduk Madinah, keduanya 

mengaku berhak terhadapmu dan tidak diketahui siapa diantara keduanya adalah ayahmu”. 

Dan Abul A‟war As Sulaamiy menghadap kepada Hasan maka Hasan berkata kepadanya 

“bukankah Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] telah melaknat Ri‟l, Dzakwan dan 

„Amru bin Sufyaan” kemudian Mu‟awiyah menghadap kepada mereka, maka Hasan berkata 

kepadanya “tahukah engkau bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] telah 

melaknat pemimpin pasukan ahzab dan penuntun mereka yaitu Abu Sufyaan dan Abul A‟war 

As Sulaamiy”. [Thabaqat Ibnu Sa‟ad 6/383] 

Kisah baiat Imam Hasan dan celaannya terhadap Mu‘awiyah dan para sahabatnya di atas 

diriwayatkan dengan sanad yang shahih, berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Yazid bin Harun Abu Khalid Al Wasithiy termasuk perawi Bukhari dan Muslim yang 

dikenal tsiqat. Ibnu Madini berkata ―ia termasuk orang yang tsiqat‖ dan terkadang 

berkata ―aku tidak pernah melihat orang lebih hafizh darinya‖. Ibnu Ma‘in berkata 

―tsiqat‖. Al Ijli berkata ―tsiqat tsabit dalam hadis‖. Abu Bakar bin Abi Syaibah 

berkata ―aku belum pernah bertemu orang yang lebih hafizh dan mutqin dari Yazid‖. 

Abu Hatim menyatakan ia tsiqat imam shaduq. Ibnu Sa‘ad berkata ―tsiqat banyak 

meriwayatkan hadis‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Yaqub bin 

Syaibah menyatakan tsiqat. Ibnu Qani‘ berkata ―tsiqat ma‘mun‖ [Tahdzib At Tahdzib 

juz 11 no 612]. 

2. Hariiz bin Utsman adalah perawi Bukhari dan Ashabus Sunan. Mu‘adz bin Mu‘adz 

berkata ―tidak aku ketahui di Syam ada orang yang lebih utama daripadanya‖. Abu 

Dawud berkata ―guru-guru Haariz semuanya tsiqat‖. Ahmad bin Hanbal berkata 

―tsiqat tsiqat‖. Ibnu Ma‘in menyatakan tsiqat. Duhaim mengatakan ia orang Himsh 

yang baik sanadnya dan shahih hadisnya. Abu Hatim berkata ―tsiqat mutqin‖ 

[Tahdzib At Tahdzib juz 2 no 436]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat tsabit dan dikatakan 

nashibi‖ [Taqrib At Tahdzib 1/156 no 1184] 

3. Abdurrahman bin Abi ‗Auf Al Jurasyiy adalah perawi Abu Dawud dan Nasa‘i. Abu 

Dawud berkata ―guru-guru Hariz tsiqat‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 

Tsiqat. Ibnu Mandah menyatakan ia sahabat. Abu Nu‘aim berkata ―dia termasuk 

tabiin penduduk syam‖. Al Ijli berkata ―tabiin Syam yang tsiqat‖. Ibnu Qaththan 

berkata ―majhul hal‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 6 no 494]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat 

dan menemui masa Nabi [SAW]‖ [TaqribAt Tahdzib 1/348 no 3974].Daruquthniy 

berkata ―tsiqat‖ [Su‘alat As Sulaamiy no 398]. Adz Dzahabiy berkata ―tsiqat‖ [Al 

Kasyf no 3284] 

‗Abdurrahman bin Abi ‗Auf Al Jurasyiy memiliki mutaba‘ah yaitu Muhammad bin Sirin 

sebagaimana yang nampak dalam riwayat berikut 

ش  ٌٞك ش حُ ؼخ٣ٝ خٕ ُٖٓ ٍٝى ٓ ٔخ ً خٍ ُ ٘خ ػٞف ػٖ ٓلٔي ه خٍ كيػ لش ه ٤ ِ ٖ ه ًٛٞس ر خ  زَٗ أه

 ٖ ش ػَٔٝ ر ؼخ٣ٝ ٔ ش ُ ؼخ٣ٝ ٛلخد ٓ وخٍ أ خُ ٢ِ، ه ٖ ػ ٖٔ ر ل ٚؼ حُ خ٣ ٤ٚ ٝر ِ ٘خّ ػ غ حُ ٔظ ٝحؿ

لْ  ٢ أٗ لغ ك َٓط  ٢ِ ٖ ػ ٖٔ ر ل ٚ إ حُ ٛلخر ٜٔخ ٖٓ أ ؼخُ زش ٝأٓ و ٖ ػ ٤ي ر ُٞ ؼخٙ ٝحُ حُ

ٖ َٔٙ حُ ٢٤! ك ٖٔ ػ غ حُ ٚ كي٣ ِْ ٝاٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٚظ ٖٓ ٍ وَحر حّ ُ

 ِْ ْ ك ٤ٜ ِ ٠ ػ ؤر ٘خّ! ك لْ حُ و٢ ٖٓ أٗ ٔ ٤ زش ك وط ٢ حُ ٤خ ك ؼ ٤ ٓ  ٚ بٗ ٤وطذ، ك ِ ك

 ٠٘ لٔي هللا ٝأػ ش ك ؼخ٣ٝ زَ ىٕٝ ٓ ٘ ٔ ٠ حُ ِ ٢ِ ػ ٖ ػ ٖٔ ر ل وخّ حُ َٓٙ، ك ظ٠ أ ٚ ك ٞح ر ِحُ ٣
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ٍ ِٚ ِن ٝؿخر ٤ٖ ؿخر ظْ ر ٤ ـ ظ ٞ حر خٍ ٝهللا ُ ْ ه ٤ٚ ػ ِ ٤َ أه٢ ػ ٤َ ١ ٝؿ ز٢ ؿ ٬ ؿيٙ ٗ ؿ

ٓٔخ   َ٤ ٤ٖ ه ِٔ ٔ ٔ ٓخء حُ وٖ ى ٓخ ك ٘خ إٔ  ش ٍٝأ٣ ؼخ٣ٝ ٘خ ٓ ظ ؼ ٤ ٘خ ر ٤ ي أػط خ ه ـيٝٙ، ٝاٗ ْ ط ُ

٠ذ  ـ خٍ ك شه ٠ ٓؼخ٣ٝ ٤يٙ اُ ٗخٍ ر ٤ٖ ٝأ ٠ ك ظخع اُ ٓٝ ٌْ ٘ش ُ ظ ِٚ ك ؼ ٓخ أى١ٍ ُ ٜخ، ٝهللا  َٛحه أ

ٌْ ٘ش ُ ظ ي ك وُٞ ٜٔخ أٍىص ر خٍ ُ ٍِ، ٝه ٗ ْ ٘ش ػ خك ٤ش ك ٤ زش ػ ؼيٙ هط وطذ ر ش ك ؼخ٣ٝ  ٓ

هللا ٓخ أٍحى  ٜخ  خٍ أٍىص ر ٤ٖ؟! ه ٠ ك ظخع اُ ٓٝ 

Telah mengabarkan kepada kami Hawdzah bin Khaliifah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Auf dari Muhammad yang berkata ketika masanya Mu‟awiyah di Kufah, 

orang-orang berkumpul atasnya dan Hasan bin Aliy membaiat-nya. Maka berkata para 

sahabat Mu‟awiyah kepada Mu‟awiyah yaitu „Amru bin Ash, Walid bin „Uqbah dan semisal 

keduanya dari sahabat-sahabatnya bahwa Hasan bin Aliy masih tinggi kedudukannya di 

mata orang-orang karena kekerabatannya dengan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam], 

dan bahwasanya ia seorang yang masih muda dan lemah dalam berbicara maka 

perintahkanlah ia untuk berkhutbah maka ia akan mengucapkan ucapan yang lemah dalam 

khutbahnya sehingga kedudukannya akan jatuh di mata orang-orang. Mu‟awiyah menolak 

permintaan mereka dan mereka berulang-ulang meminta sehingga akhirnya Mu‟awiyah 

memerintahkannya. Maka Hasan bin Aliy berdiri di atas mimbar di dekat Mu‟awiyah maka 

ia memuji Allah SWT kemudian berkata demi Allah seandainya kalian mencari diantara 

timur dan barat laki-laki yang kakeknya adalah Nabi maka kalian tidak akan menemukannya 

selain aku dan saudaraku, dan kami telah memberikan baiat kami kepada Mu‟awiyah dan 

kami berpandangan bahwa mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin adalah lebih baik 

daripada menumpahkannya, demi Allah dan aku tidak tahu bisa jadi hal itu menjadi fitnah 

bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu dan ia mengisyaratkan tangannya 

kepada Mu‟awiyah. Maka Mu‟awiyah menjadi marah dan ia berkhutbah setelah Hasan 

dengan khutbah yang penuh kelemahan dan kekejian kemudian ia turun dan berkata “apa 

yang engkau maksud dengan perkataanmu “fitnah bagi kamu dan kesenangan sampai 

kepada suatu waktu”. Hasan berkata “aku memaksudkan dengannya apa yang dimaksudkan 

oleh Allah SWT” [Thabaqat Ibnu Sa‟ad 6/383-384] 

Riwayat Ibnu Sa‘ad di atas sanadnya jayyid diriwayatkan oleh para perawi tsiqat dan shaduq 

maka, berikut rincian perawinya 

1. Hawdzah bin Khaliifah termasuk perawi Abu Dawud, telah meriwayatkan darinya 

Ahmad bin Hanbal dan Abu Hatim. Ahmad bin Hanbal berkata ―aku berharap dia 

shaduq, insya Allah‖. Abu Hatim berkata ―shaduq‖. Yahya bin Ma‘in berkata ―dhaif‖. 

Nasa‘i berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 

Tsiqat [Tahdzib At Tahdzib juz 11 no 116]. Ibnu Hajar berkata ―shaduq‖ [Taqrib At 

Tahdzib 1/575 no 7327]. Adz Dzahabiy berkata ―shaduq‖ [Al Kasyf no 5991] 

2. ‗Auf bin Abi Jamilah adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ahmad, Ibnu 

Ma‘in, Ibnu Sa‘ad dan Ibnu Hibban menyatakan tsiqat. Nasa‘i berkata ―tsiqat tsabit‖. 

Abu Hatim, Marwan bin Mu‘awiyah dan Muhammad bin Abdullah Al Anshari 

berkata ―shaduq‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 8 no 302]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat‖ 

[Taqrib At Tahdzib 1/433 no 5215] 

3. Muhammad bin Sirin Al Anshari adalah tabiin perawi kutubus sittah yang tsiqat. 

Ahmad, Ibnu Ma‘in dan Al Ijli berkata ―tsiqat‖. Ibnu Sa‘ad berkata ―seorang yang 

tsiqat ma‘mun, tinggi kedudukannya, seorang faqih, Imam yang wara‘ dan memiliki 

banyak ilmu‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 9 no 338]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat tsabit‖ 

[Taqrib At Tahdzib 1/483 no 5947] 
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Sebenarnya perkara kepemimpinan Mu‘awiyah telah dikabarkan oleh Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] kepada Imam Hasan, walaupun Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

tidak menyukainya tetapi ketetapan Allah SWT itu akan tetap terjadi. Sebagaimana yang 

nampak dalam riwayat berikut 

 ٢ ليحٗ ٠َ حُ ل ٖ حُ ْٓ ر وخ ٘خ حُ ٢ٔ كيػ ٤خُ ط ٞ ىحٝى حُ ٘خ أر ٬ٕ كيػ ٤ ٖ ؿ ٘خ ٓلٔٞى ر كيػ

ٓٞىص  وخٍ  ش ك غ ٓؼخ٣ٝ خ٣ ٓخ ر ؼي  ٢ِ ر ٖ ػ ٖٔ ر ل ٠ حُ خّ ٍؿَ اُ خٍ ه ؼي ه ٓ  ٖ ٓق ر ٞ ػٖ ٣

 ٖ٤ ٘ ٔئٓ ز٢ ٝؿٞٙ حُ ٘ بٕ حُ ٢٘ ٍكٔي هللا ك ز ئٗ وخٍ ٫ ط ٤ٖ ك ٘ ٔئٓ ٔٞى ٝؿٞٙ حُ خ ٓ أٝ ٣

٘خى  ٤ خ أػط ض } اٗ ُِ٘ ي ك ٔخءٙ ًُ زَٙ ك ٘ ٓ ٠ِ ٤ش ػ ٢٘ أٓ ِْ أ١ٍ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ٓخ  ٓخ أىٍحى  ويٍ ٝ ِش حُ ٤ ُ ٢ ٘خٙ ك ُِ خ أٗ ض } اٗ ُِ ٘ش ٝٗ ـ ٢ حُ َٜح ك ٗ ٢٘ ؼ خ ٓلٔي ٣ ٣ { َ ٌٞػ حُ

١ { َٜٗ ق  ٤َ ٖٓ أُ ويٍ ه ِش حُ ٤ ويٍ ُ ِش حُ ٤ ُ ْٓ وخ خٍ حُ خ ٓلٔي ه ٤ش ٣ ٘ٞ أٓ ٌٜخ ر ِ ٓ

وٚ ٘ ٫ٝ ٣ ّٞ ي ٣ ٣ِ ٫ ٣ ّٞ ق ٣ بًح ٢ٛ أُ ٛخ ك خ ؼيىٗ  ك

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu Daud Ath Thayalisi yang berkata telah menceritakan kepada kami Al 

Qasim bin Fadhl Al Huddaniy dari Yusuf bin Sa‟ad yang berkata Seorang laki-laki datang 

kepada Hasan bin Aliy setelah Muawiyah dibaiat. Ia berkata “Engkau telah mencoreng 

wajah kaum mukminin” atau ia berkata “Hai orang yang telah mencoreng wajah kaum 

mukminin”. Maka Hasan berkata kepadanya “Janganlah mencelaku, semoga Allah SWT 

merahmatimu, karena Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] di dalam mimpi telah 

diperlihatkan kepada Beliau bahwa Bani Umayyah di atas Mimbarnya. Beliau tidak suka 

melihatnya dan turunlah ayat “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadaMu nikmat 

yang banyak”. Wahai Muhammad yaitu sungai di dalam surga. Kemudian turunlah ayat 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya [Al Qur‟an] pada malam kemuliaan. Dan 

tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu 

bulan”. Bani Umayyah akan menguasainya wahai Muhammad. Al Qasim berkata “Kami 

menghitungnya ternyata jumlahnya genap seribu bulan tidak kurang dan tidak lebih” [Sunan 

Tirmidzi 5/444 no 3350]. 

Riwayat Tirmidzi di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berikut keterangan rinci 

mengenai para perawinya 

1. Mahmud bin Ghailan termasuk perawi Bukhari Muslim, Tirmidzi, An Nasa‘i dan 

Ibnu Majah. Disebutkan pula bahwa ia meriwayatkan hadis dari Abu Daud Ath 

Thayalisi dan dinyatakan tsiqat oleh Maslamah, Ibnu Hibban dan An Nasa‘i [Tahdzib 

At Tahdzib juz 10 no 109]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [Taqrib At Tahdzib 1/522 

no 6516] 

2. Abu Daud At Thayalisiy. Namanya adalah Sulaiman bin Daud, termasuk perawi 

Bukhari dalam Ta‘liq Shahih Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan. Sulaiman bin 

Daud telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama diantaranya Amru bin Ali, An Nasa‘i, 

Al Ajli, Ibnu Hibban, Ibnu Sa‘ad Al Khatib dan Al Fallas [Tahdzib At Tahdzib juz 4 

no 316]. Ibnu Hajar menyatakan bahwa ia seorang hafiz yang tsiqat memiliki 

beberapa kekelriuan [Taqrib At Tahdzib 1/250 no 2550] 

3. Al Qasim bin Fadhl termasuk perawi Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan. Al Qasim 

bin Fadhl meriwayatkan hadis dari Yusuf bin Sa‘ad dan telah meriwayatkan darinya 

Abu Daud Ath Thayalisi. Beliau telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama 

diantaranya Yahya bin Sa‘id, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Ma‘in, Ahmad, An 

Nasa‘i, Ibnu Sa‘ad, At Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Syahin [Tahdzib At Tahdzib 

juz 8 no 596]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [Taqrib At Tahdzib 1/451 no 5482] 
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4. Yusuf bin Sa‘ad atau Yusuf bin Mazin Ar Rasibiy termasuk perawi Tirmidzi dan 

Nasa‘i telah meriwayatkan hadis dari Hasan bin Aliy dan telah meriwayatkan darinya 

Qasim bin Fadhl. Yahya bin Main telah menyatakan ia tsiqat [Tahdzib At Tahdzib juz 

11 no 707]. Ibnu Hajar menyatakan bahwa Yusuf bin Sa‘ad Al Jumahi atau Yusuf bin 

Mazin tsiqat [Taqrib At Tahdzib 1/611 no 7865]. Adz Dzahabi berkata ―tsiqat‖ [Al 

Kasyf no 6434]. 

Kesimpulan dari berbagai riwayat shahih di atas adalah baiat Imam Hasan terhadap 

Mu‘awiyah semata-mata untuk mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin lebih banyak 

lagi, tidak sedikitpun karena keutamaan atau kemuliaan kedudukan Mu‘awiyah bahkan 

nampak dalam riwayat shahih bahwa Imam Hasan mencela Mu‘awiyah dan para sahabatnya. 

. 

Sebagian orang menjadikan baiat Imam Hasan ini sebagai bukti bahwa Mu‘awiyah tidak 

kafir. Tentu dalam perperangan Mu‘awiyah terhadap Imam Aliy dan Imam Hasan, ia tidak 

dikatakan kafir melainkan dikatakan sebagai kelompok baaghiyah yang mengajak ke neraka. 

Adapun jika setelah pembaiatan ini Mu‘awiyah menjadi kafir maka itu tidak bertentangan 

dengan baiat Imam Hasan tersebut. Pada saat itu Imam Hasan tidak membaiat seorang kafir 

melainkan membaiat seorang muslim yang tercela atau secara zahir ia mengaku muslim, 

seandainya Mu‘awiyah bin Abu Sufyaan menyatakan kekafirannya niscaya tidak ada satupun 

orang islam yang akan mengikutinya. 

Hikmah baiat Imam Hasan terhadap Mu‘awiyah tidak akan pernah dimengerti oleh para 

nashibiy, dan akan mudah dipahami oleh mereka yang berpegang teguh pada ahlul bait. 

Mereka yang menganggap ahlul bait sebagai pedoman tidak akan bingung dalam 

menempatkan diri, ketika Imam Aliy memerangi Mu‘awiyah maka mereka mengikutinya dan 

ketika Imam Hasan membaiat Mu‘awiyah maka merekapun mengikutinya. Kebenaran akan 

selalu bersama mereka ahlul bait dan kebenaran tersebut tidak akan pudar oleh kebathilan 

para pembangkang yang menyeru kepada neraka. 

Benarkah Yazid bin Mu’awiyah Tidak Terlibat Dalam 

Pembunuhan Husain bin Aliy? 

Posted on Februari 28, 2014 by secondprince  

Benarkah Yazid bin Mu’awiyah Tidak Terlibat Dalam Pembunuhan Husain bin Aliy? 

Salah satu syubhat nashibiy dalam merendahkan Syi‘ah adalah mereka menuduh bahwa 

sebenarnya kaum Syi‘ah yang membunuh Imam Husain bin Aliy [‗alaihis salaam] dan di sisi 

lain mereka membela Yazid bin Mu‘awiyah dan mengatakan bahwa ia tidak memerintahkan 

dan tidak terlibat atas pembunuhan tersebut. 

Perkataan nashibiy tersebut kalau dipikirkan dengan baik akan menimbulkan banyak 

kerancuan, diantaranya adalah 

1. Dalam riwayat shahih memang disebutkan bahwa sebagian sahabat seperti Ibnu Umar 

mencela penduduk Iraq Kufah atas pembunuhan Imam Husain. Riwayat-riwayat 

seperti ini yang dijadikan hujjah oleh nashibiy untuk menyatakan bahwa kaum Syi‘ah 

https://secondprince.wordpress.com/2014/02/28/benarkah-yazid-bin-muawiyah-tidak-terlibat-dalam-pembunuhan-husain-bin-aliy/
https://secondprince.wordpress.com/2014/02/28/benarkah-yazid-bin-muawiyah-tidak-terlibat-dalam-pembunuhan-husain-bin-aliy/
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adalah pembunuh Husain, menurut pandangan mereka, siapa lagi penduduk Kufah 

kalau bukan Syi‘ah?. Jadi yang dimaksudkan para nashibiy bahwa Syi‘ah membunuh 

Imam Husain adalah sebagian penduduk Kuufah yang terlibat dalam pembunuhan 

Imam Husain dan keluarganya. Tentu tidak bisa dipukul rata bahwa semua penduduk 

Kuufah adalah pembunuh Husain. Betapa banyak orang-orang Kufah yang tsiqat di 

masa Imam Husain tersebut dan mungkin tidak ikut terlibat maka apakah dengan 

seenaknya bisa dikatakan mereka pembunuh Imam Husain hanya karena mereka 

tinggal di Kuufah?. 

2. Sebenarnya pihak yang lebih patut bertanggung jawab adalah para petinggi yang 

memerintahkan pembantaian tersebut yaitu Yazid atau yang memimpin serangan 

tersebut seperti Ubaidillah bin Ziyaad dan Umar bin Sa‘ad. Sebagian penduduk kufah 

tidak akan terlibat jika tidak ada yang mempengaruhi, memaksa, mengancam atau 

memerintahkan mereka 

3. Pengertian Syi‘ah pada masa tersebut tidaklah sama dengan Syi‘ah sekarang yang 

dikatakan nashibiy sebagai rafidhah, Syi‘ah di masa tersebut lebih tepat diartikan 

bertasyayyu‘ dan tidak mesti berpaham rafidhah. Dan kalau kita melihat kitab Rijal 

maka makna Syi‘ah seperti ini mencakup juga tabiin kufah yang tsiqat di sisi ahlus 

sunnah pada masa Husain bin Aliy dan sebagian ulama ahlus sunnah di masa 

setelahnya. Contoh para ulama ahlus sunnah yang mendapat predikat seperti ini 

misalnya Sulaiman bin Mihran Al A‘masyiy, Syarik, Abdurrazaq, dan lain-lain. 

4. Kita tidak akan menemukan dalam kitab Syi‘ah Imamiyah orang-orang seperti 

A‘masyiy, Syarik, dan Abdurrazaq sebagai orang-orang yang mereka jadikan 

pegangan dalam kitab mereka tetapi kita dapat menemukan dalam kitab ahlus sunnah 

bahwa mereka walaupun dituduh Syi‘ah tetapi hadis-hadis mereka tetap menjadi 

pegangan ahlus sunnah. Sekarang silakan para nashibiy tersebut memiikirkan dengan 

baik ketika mereka menyatakan kaum Syi‘ah yang membunuh Imam Husain, maka itu 

Syi‘ah yang bagaimana?. Syi‘ah yang jadi pegangan ahlus sunnah atau Syi‘ah yang 

jadi pegangan Syi‘ah Imamiyah. 

Jadi hakikat sebenarnya pembunuh Imam Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad dan Umar bin 

Sa‘ad bersama pasukan mereka yang menghadang Imam Husain di Karbala. Dalam pasukan 

tersebut terdapat mereka orang-orang Kufah yang memang setia dengan pemerintahan Yazid 

bin Mu‘awiyah dan terdapat pula sebagian penduduk Kuufah yang terlibat karena pengaruh, 

atau ancaman dari Ubaidillah bin Ziyad. Dan tentu Yazid bin Mu‘awiyah sebagai khalifah 

pada saat itu yang memerintahkan penyerangan kepada Imam Husain adalah orang yang 

paling patut untuk dikatakan sebagai pembunuh Imam Husain [‗alaihis salaam]. 

Walaupun begitu, sudah seharusnya penduduk Kufah yang tidak terlibat dalam pembunuhan 

tersebut bergabung dengan Imam Husain dan membela Beliau bersama keluarganya. 

Bukankah mereka mengetahui bahwa akan ada pasukan yang dikerahkan untuk menghadang 

Imam Husain maka tidak ada tindakan yang benar pada saat itu kecuali bergabung dengan 

Imam Husain dan keluarganya. 

. 

. 

. 
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Kemudian mengenai pembelaan nashibiy bahwa Yazid bin Mu‘awiyah tidak terlibat atas 

pembunuhan Imam Husain maka memang kita temukan ada ulama yang menyatakan 

demikian seperti Ibnu Taimiyyah tetapi sebagian ulama lain telah menegaskan bahwa Yazid 

bin Mu‘awiyah adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan Imam Husain, 

diantara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Katsiir, Ibnu Jauziy, Adz Dzahabiy, As 

Suyuthiy, Ibnu Hazm dan selainnya. 

ي  ٣ِ َٗد ٣ ٝ ٚ ٚ ٝآُ ٤ٖ ٝأهٞط ٔ ل ظَ حُ ؼَ ٝه ٓخ ك ٘ش  ٔي٣ َٛ حُ ؤ ي ر ٣ِ ؼَ ٣ ٔخ ك ِض ُٝ ه

 ٢ زخٍى هللا ك ٣ ْ ٤َ ٝحكي ُٝ ٤ٚ ؿ ِ ٘خّ ٝهَؽ ػ ٠ٚ حُ ـ ٌَس ر ٘ ٤خء ٓ ٗ ٌذ أ ؤَ ٝحٍط حُ

 ػَٔٙ

[Adz Dzahabiy] aku katakan “dan ketika Yazid melakukan terhadap penduduk Madinah apa 

yang telah ia lakukan, membunuh Husain, saudaranya dan keluarganya, Yazid meminum 

khamar, dan melakukan berbagai perbuatan mungkar, orang-orang jadi membencinya, 

menyimpang darinya lebih dari sekali dan Allah SWT tidak memberikan barakah dalam 

hidupnya” [Tarikh Al Islam Adz Dzahabiy 2/65] 

As Suyuthiy dalam Tarikh Al Khulafaa‘ setelah menyebutkan kisah pembunuhan Imam 

Husain, ia berkata 

ي ٣ِ ٚؼ ٝ ٣ خى ٓ ٣ُ ٖ ِٚ ٝ حر خط ؼٖ هللا ه ُ 

Laknat Allah atas yang membunuhnya, Ibnu Ziyaad dan Yaziid [Tarikh Al Khulafaa‟ 1/182] 

Ibnu Katsiir dalam kitabnya Bidayah Wan Nihayah pernah berkata 

خّ،  ش أ٣ ٬ػ ٘ش ػ ٔي٣ ٤ق حُ ز زش إٔ ٣ و ٖ ػ ِْ ر ٔ ٔ ُ ٚ ُٞ ٢ ه ٘خ ك خك ي هطؤ ك ٣ِ ي أهطؤ ٣ ٝه

٠ْ اٍ ٓخ حٗ خكٖ، ٓغ  ٤َ ك ز ٌٛح هطؤ ً ي ٝ ْٜ، ٝه ٘خث ش ٝأر ٜلخر ِن ٖٓ حُ ظَ ه ي ٖٓ ه ًُ ٟ

خى ٣ُ ٖ ٤ي هللا ر ز ي١ ػ ٠ِ ٣ ٚ ػ ٛلخر ٤ٖ ٝأ ٔ ل ُ٬ ظ ٚ ه ويّ أٗ  ط

Dan sungguh Yazid telah berbuat kesalahan dengan kesalahan yang begitu keji, ia 

memerintahkan kepada Muslim bin „Uqbah untuk menyerang Madinah selama tiga hari, dan 

ini kesalahan yang besar dan keji, bersamaan dengan itu banyak sahabat dan anak-anak 

mereka terbunuh, dan telah disebutkan sebelumnya bahwa ia telah membunuh Husain dan 

para sahabatnya melalui tangan Ubaidillah bin Ziyaad [Al Bidayah Wan Nihayah 8/243] 

. 

. 

. 

Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Yazid terlibat dalam pembunuhan Imam Husain 

sehingga kepala Imam Husain dibawa Ubaidillah bin Ziyaad kepada Yazid dan Yazid 

menusuk kepala Imam Husain tersebut 

ي ٘خ هخُ خٍ ػ ٤ي ، ه ُٞ ٞ حُ ٘خ أر ٤خ ٝػ يٗ ٢ حُ ٖ أر خٍ حر رٖ ٣ِ٣ي رٖ أٓي هخٍ ػ٘خ ػٔخٍ حُي٢٘ٛ ػٖ  ه

أر٢ ؿؼلَ هخٍ ٟٝغ ٍأّ حُل٤ٖٔ ر٤ٖ ٣ي١ ٣ِ٣ي ٝػ٘يٙ أرٞ رَُس، كـؼَ ٣ِ٣ي ٣ٌ٘ض رخُو٤٠ذ ػ٠ِ ك٤ٚ ، 
 ٍٍٙح ٍٍّٝ ٙحف ص١أٍ حّدٍٍ ٍٍٙحٝف ىد١ٝم عفٍح : سٍُد ٝدأ ٍٙ ٍحمف…٣ٝوٍٞ ٗلِوٖ ٛخٓخً
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ٚٔ ؼ ِ ٤ٚ ٣ ٠ ك ِ ِْ ػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  

٢ حٍ ٖ حر خٍ حر ؼض ه ٔٓ خٍ  ٤خٕ ه ل ٓ ٤ي١ ػٖ  لٔ ٘خ حُ خٍ ػ ٤ذ ه ز ٗ  ٖ ٔش ر ِ ٓ ٘خ  ٤خ ٝػ ىٗ

ٟغ  ٞٓ ٤ذ  ٠ و خُ ؼٖ ر ط ش ٣ ؼخ٣ٝ ٓ ٖ ي ر ٣ِ ؼَ ٣ ٖٔ ؿ ل خٍ حُ وٍٞ ه ٜش ٣ ل ٢ ك ٖ أر ْ ر ٓخُ

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢  ك

Ibnu Abi Dunyaa berkata telah menceritakan kepada kami Abul Waliid yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Khalid bin Yaziid bin Asad yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Ammar Ad Duhniy dari Abu Ja‟far yang berkata Kepala Husain diletakkan 

dihadapan Yazid dan disisinya ada Abu Barzah, maka Yazid menusuknya dengan tongkat 

seraya berkata “telah terpotong kepala…” maka Abu Barzah berkata “angkat tongkatmu, 

demi Allah aku telah melihat Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] menciumnya” 

Ibnu Abi Dunyaa berkata dan telah menceritakan kepada kami Salamah bin Syabiib yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy dari Sufyaan yang berkata aku 

mendengar Salim bin Abi Hafshah mengatakan Al Hasan berkata “Yazid bin Mu‟awiyah 

menusuk dengan tongkat [kepala Husain] pada tempat Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] [menciumnya]…[Ar Rad „Ala Al Muta‟ashib Ibnu Jauziy hal 58] 

Sanad dari Ibnu Jauziy sampai ke Ibnu Abi Dunyaa, telah disebutkan dalam riwayat 

sebelumnya yaitu sebagai berikut 

 َٛ ٞ ١خ خ أر زَٗ خٍ : أه َٔحؽ ، ه ٖ حُ ٖ أكٔي ر لَ ر ؼ خ ؿ زَٗ خٍ : أه َٛ ، ه خ ٗ ٖ خ ٓلٔي ر زَٗ أه

٤ٖ ٓلٔي  ٔ ل ٘خ حُ خٍ : ػ ٢ ، ه ٤ٔ ٖ أه٢ ٓ ٤ٖ حر ٔ ل ٞ حُ خ أر زَٗ خٍ : أه ؼ٬ف ، ه ٢ِ حُ ٖ ػ ر

٢ٗ وَ ٤خ حُ يٗ ٢ حُ ٖ أر ٖ ٓلٔي ر زي هللا ر ٘خ ػ خٍ : ػ لٞحٕ ، ه ٛ  ٖ  ر

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Naashr yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Ja‟far bin Ahmad bin As Siraaj yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Abu Thaahir Muhammad bin Aliy Al „Alaaf yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Abu Husain bin Akhiy Miimiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin 

Shafwaan yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Muhammad bin Abi 

Dunyaa Al Qurasyiy… [Ar Rad „Ala Al Muta‟ashib Ibnu Jauziy hal 57] 

Sanad Ibnu Jauziy sampai ke Ibnu Abi Dunyaa adalah jayyid [baik] berikut keterangan 

mengenai para perawinya 

1. Muhammad bin Naashir, dikenal dengan Ibnu Naashir seorang imam muhaddis 

mufiid Iraaq. Ibnu Jauziy berkata ―syaikh kami yang tsiqat hafizh dhabit termasuk 

ahlus sunnah‖ [As Siyaar Adz Dzahabiy 20/265] 

2. Ja‘far bin Ahmad As Siraaj seorang syaikh imam muhaddis musnad, Abu Bakar bin 

Arabiy berkata ―tsiqat‖. Ibnu Naashir berkata ―tsiqat ma‘mun‖ [As Siyaar Adz 

Dzahabiy 19/228] 

3. Abu Thahir Muhammad bin Aliy yang dikenal Ibnu Al ‗Alaaf seorang imam yang 

alim, Al Khatib berkata ―aku menulis darinya dan ia shaduq‖ [As Siyaar Adz 

Dzahabiy 17/608] 

4. Abu Husain Muhammad bin ‗Abdullah bin Husain Al Baghdadiy yang dikenal Ibnu 

Akhiy Miimiy syaikh shaduq musnad seorang yang tsiqat [As Siyaar Adz Dzahabiy 

16/565] 

5. Husain bin Shafwan Abu Aliy seorang syaikh muhaddis tsiqat [As Siyaar Adz 

Dzahabiy 15/442] 
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6. Abdullah bin Muhammad bin ‗Ubaid yang dikenal Ibnu Abi Dunyaa seorang yang 

shaduq hafizh [Taqrib At Tahdzib 1/321 no 3591] 

Kami menukil dua sanad dari Ibnu Abi Dunyaa yang disebutkan Ibnu Jauziy, keduanya 

mengandung kelemahan tetapi saling menguatkan sehingga kedudukannya menjadi hasan. 

. 

. 

Sanad pertama yaitu dari Ibnu Abi Dunyaa dari Abu Walid dari Khalid bin Yazid bin Asad 

dari ‗Ammar Ad Duhniy dari Abu Ja‘far, berikut keterangan para perawinya 

1. Abul Walid adalah Ahmad bin Janab Al Mashiishiy termasuk perawi Muslim, Abu 

Dawud dan Nasa‘i. Telah meriwayatkan darinya Muslim, Abu Zur‘ah, Ahmad bin 

Hanbal dan anaknya [dimana mereka dikenal hanya meriwayatkan dari perawi tsiqat]. 

Shalih Al Jazariy berkata ―shaduq‖. Al Hakim berkata ―tsiqat‖. Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Abu Hatim meriwayatkan darinya dan berkata 

―shaduq‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 1 no 25] 

2. Khalid bin Yazid bin Asad anak dari pemimpin Iraq, ia seorang ahli hadis dan 

ma‘rifat, tidak mutqin, tafarrud dengan riwayat-riwayat mungkar. Al Uqailiy berkata 

―tidak memiliki mutaba‘ah hadisnya‖. Abu Hatim berkata ―tidak kuat‖. Ibnu Adiy 

mengatakan hadis-hadisnya tidak memiliki mutaba‘ah dan ia seorang yang dhaif 

tetapi ditulis hadisnya [As Siyaar Adz Dzahabiy 9/410] 

3. ‗Ammar bin Muawiyah Ad Duhniy termasuk perawi Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, 

Nasa‘i, dan Ibnu Majah . Telah meriwayatkan darinya Syu‘bah yang berarti ia tsiqat 

dalam pandangan Syu‘bah. Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma‘in, Abu Hatim dan 

Nasa‘i menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At 

Tahdzib juz 7 no 662]. 

4. Abu Ja‘far Al Baqir, Muhammad bin Aliy bin Husain seorang yang tsiqat dan 

memiliki keutamaan [Taqrib At Tahdzib 1/497 no 6151]. Ia seorang Sayyid Imam, 

lahir pada tahun 56 H [As Siyaar Adz Dzahabiy] 

Para perawinya tsiqat kecuali Khalid bin Yazid ia seorang yang dhaif tetapi bisa dijadikan 

i‘tibar dan Abu Ja‘far Al Baqir lahir tahun 56 H sedangkan peristiwa Yazid menusuk kepala 

Imam Husain terjadi pada tahun 61 H maka pada saat itu usia Beliau 5 tahun sudah memasuki 

usia tamyiz dan besar kemungkinan pada saat itu Beliau bersama ayahnya Aliy bin Husain 

dan keluarganya yang selamat digiring Ubaidillah untuk menghadap Yazid. 

Sanad kedua yaitu Ibnu Abi Dunyaa dari Salamah bin Syabiib dari Al Humaidiy dari Sufyaan 

dari Salim bin Abil Hafshah dari Hasan Al Bashriy, berikut keterangan para perawinya 

1. Salamah bin Syabiib termasuk perawi Muslim, Abu Dawud, Nasa‘i, Tirmidzi, Ibnu 

Majah seorang yang tsiqat [Taqrib At Tahdzib 1/247 no 2494] 

2. Al Humaidiy Abdullah bin Zubair bin ‗Iisa Al Quurasyiy termasuk perawi Bukhariy 

dan Muslim seorang yang tsiqat hafizh faqih sahabat Ibnu Uyainah [Taqrib At 

Tahdzib 1/303 no 3320] 

3. Sufyan bin Uyainah perawi kutubus sittah seorang tsiqat hafizh faqiih imam hujjah, 

berubah hafalan diakhir umurnya, dituduh melakukan tadlis tetapi hanya dari perawi 

tsiqat [Taqrib At Tahdzib 1/245 no 2451] 
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4. Salim bin Abil Hafshah termasuk perawi Bukhariy dalam Adabul Mufrad dan 

Tirmidzi seorang yang shaduq dalam hadis hanya saja ia berlebihan dalam syi‘ahnya 

[Taqrib At Tahdzib 1/226 no 2171]. Terdapat perselisihan mengenai Salim bin Abi 

Hafshah, Ahmad bin Hanbal berkata ―aku kira tidak ada masalah dalam hadisnya‖. 

Yahya bin Ma‘in berkata ―tsiqat‖. ‗Amru bin Aliy menyatakan ia dhaif berlebihan 

dalam tasyayyu‘. Abu Hatim berkata ―ditulis hadinya tetapi tidak bisa dijadikan 

hujjah‖. Al Ijliy berkata ―tsiqat‖. Abu Ahmad Al Hakim berkata ―tidak kuat di sisi 

para ulama‖. Ibnu Hibban berkata ―sering terbalik dalam kabar dan keliru dalam 

riwayat‖. Ibnu Adiy berkata ―sesungguhnya aib atasnya hanyalah ia ghuluw dalam 

syi‘ahnya adapun hadis-hadisnya aku harap tidak ada masalah padanya‖ [Tahdzib At 

Tahdzib juz 3 no 800] 

5. Hasan bin Abi Hasan Al Bashriy termasuk perawi kutubus sittah seorang yang tsiqat 

faqiih fadhl masyhur banyak melakukan irsal dan tadlis [Taqrib At Tahdzib 1/160 no 

1227] 

Para perawi sanad kedua semuanya tsiqat kecuali Salim bin Abi Hafshah, ia diperselisihkan 

kedudukannya tetapi sanad ini bersama-sama sanad yang pertama kedudukannya saling 

menguatkanmaka derajatnya menjadi hasan. 

Riwayat Ibnu Abi Dunyaa di atas dikuatkan pula oleh riwayat Ibnu Sa‘ad berikut 

خٍ  خى ه ٢ ٣ُ ٖ أر ي ر ٣ِ ٘خ ٣ خٍ كيػ خٕ ه َه ٖ ر لَ حر ؼ ٘خ ؿ خٍ كيػ ٘خّ ه ٛ ٖ ٤َ ر ؼ خ ً زَٗ أه

ٚ٘ ٓ ٚؼ  َٜس ٓ ٔو ٌض ر ٘ ؼَ ٣ ٢ِ ؿ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل َأّ حُ ش ر ؼخ٣ٝ ٓ ٖ ي ر ٣ِ ٢ ٣ ٔخ أط  ُ

Telah mengabarkan kepada kami Katsiir bin Hisyaam yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ja‟far bin Burqaan yang berkata telah menceritakan kepada kami Yaziid bin 

Abi Ziyaad yang berkata ketika didatangkan kepada Yazid bin Mu‟awiyah kepala Husain bin 

Aliy ia menusuknya dengan tongkat yang ia bawa…[Thabaqat Ibnu Sa‟ad 6/448] 

Riwayat ini para perawinya tsiqat kecuali Yazid bin Abi Ziyaad, ia seorang yang 

diperselisihkan kedudukannya dan yang rajih ia seorang yang dhaif tetapi bisa dijadikan 

i‘tibar. 

1. Katsiir bin Hisyaam termasuk perawi Bukhariy dalam Adabul Mufrad, Muslim, Abu 

Dawud, Tirmidzi, Nasa‘i, Ibnu Majah. Yahya bin Ma‘in berkata ―tsiqat‖. Al Ijliy 

berkata ―tsiqat shaduq‖. Abu Dawud berkata ―tsiqat‖. Abu Hatim berkata ―ditulis 

hadisnya‖. Nasa‘i berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Ibnu Sa‘ad berkata ―tsiqat 

shaduq‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 8 no 771] 

2. Ja‘far bin Burqaan termasuk perawi Bukhariy dalam Adabul Mufrad, Muslim, Abu 

Dawud, Tirmidzi, Nasa‘i, Ibnu Majah. Ahmad bin Hanbal berkata ―jika meriwayatkan 

dari selain Az Zuhriy maka tidak ada masalah dalam hadisnya tetapi jika 

meriwayatkan dari Az Zuhriy maka sering keliru‖. Yahya bin Ma‘in berkata ―tsiqat 

dan dhaif dalam riwayat Az Zuhriy‖. Ibnu Numair berkata ―tsiqat dan hadis-hadisnya 

dari Az Zuhriy mudhtharib‖. Ibnu Sa‘ad berkata ―tsiqat shaduq‖. Abu Nu‘aim, 

Marwan bin Muhammad dan Ibnu Uyainah menyatakan ia tsiqat. Nasa‘i berkata 

―tidak kuat dalam riwayat Az Zuhriy dan tidak ada masalah dalam riwayat selainnya‖ 

[Tahdzib At Tahdzib juz 2 no 131] 

3. Yazid bin Abi Ziyaad Al Qurasyiy termasuk perawi Bukhariy dalam At Ta‘liq, 

Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa‘i, dan Ibnu Majah. Ahmad bin Hanbal berkata 

―tidak hafizh‖. Yahya bin Ma‘in berkata ―tidak kuat‖. Al Ijliy berkata ―ja‘iz al 
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hadits‖. Abu Zur‘ah berkata ―layyin ditulis hadisnya tetapi tidak dijadikan hujjah‖. 

Abu Hatim berkata ―tidak kuat‖. Abu Dawud berkata ―tidak diketahui satu orangpun 

yang meninggalkan hadisnya tetapi selainnya lebih disukai daripadanya‖. Ibnu Adiy 

berkata ―syi‘ah Kufah dhaif ditulis hadisnya‖. Jarir berkata dari Yazid bahwa ketika 

Husain terbunuh aku berumur 14 atau 15 tahun‖. Ibnu Hibban berkata ―shaduq 

kecuali ketika tua jelek dan berubah hafalannya‖. Abu Ahmad Al Hakim berkata 

―tidak kuat di sisi para ulama‖. Ibnu Syahin memasukkannya dalam Ats Tsiqat. 

Ahmad bin Shalih Al Mishriy berkata ―tsiqat dan tidak membuatku heran perkataan 

yang membicarakannya‖. An Nasa‘iy berkata ―tidak kuat‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 

11 no 531] 

. 

. 

Kemudian dikuatkan lagi oleh riwayat Dhahhaak bin Utsman Al Hazaamiy sebagaimana 

yang disebutkan Ath Thabraniy berikut 

خٕ  ٔؼ ٖ ػ ٠لخى ر ٖ حُ ٢٘ ٓلٔي ر ٌخٍ كيػ ٖ ر ٤َ ر ِر ٘خ حُ ِ ػ ؼ٣ِ زي حُ ٖ ػ ٢ِ ر ٘خ ػ كيػ

ش  ٣٫ٞ ٓخهطخ ُ ش  ٌٞك ٠ حُ ٜ٘ٔخ اُ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل خٍ هَؽ حُ ٤ٚ ه لِح٢ٓ ػٖ أر حُ

٤ي حٍ ز ٠ ػ ش اُ ؼخ٣ٝ ٓ ٖ ي ر ٣ِ ظذ ٣ ٌ ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٖ ي ر ٣ِ ؼَحم ٣ ٠ حُ ِ ٤ٚ ػ ٛٞ ٝحُ خى ٝ ٣ُ ٖ ٚ ر ُ

٤ٖ ح٧ُٓخٕ  ي ٖٓ ر ٓخٗ ُ ٚ ٠ِ ر ظ ي حر ش ٝه ٌٞك ٠ حُ ٓخٍ اُ ي  ٘خ ه ٤ ٔ ٢٘ إٔ ك ـ ِ ي ر ٚ ه اٗ

ٔخ  زيح ً ؼٞى ػ ظن أٝ ٣ ؼ ٛخ ٣ ٘ي خٍ ٝػ ٔؼ ٤ٖ حُ ٚ ٖٓ ر ٤ض ر ِ ظ ِيحٕ ٝحر ز ٤ٖ حُ ِيى ٖٓ ر ٝر

 ٚ ي٣ ٤ٖ ٣ ٟغ ر خ ٝ ِٔ ٤ٚ ك ٓٚ اُ َأ ؼغ ر خى ٝر ٣ُ ٖ ٤ي هللا ر ز ِٚ ػ ظ و ٤ي ك ز ؼ زي حُ ظ ؼ ٣

ؼَ ٔ خ ط ِٔ ٞ أػن ٝأظ خٗ ً ْٛ ٘خ ٝ ٤ زش … اُ ٓخ ٖٓ ٍؿخٍ أك ٛخ ِن  ل ٘ لٔخٓ ٖ حُ ٤ٖ ر ٔ ل وٍٞ حُ  ر

Telah menceritakan kepada kami „Aliy bin „Abdul Aziz yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Zubair bin Bakaar yang berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 

Dhahhaak bin „Utsman Al Hazaamiiy dari Ayahnya yang berkata Husain bin Aliy 

[radiallahu „anhum] pergi menuju Kufah dalam keadaan marah terhadap kepemimpinan 

Yazid bin Mu‟awiyah. Maka Yazid bin Mu‟awiyah menulis kepada „Ubaidillah bin Ziyaad 

dan ia adalah wali-nya atas Irak “bahwasanya telah sampai kepadaku Husain melakukan 

perjalanan menuju Kufah dan sungguh itu akan menjadi bencana bagi zamanmu dibanding 

zaman-zaman lainnya dan negrimu dibanding negri-negri lainnya dan akan menimpamu 

dibanding perbuatan lainnya, dan dengannya engkau akan terbebas atau akan kembali 

menjadi budak seperti halnya perbudakan para budak, maka Ubaidillah bin Ziyad 

membunuhnya [Husain] dan mengirimkan kepalanya kepada Yazid, ketika [Kepala Husain] 

diletakkan di hadapannya maka ia berujar dengan perkataan Husain bin Hamaam “telah 

terpotong kepala orang yang dicintai…kepada kami mereka durhaka dan zalim” [Mu‟jam Al 

Kabir Ath Thabraniy 3/115 no 2846] 

Para perawi sanad Thabraniy tsiqat dan shaduq. berikut keterangan mengenai para perawinya 

1. Aliy bin ‗Abdul Aziiz, Abul Hasan Al Baghawiy, Ibnu Abi Hatim menyatakan ia 

shaduq [Al Jarh Wat Ta‘dil 6/196 no 1076]. Daruquthniy berkata tentangnya ―tsiqat 

ma‘mun‖ [Su‘alat Hamzah As Sahmiy no 389] 

2. Zubair bin Bakaar termasuk perawi Ibnu Majah, seorang Qadhiy Madinah yang tsiqat 

[Taqrib At Tahdzib 1/214 no 1991] 

3. Muhammad bin Dhahhaak bin Utsman Al Hazaamiy disebutkan Ibnu Hibban dalam 

Ats Tsiqat dan telah meriwayatkan darinya Ibrahim bin Mundzir dan penduduk 
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Madinah [Ats Tsiqat 9/59 no 15174]. Ibnu Abi Hatim menyebutkan biografinya tanpa 

jarh dan ta‘dil dan menyebutkan bahwa telah meriwayatkan darinya Yaqub bin 

Humaid Al Madaniy [Al Jarh Wat Ta‘dil 7/290 no 1576]. Jadi telah meriwayatkan 

darinya perawi yang tsiqat dan shaduq yaitu Ibrahim bin Mundzir [shaduq] [Taqrib At 

Tahdzib 1/94 no 253], Yaqub bin Humaid [shaduq yahim] [Taqrib At Tahdzib 1/607 

no 7815] dan Zubair bin Bakaar [tsiqat] [Taqrib At Tahdzib 1/214 no 1991]. 

4. Dhahhaak bin Utsman Al Hazaamiy termasuk perawi Muslim, Abu Dawud, Nasa‘i, 

Tirmidzi, Ibnu Majah. Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma‘in, Mush‘ab Az Zubairiy 

dan Abu Dawud menyatakan tsiqat. Abu Zur‘ah berkata ―tidak kuat‖. Abu Hatim 

berkata ―ditulis hadisnya tetapi tidak dijadikan hujjah dan dia shaduq‖. Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Sa‘ad berkata ―tsabit‖. Ibnu Bukair berkata 

―tsiqat‖. Ibnu Numair berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Ali bin Madiniy berkata 

―tsiqat‖. Ibnu ‗Abdil Barr berkata ―banyak melakukan kesalahan tidak menjadi 

hujjah‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 4 no 787]. 

Riwayat Ath Thabraniy ini memiliki cacat yaitu Dhahhaak bin Utsman Al Hazaamiy 

disebutkan bahwa ia wafat tahun 153 H [Tahdzib At Tahdzib juz 4 no 787] sedangkan kisah 

Yazid tersebut terjadi pada tahun 61 H. Maka terdapat jarak 92 tahun , tidak diketahui kapan 

lahirnya Dhahhaak bin Utsman dan jika berdasarkan usia pada umumnya maka ia lahir di atas 

tahun 61 H. Oleh karena itu riwayat Thabraniy tersebut dhaif karena sanadnya terputus, tetapi 

bisa dijadikan i‘tibar. 

. 

. 

Secara ringkas ada empat riwayat yang membuktikan bahwa kepala Imam Husain dibawa 

kehadapan Yazid dan tiga riwayat menyebutkan bahwa Yazid menusuk kepala Imam Husain 

dengan tongkat 

1. Riwayat Abu Ja‘far Al Baqir lemah karena Khalid bin Yazid bin Asad seorang yang 

dhaif tetapi bisa dijadikan i‘tibar 

2. Riwayat Hasan Al Bashriy lemah karena Salim bin Abi Hafshah diperselisihkan 

kedudukannya tetapi bisa dijadikan i‘tibar 

3. Riwayat Yazid bin Abi Ziyaad lemah karena Yazid bin Abi Ziyaad diperselisihkan 

kedudukannya tetapi bisa dijadikan i‘tibar 

4. Riwayat Dhahhaak bin Utsman Al Hazaamiy lemah karena sanadnya terputus dan 

bisa dijadikan i‘tibar. 

Keempat riwayat tersebut saling menguatkan maka kedudukannya menjadi hasan. Kepala 

Imam Husain memang dibawa ke hadapan Yazid dan Yazid menusuknya dengan tongkat. 

Jika ada yang berdalih bahwa riwayat-riwayat di atas tidak menunjukkan bahwa Yazid 

memerintahkan Ubaidillah bin Ziyaad untuk membunuh Imam Husain. Maka jawabannya 

adalah sebagai berikut, jika para nashibiy tersebut menginginkan riwayat shahih dengan lafaz 

jelas perintah Yazid kepada Ubaidillah bin Ziyaad maka kami katakan dengan jujur kami 

tidak menemukannya. Tetapi anehnya para nashibiy itu menyatakan bahwa riwayat paling 

shahih mengenai peristiwa karbala dan siapa pembunuh Imam Husain adalah riwayat Shahih 

Bukhariy berikut 
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َ ػٖ ٓلٔي  ٘خ ؿ٣َ ٖ ٓلٔي كيػ ٤ٖ ر ٔ ٢٘ ك خٍ كيػ ٤ْ ه َحٛ ٖ ار ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

 ٤ٚ ِ ٢ِ ػ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل َأّ حُ خى ر ٣ُ ٖ ٤ي هللا ر ز ٢ ػ ٜ٘ؤط ٢ٟ هللا ػ ي ٍ ٓخُ  ٖ ْ ر ػٖ أٗ

 ْٜٜ ز ٗ خٕ أ ً ْ وخٍ أٗ جخ ك ٤ ٗ  ٚ٘ ٔ ٢ ك خٍ ك ٌغ ٝه ٘ ؼَ ٣ ـ ٔض ك ٢ ١ ؼَ ك ـ ٬ّٔ ك حُ

ٔش ٓ ٞ خُ خ ر ٜٞر خٕ ٓو ًٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  َ  ر

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Husain bin Ibrahiim yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Husain bin Muhammad yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Jariir dari Muhammad dari Anas bin Malik [radiallahu „anhu] “didatangkan kepada 

Ubaidillah bin Ziyaad kepala Husain bin Aliy [„alaihis salaam] maka ia meletakkannya di 

bejana dan menusuknya, seraya berkata tentang ketampanannya. Maka Anas berkata 

“Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

dan saat itu rambutnya disemir dengan wasmah [Shahih Bukhariy 5/26 no 3748] 

Apakah dalam riwayat shahih Bukhariy di atas terdapat lafaz Ubaidillah bin Ziyad 

memerintahkan membunuh Imam Husain?. Tidak ada lafaz seperti itu tetapi para nashibiy 

memahami riwayat ini sebagai bukti paling shahih bahwa yang bertanggung-jawab atas 

pembunuhan Imam Husain adalah Ubaidillah bin Ziyaad. 

Riwayat seperti ini sudah cukup bagi mereka yang ingin mencari kebenaran. Dihadapkannya 

kepala Imam Husain kepada Ubaidillah bin Ziyaad dan bagaimana cara Ubaidillah 

memperlakukan kepala Imam Husain tersebut menjadi bukti cukup bahwa ia bertanggung-

jawab atas pembunuhan Imam Husain [‗alaihis salaam] 

Dan riwayat Bukhariy di atas tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang kami bahas 

sebelumnya, melainkan saling melengkapi. Setelah dihadapkan ke Ubaidillah maka ia 

mengirimkan kepala Imam Husain tersebut kepada Yazid dan Yazid-pun memperlakukan 

kepala Imam Husain tersebut dengan keji maka hal ini menjadi bukti bahwa Yazid bin 

Mu‘awiyah juga bertanggung-jawab atas pembunuhan Imam Husain [‗alaihis salaam]. 

Pandangan kami adalah sebagaimana pandangan para ulama seperti Ibnu Hazm, Ibnu Katsiir, 

Adz Dzahabiy, Ibnu Jauziy dan As Suyuthiy bahwa Yazid bin Mu‘awiyah termasuk pihak 

yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan Imam Husain [‗alaihis salaam]. Dan 

pandangan ini memang memiliki bukti kuat dari berbagai riwayat dan tarikh, diantaranya 

telah kami bawakan di atas. 

. 

. 

Para nashibiy biasanya suka mencela Syi‘ah sambil mengutip kitab-kitab Syi‘ah yang 

menyatakan bahwa mereka yang membunuh Imam Husain [‗alaihis salaam] adalah kaum 

Syi‘ah sendiri. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa Syi‘ah yang dimaksud adalah 

penduduk Kufah yang mengaku setia kepada Imam Husain tetapi pada akhirnya malah 

berkhianat atau berlepas diri dari Imam Husain. Hal ini diakui dalam mazhab Syi‘ah 

sebagaimana nampak dalam literatur mereka, tetapi walaupun begitu mereka tidak menafikan 

bahwa orang yang paling bertanggung-jawab untuk pembunuhan Imam Husain [‗alaihis 

salaam] adalah Yazid bin Mu‘awiyah yang memerintahkan Ubaidillah bin Ziyaad kemudian 

Ubaidillah bin Ziyaad mempengaruhi, memerintahkan dan mengancam sebagian penduduk 
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Kufah, sehingga sebagian mereka berkhianat dan sebagian lagi berlepas diri atau mungkin 

walaupun tidak ikut tetap tidak berani untuk menentangnya. 

Terdapat riwayat shahih di sisi mazhab Syi‘ah yang membuktikan bahwa Yazid bin 

Mu‘awiyah adalah orang yang bertanggung-jawab atas pembunuhan Imam Husain [‗alaihis 

salaam] 

٬ع  ؼ وُٞ ٬ّٔ( ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ خ ػ ؼض أر ٔٓ خٍ  ٘خٕ ه ٓ  ٖ زي هللا ر زٞد، ػٖ ػ ٖ ٓل حر

٤خ ٝ يٗ ٢ حُ ٘ٚ ك ٔئٖٓ ٣ُٝ وَ حُ ٖٛ ك ي١  ٢ أ٣ ٓٔخ ك  ٚٓ ؤ ٤َ ٣ٝ ِ ٢ آهَ حُ ٬ٜس ك َس: حُ ح٥ه

ِن  و َٗحٍ حُ  ْٛ ش  ٬ػ خٍ: ٝػ ٚ( ه ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٚظ ح٫ٓخّ ٖٓ آٍ ٓلٔي ) ٘خّ ٣٫ٝٝ حُ

 )ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) ٍ َ خط ْٛ ه ٤خٕ أكي ل ٓ  ٞ ِن: أر و ٤خٍ حُ ْٜ ه ٠ِ ر ظ حر

ٖ ٓغ ي ر ٣ِ ٬ّٔ( ٝػخىحٙ ٣ٝ ٤ٚ حُ ِ ٤خ )ػ ِ َ ػ خط ش ه ؼخ٣ٝ َ ٝػخىحٙ ٝٓ خط ٘ٚ هللا ه ؼ ش ُ ح٣ٝ

ِٚ ظ ظ٠ ه ٬ّٔ( ٝػخىحٙ ك ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٢ِ )ػ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل  حُ

Ibnu Mahbuub dari „Abdullah bin Sinaan yang berkata aku mendengar Aba „Abdullah 

[„alaihis salaam] mengatakan Ada tiga hal yang menjadi kebanggan seorang mukmin dan 

menjadi keindahan baginya dalam kehidupan dunia dan akhirat yaitu Shalat di akhir malam, 

tidak mengharapnya ia terhadap apa yang ada di tangan orang-orang, dan wilayah Imam 

dari keluarga Muhammad [shallallahu „alaihi wasallam]. Beliau berkata “dan ada tiga 

orang makhluk yang paling buruk telah menyakiti makhluk yang paling baik yaitu Abu 

Sufyan yang memerangi Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan memusuhinya, 

Mu‟awiyah yang memerangi Aliy [„alaihis salaam] dan memusuhinya, dan Yazid bin 

Mu‟awiyah laknat Allah atasnya, yang memerangi Husain bin Aliy [„alaihis salaam] dan 

memusuhinya sampai membunuhnya [Al Kafiy Al Kulainiy 8/234] 

Riwayat Al Kulainiy di atas sanadnya shahih, sanad Al Kulainiy sampai Hasan bin Mahbuub 

telah disebutkan dalam riwayat sebelumnya yaitu dari Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya [Al 

Kafiy Al Kulainiy 8/233]. Jadi sanad lengkap riwayat di atas adalah Aliy bin Ibrahim dari 

Ayahnya dari Hasan bin Mahbuub dari ‗Abdullah bin Sinaan 

1. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat dalam hadis, 

tsabit, mu‘tamad, shahih mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

2. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah 

menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahwa para 

perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 

1/222] 

3. Hasan bin Mahbuub As Saraad seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 354] 

4. ‗Abdullah bin Sinaan seorang yang tsiqat jaliil tidak ada celaan sedikitpun 

terhadapnya, ia meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] [Rijal An 

Najasyiy hal 214 no 558] 

Kami menukil riwayat di atas hanya ingin menunjukkan bahwa di sisi mazhab Syi‘ah 

pandangan bahwa Yazid bin Mu‘awiyah yang membunuh Imam Husain [‗alaihis salaam] 

adalah pandangan yang shahih. 

. 

. 



 509 

Kesimpulan : Dalam pandangan mazhab Ahlus sunnah dan dalam pandangan mazhab Syi‘ah 

telah tsabit bahwa Yazid bin Mu‘awiyah adalah orang yang bertanggung-jawab atas 

pembunuhan Imam Husain bin Aliy [‗alaihis salaam]. 

Sedikit Tinjauan Atas Penggunaan Nama Abdur Rasul 

dan Abdul Husain? 

Posted on Februari 24, 2014 by secondprince  

Sedikit Tinjauan Atas Penggunaan Nama Abdur Rasul dan Abdul Husain? 

Kalau para pembaca cukup rajin mempelajari kitab atau tulisan para ulama Syi‘ah maka para 

pembaca akan menemukan sebagian dari ulama Syi‘ah yang memiliki nama seperti Abdur 

Rasul atau Abdul Husain. Mungkin di mata orang awam penggunaan nama seperti ini 

mengindikasikan kesyirikan karena penghambaan hanyalah kepada Allah SWT dan tidak 

kepada selain-Nya. Dan tidak jarang penggunaan nama ini dijadikan syubhat oleh para 

nashibiy untuk merendahkan ulama Syi‘ah. 

Kami akan menyikapi masalah ini secara objektif. Sebenarnya dengan akal yang waras saja 

kita dapat melihat dan membaca tulisan para ulama Syi‘ah, tidak ada satupun dari mereka 

yang menuhankan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] atau menuhankan Ahlul Bait 

termasuk Imam Husain [‗alaihis salaam]. Jadi di sisi mereka nama Abdur Rasul dan Abdul 

Husain bukan bermakna menuhankan Rasul atau menuhankan Husain. 

. 

. 

. 

Dan kalau kita melihat di dalam Al Qur‘an dan Al Hadis maka akan kita dapati terdapat 

penggunaan kata ‗Abdu yang bukan bermakna kesyirikan atau penghambaan kepada selain 

Allah SWT. Diantaranya adalah sebagai berikut 

ْٖ ِٓ  َٖ خُِِل٤ َّٜ حُ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  ٠ َٓ ٌُِلٞح ح٣٧َخ ْٗ أَ َٝ  ْْ ًُ ٌْ ِػزَخِى ٌغ َػ٤ِِ ِٓ ح َٝ  ُ هللاَّ َٝ  ِٚ ْٖ ك٠َِِْ ِٓ  ُ ُْ هللاَّ ِٜ ِ٘ ـْ حَء ٣ُ ََ ٌُُٞٗٞح كُوَ َ٣ ْٕ ْْ اِ ٌُ خثِ َٓ اِ َٝ  

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang shalih 

dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas 

[pemberian-Nya] lagi Maha Mengetahui [QS An Nuur ; 32] 

Allah SWT berfirman dan menyebutkan hamba sahaya kaum muslimin dengan lafaz 

‗ibaadikum yang merupakan jamak dari lafaz ‗abdu. Jadi dalam bahasa Al Qur‘anul Kariim 

terdapat lafaz ‗abdu yang disematkan pada kaum muslimin dan lafaz ini tidak bermakna 

kesyirikan. 

ػ٢َِ٘ أَرُٞ َف ٍَ َكيَّ َٕ هَخ خ َّٔ ػََ٘خ أَرُٞ َؿ َْ َكيَّ َ٣ َْ َٓ ُٖ أَر٢ِ  ػََ٘خ حْر ِٚ َكيَّ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ُْ٘ٚ أَ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ٍَ ْٜ َٓ  ْٖ ٍّ َػ ُِ ح

١َِ ُٓ َٜخ  َُ ٍَ ٌٍ هَخ خ َـّ َٗ ٌّ َٜخ ُؿ٬َ َُ َٕ خ ًَ َٝ  َٖ ٣ َِ َٜخِؿ ُٔ ُْ ْٖ ح ِٓ أٍَس  ََ ْٓ ََ ا٠َُِ ح َٓ ٍْ َْ أَ َِّ َٓ َٝ َِ  َػْزَيِى  ْ٘زَ ِٔ ُْ حَى ح َٞ َْ ََُ٘خ أَْػ َٔ ٤َِْْؼ كَ

https://secondprince.wordpress.com/2014/02/24/sedikit-tinjauan-atas-penggunaan-nama-abdur-rasul-dan-abdul-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2014/02/24/sedikit-tinjauan-atas-penggunaan-nama-abdur-rasul-dan-abdul-husain/
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ْص ََ َٓ َ ُ َػ٢َِْ حَػْزَيَٙ كَؤ ٠َِّ هللاَّ َٛ َِْض ا٠َُِ حَُّ٘ز٢ِِّ  َٓ ٍْ خ ه٠ََخُٙ أَ َّٔ ح كََِ ًَ ْ٘زَ ِٓ ََ٘غ َُُٚ  َٜ كَخِء كَ َْ ْٖ حُطَّ ِٓ ََٛذ كَوَطََغ  ٌَ ُ كَ َْ اَِّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٙ
َُِٚ حٍ َٔ ِٚ كَخْكظَ خُءٝح رِ ـَ ِٚ ا٢ََُِّ كَ ٢ِِ رِ ِٓ ٍْ َْ أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ٍَ َؼُٚ هَْي ه٠ََخُٙ هَخ َٟ َٞ َْ كَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َّٗز٢ُِّ 

َٕ ْٝ ََ  َك٤ُْغ طَ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu Ghassaan yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu Haazim dari Sahl 

[radiallahu „anhu] bahwa Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] mengutus seorang wanita 

muhajirin dimana wanita tersebut memiliki budak yang pandai mengolah kayu. Beliau 

berkata kepadanya perintahkanlah hamba sahayamu agar membuatkan mimbar untuk kami. 

Maka ia memerintahkan hamba sahayanya. Kemudian hamba sahaya itu mencari kayu di 

hutan dan membuatkan mimbar, ketika selesai wanita tersebut mengutus kepada Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] bahwa ia telah menyelesaikan mimbar tersebut. Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata “bawalah mimbar tersebut kepadaku” maka orang-

orang membawa mimbar tersebut kemudian Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] 

meletakkannya pada tempat yang sekarang kalian lihat [Shahih Bukhariy 3/154 no 2569] 

Dalam hadis shahih di atas Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] menggunakan lafaz 

‗abdu untuk hamba sahaya milik seorang wanita muhajirin. Apakah lafaz tersebut bermakna 

budak itu menuhankan wanita muhajirin tersebut?. Tentu saja mereka yang berakal waras 

akan mengatakan tidak. 

Dalam kitab Shahih Bukhariy, Bukhariy menyebutkan salah satu bab dengan lafaz berikut 

َٜخ ُّٓ شُ ٣َُئ َ٘ خَْٗض َػخثِ ًَ َٝ  ٠َُ ْٞ َٔ ُْ ح َٝ َُْؼْزِي  ِش ح َٓ خ َٓ َٛخ رَخد اِ َلِق َػْزُي ْٜ ُٔ ُْ ْٖ ح ِٓ  ُٕ ح َٞ ًْ ًَ  

Bab keimaman seorang budak dan maula, Aisyah pernah diimami budak-nya yang bernama 

Dzakwan dengan membaca Mushaf [Shahih Bukhariy 1/140]. 

Apakah dengan menggunakan lafaz ‗abduha, Bukhariy memaksudkan bahwa Dzakwan 

tersebut menuhankan Aisyah? Sekali lagi mereka yang berakal waras akan mengatakan tidak. 

Lafaz ‗abduha di atas bermakna budaknya atau hamba sahaya-nya Aisyah [radiallahu ‗anha]. 

٢ ػٖ  يإُ ي حُ ٣ُ ٖ ٍٞ ر ْ ػٖ ػ ٖ أٗ ي ر ٓخُ ٛذ ػٖ  ٝ ٖ ٢ حر زَٗ خٍ أه َٛ ه طخ ٞ حُ ٢٘ أر كيػ

ٌٛح  ٤ي ٝ ؼ ٓ  ٖ زش ر ٤ ظ ٘خ ه َس ف ٝكيػ ٣َٛ  ٢ ٤غ ػٖ أر ٖ ٓط ٠ حر ٤غ ُٓٞ ـ ٢ حُ ْ أر ٓخُ

٢ حٍ ٍٞ ػٖ أر ٖ ٓلٔي ( ػٖ ػ ٢٘ حر ؼ ٣ ( ِ ؼ٣ِ زيحُ ٘خ ػ ٚؼ كيػ خٍ كي٣ َس ه ٣َٛ  ٢ ٤غ ػٖ أر ؿ

زخ  ًٛ ْ٘ ـ ٗ ِْ ٘خ ك ٤ ِ ظق هللا ػ ل ٤َ ك ز ٠ ه ِْ اُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘خ ٓغ حُ هَؿ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٞحى١ ٝٓغ ٍ ٠ حُ ٘خ اُ و ِ ط ْ حٗ ٤خد ػ ؼ ؼخّ ٝحُ ط ظخع ٝحُ ٔ ٘خ حُ ٘ٔ خ ؿ ٫ٝ ٍٝه

خ  ِٔ ٤ذ ك ز ٠ ٢٘ حُ ي ٖٓ ر ٣ُ ٖ خػش ر يػ٠ ٍك ٚ ٍؿَ ٖٓ ؿٌحّ ٣ ٚز ُ ٛٝ ٚ زي ُ ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

ٍِ خّ ٗ ٞحى١ ه خ حُ ِْٗ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زي ٍ ٌخٕ  ػ ْٜٔ ك ٢َٓ ر ِٚ ك لَ ٍك ٣

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ٍٓٞ هللا ه خ ٍ ٜ٘خىس ٣ ٚ حُ جخ ُ ٤ ٘ ٘خ ٛ ِ و ٚل ك ظ ٤ٚ ك ك

 ّٞ ٣ ْ ٘خث ـ ٛخ ٖٓ حُ خٍح أهٌ ٗ ٤ٚ ِ ذ ػ ٜظ ِ ظ ِش ُ ٔ٘ ٤يٙ إ حُ لْ ٓلٔي ر ٗ ١ٌ ٬ ٝحُ ً ِْ ٓ

لِع حٍ خٍ ك ْٓ ه وخ ٔ خ حُ ٜز ٜ ْ ط ُ َ٤ ز خ ه وخٍ ٣ ٤ٖ ك َٗحً َ٘حى أٝ  ـخء ٍؿَ ر خّ ك ٗ

خٍ أٝ  َٗحى ٖٓ ٗ  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ ٤َ ك ز ّٞ ه زض ٣ ٛ ٍٓٞ هللا أ ٍ

خٍ خٕ ٖٓ ٗ َٗحً  

Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Ibnu Wahab dari Malik bin Anas dari Tsaur bin Zaid Ad Dualiy dari Salim Abu Ghaits 

mantan budak Ibnu Muthi‟ dari Abu Hurairah. Dan telah menceritakan kepada kami 
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Qutaibah bin Sa‟id dan ini adalah haditsnya, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz 

[yaitu Ibnu Muhammad] dari Tsaur dari Abu Ghaits dari Abu Hurairah dia berkata Pada 

hari Khaibar kami keluar bersama Nabi shallallahu „alaihi wasallam hingga Allah memberi 

kemenangan kepada kami, namun ghanimah yang kami peroleh bukan berupa emas atau 

perak, melainkan harta benda, makanan dan pakaian. Kemudian kami bergegas menuju 

sebuah bukit. Dan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] saat itu bersama dengan budak 

beliau yang diberikan oleh seorang lelaki dari Judzam yang biasa dipanggil dengan nama 

Rifa‟ah bin Zaid dari bani Adh Dhubaib. Ketika kami sampai di bukit itu, budak Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] tersebut berdiri untuk melepaskan ikatan tali pelananya. 

Namun tiba-tiba dia dipanah, dan menemui ajalnya di sana. Kami pun berkata “kami 

mengucapkan selamat baginya wahai Rasulullah karena telah mendapatkan mati syahid”. 

Tapi Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] malah berkata “Tidak, demi Dzat yang jiwa 

Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh ia akan dilahap oleh api neraka karena selimut dari 

ghanimah perang Khaibar yang diambilnya sebelum dibagikan”. Abu Hurairah berkata 

Orang-orang pun terkejut. Setelah itu datanglah seorang lelaki dengan membawa seikat atau 

dua ikat tali sandal seraya berkata, Wahai Rasulullah, aku dapatkan ini saat perang 

Khaibar. Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata Seikat tali sandal dari api 

neraka atau dua ikat tali sandal dari api neraka [Shahih Muslim 1/108 no 115] 

Perhatikan lafaz hadis Muslim di atas yaitu ‗abdu Rasulullah tersebut berdiri. Apakah yang 

dimaksud dengan lafaz tersebut adalah budak tersebut menuhankan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam]?. Tentu saja orang yang berakal waras akan mengatakan tidak. 

Ayat Al Qur‘an dan hadis-hadis shahih di atas menunjukkan bahwa lafaz ‗abdu bisa saja 

disematkan pada seseorang tertentu dari kalangan kaum muslimin dan lafaz tersebut 

bermakna budak atau hamba sahaya atau pembantu dari orang tersebut bukan bermakna 

kesyirikan atau menuhankan selain Allah SWT. 

. 

. 

Kembali ke nama yang dipakai oleh sebagian orang Syi‘ah dengan sebutan Abdur Rasul atau 

Abdul Husain maka itu tidak lain bermakna sebagai budak atau hamba sahaya atau pembantu 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] atau Imam Husain [‗alaihis salaam]. Kalau ada yang 

membantah bagaimana mungkin itu diartikan sebagai budak karena Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] dan Imam Husain [‗alaihis salaam] sudah wafat. Ya tidak ada masalah, 

mungkin maksud pemberian nama tersebut adalah agar yang bersangkutan menjadi seorang 

yang selalu mentaati perintah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] atau Imam Husain 

[‗alaihis salaam] layaknya seperti budak atau hamba sahaya keduanya. 

Kami juga tidak menafikan bahwa di sisi para ulama ahlus sunnah penggunaan nama seperti 

Abdur Rasul dan Abdul Husain termasuk perkara yang diharamkan dengan alasan 

penghambaan itu hanya kepada Allah SWT bukan kepada selain Allah SWT. Tetapi 

sayangnya fatwa ulama ahlus sunnah tidak menjadi hujjah bagi ulama Syi‘ah. Adapun alasan 

penghambaan itu hanya kepada Allah SWT maka hal itu disepakati juga oleh ulama Syi‘ah 

hanya saja mereka memaksudkan nama Abdur Rasul dan Abdul Husain bukan sebagai 

penghambaan dalam arti menyembah dan menuhankan tetapi dalam arti sebagai hamba 

sahaya yang senantiasa mentaati tuannya dalam hal ini Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] atau Imam Husain [‗alaihis salaam]. 
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Dengan tulisan ini kami hanya ingin menunjukkan bahwa penggunaan nama tersebut di sisi 

Syi‘ah tidak sedikitpun bermakna kesyirikan sebagaimana yang dikatakan oleh para nashibiy 

dan orang awam yang tidak tahu ilmunya. Dan telah kami tunjukkan bahwa Al Qur‘an dan 

Hadis mengizinkan penggunaan lafaz ‗abdu yang disematkan pada selain Allah SWT dan 

bukanlah lafaz tersebut bermakna kesyirikan atau menuhankan selain Allah SWT. 

Kami pribadi juga tidak menyukai penggunaan nama seperti itu karena menurut kami di mata 

orang awam penggunaan nama tersebut mungkin dapat menimbulkan fitnah. Tetapi kami 

tidak akan merendahkan orang yang memiliki nama tersebut apalagi jika yang bersangkutan 

memang seorang muslim atau ulama yang tentunya hanya menyembah kepada Allah SWT. 

Apakah Ada Ulama Sunni Yang Meyakini Tahrif 

Al Qur’an? 

Posted on Februari 1, 2014 by secondprince  

Apakah Ada Ulama Sunni Yang Meyakini Tahrif Al Qur’an? 

Sebelumnya kami pernah mengatakan di dalam blog ini bahwa terdapat ulama Sunni [Ahlus 

Sunnah] yang meyakini adanya tahrif Al Qur‘an. Ulama yang dimaksud adalah Mujahid bin 

Jabr Al Makkiy dan Utsman bin Abi Syaibah. Silakan ikuti pembahasan ini dan nilailah 

dengan objektif  

. 

. 

ٝاً  :كيػ٢٘ ٓلٔي رٖ ػَٔٝ هخٍ، كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ، ػٖ ػ٠ٔ٤، ػٖ حرٖ أر٢ ٗـ٤ق، ػٖ ٓـخٛي ك٢ هُٞٚ.

ٌَ هللا ٤ٓؼخم حُ٘ز٤٤ٖ ُٔخ آط٤ظٌْ ٖٓ ًظخد  :٢ٛ هطؤ ٖٓ حٌُخطذ، ٢ٛٝ ك٢ هَحءس حرٖ ٓٔؼٞى :ٝكٌٔش، هخٍ أه

ٌَ هللا ٤ٓؼخم ح٣ٌُٖ أٝطٞح حٌُظخد  ٝاً أه

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin „Amru yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu „Aashim dari Iisa dari Ibnu Abii Najiih dari Mujaahid tentang ayat “waidz 

„akhadzallaahu miitsaaqan nabiyyiin lamaa ataytuukum min kitabin wa hikmatinn”. 

[Mujahid] berkata “itu adalah kesalahan dari juru tulis, dan dalam bacaan Ibnu Mas‟ud 

adalah “waidz „akhadzallahu mitsaaqal ladziina „uutul kitaab” [Tafsir Ath Thabariy 6/553] 

Riwayat ini sanadnya shahih hingga Mujahid, para perawinya tsiqat berikut perinciannya 

1. Muhammad bin ‗Amru adalah Muhammad bin ‗Amru bin ‗Abbas Al Bahiliy 

termasuk syaikh [guru] Ath Thabariy yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya 

dalam Ats Tsiqat. Al Khatib menyebutkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin 

Yusuf bahwa Muhammad bin ‗Amru Al Bahiliy tsiqat [Mu‘jam Asy Syuyukh Ath 

Thabariy no 307 hal 556-564] 

2. Abu ‗Aashim Dhahhak bin Makhlaad termasuk perawi kutubus sittah [Bukhariy, 

Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa‘i dan Ibnu Majah]. Yahya bin Ma‘in berkata 

―tsiqat‖. Al Ijliy berkata ―tsiqat banyak meriwayatkan hadis‖. Abu Hatim berkata 

―shaduq, ia lebih aku sukai dari Rawh bin ‗Ubadah‖. Ibnu Sa‘ad berkata ―tsiqat 

https://secondprince.wordpress.com/2014/02/01/apakah-ada-ulama-sunni-yang-meyakini-tahrif-al-quran/
https://secondprince.wordpress.com/2014/02/01/apakah-ada-ulama-sunni-yang-meyakini-tahrif-al-quran/
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faqiih‖. Ibnu Qaani‘ berkata ―tsiqat ma‘mun‖. [Tahdzib At Tahdzib juz 4 no 793]. 

Ibnu Hajar berkata ―tsiqat tsabit‖ [Taqrib At Tahdzib 1/444] 

3. Iisa bin Maimun Al Jarsyiy termasuk perawi Abu Dawud dalam Naasikh Wal 

Mansuukh. Yahya bin Ma‘in berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Ia telah 

dinyatakan tsiqat oleh Abu Hatim, Abu Dawud, Ali bin Madiniy, As Saajiy, 

Tirmidziy, Abu Ahmad Al Hakim, dan Daruquthniy. Ibnu Hibban memasukkannya 

dalam Ats Tsiqat dan berkata ―hadisnya lurus‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 8 no 439]. 

Ibnu Hajar berkata ―tsiqat‖ [Taqrib At Tahdzib 1/776] 

4. Abdullah bin Abi Najih termasuk perawi kutubus sittah. Ahmad bin Hanbal, Yahya 

bin Ma‘in, Abu Zur‘ah, Nasa‘iy dan Al Ijliy menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Tahdzib At Tahdzib juz 6 no 102]. 

5. Mujahid bin Jabr Al Makkiy termasuk perawi kutubus sittah. Yahya bin Ma‘in dan 

Abu Zur‘ah berkata ―tsiqat‖. Ibnu Sa‘ad berkata ―tsiqat faqih alim banyak 

meriwayatkan hadis‖. Ibnu Hibban berkata ―faqih wara‘ ahli ibadah mutqin‖. Al Ijliy 

berkata ―tabiin tsiqat‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 10  no 68]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat 

imam dalam tafsir dan ilmu‖ [Taqrib At Tahdzib 2/159]. 

Ada sedikit illat [cacat] pada sanad ini yaitu Abdullah bin Abi Najih dikatakan melakukan 

tadlis dan ia dikatakan tidak mendengar tafsir dari Mujahid. Ibnu Hibban berkata dalam 

biografi Abdullah bin Abi Najiih 

حرْٖ ؿ٣َؾ ٗظَح ك٢ِ  َٝ ٍَ أَرُٞ َكخطِْ رٖ أر٢ ٗـ٤ق  ِٛي هَخ خ ـَ ُٓ ٤َ ْرٖ أر٢ ٗـ٤ق ٖٓ  ِٔ ُْوطَّخٕ ُْ ٣ٔٔغ حُظَّْل ٍَ ٣ل٠٤ ح هَخ

٤َ كَٝ ِٔ ِٛي ك٢ِ حُظَّْل خ ـَ ُٓ س َػٖ  َِّ ْ ْرٖ أر٢ ر ِٓ ُْوَخ َٓٔخعًظخد ح ِٛي ٖٓ ؿ٤َ  خ ـَ ُٓ  ٣خ َػٖ 

Yahya Al Qaththaan berkata Ibnu Abi Najih tidak mendengar tafsir dari Mujahid, Abu Hatim 

berkata Ibnu Abi Najih, Ibnu Juraij melihat dalam kitab Al Qaasim bin Bazzah dari Mujahid 

maka keduanya meriwayatkan dari Mujahid bukan dari mendengar langsung [Ats Tsiqat 

Ibnu Hibban 7/5 no 8759] 

ٚؼ  ٔٔ ٣ ْ ٤خٕ: ُ ل ٓ خٍ  خٍ: ٫، ه ٛي ؟ ه ٤َ ٖٓ ٓـخ ٔ ل ظ ٤ق حُ ـ ٗ ٢ ٖ أر ٓٔغ حر  :٢ِ جَ ػ ٓ ٝ

 ٢ ٖ أر ٤غ ٝحر ُٝ ٌْ ل ٚ حُ ظخر ، ٝأهٌ ً ٤ٚ ِ ِس أ٬ٓٙ ػ ٢ ر ٖ أر ْٓ ر وخ ٛي ا٫ حُ أكي ٖٓ ٓـخ

٤ق ـ ٗ 

Aliy pernah ditanya “apakah Ibnu Abi Najih mendengar tafsir dari Mujahid?. Ia berkata 

“tidak, Sufyan berkata tidak seorangpun mendengar dari Mujahid kecuali Al Qaasim bin Abi 

Bazzah, ia mengimla‟kan kepadanya, dan telah berpegang pada kitabnya Al Hakam, Laits 

dan Ibnu Abi Najih [Ma‟rifat Wal Tarikh Ya‟qub Al Fasawiy 1/215]. 

Maka illat [cacat] tersebut tergolong illat yang tidak menjatuhkan karena tafsir Ibnu Abi 

Najih dari Mujahid adalah melalui perantara Al Qaasim bin Abi Bazzaah dan ia seorang yang 

tsiqat [Taqrib At Tahdzib 2/18]. Apalagi riwayat Ibnu Abi Najih dari Mujahid telah diambil 

Bukhariy dan Muslim dalam kitab Shahih mereka. Kesimpulannya riwayat diatas sanadnya 

shahih. 

Matan riwayat di atas menyatakan dengan jelas bahwa Mujahid bin Jabr Al Makkiy telah 

mengatakan ada kesalahan dalam Al Qur‘an Ali ‗Imran ayat 81 yaitu 

ٍش َٔ ٌْ ِك َٝ ًِظَخٍد   ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ خ آط٤َْظُ َٔ َُ َٖ ٤ؼَخَم حَُّ٘ز٤ِّ٤ِ ِٓ  ُ ٌَ هللاَّ ًْ أََه اِ َٝ  
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Dan [ingatlah] ketika Allah SWT mengambil perjanjian dari para Nabi “Sungguh apa saja 

yang Aku berikan kepadamu dari Kitab dan Hikmah…[QS Aliy Imran ; 81] 

Menyatakan ada kesalahan dalam Al Qur‘anul Karim baik sedikit ataupun banyak sama 

halnya dengan meyakini adanya tahrif Al Qur‘an. Dalam menyikapi atsar Mujahid ini kami 

katakan bahwa perkataan Mujahid tersebut mungkar dan tertolak, Al Qur‘an terjaga dari 

kesalahan karena Allah SWT telah menjaganya. 

. 

. 

.  

ٍَ َُْلخكِعُ، هَخ ِ ح ُٖ َػْزِي هللاَّ ُي ْر َٔ ٍْ أَْك ٍُ :أٗخ أَرُٞ َُٗؼ٤ْ ، ٣َوُٞ ِِْل٢َّ َٖ ٣َْل٠َ٤ حُطَّ ِ ْر ْؼُض َػْزَي هللاَّ ِٔ َٓ :  ِ َٖ َػْزِي هللاَّ َي ْر َّٔ َل ُٓ ْؼُض  ِٔ َٓ
، َّ٢ ِٓ ََ َُْل٠ْ ٍُ ح ٤ْزَشَ :٣َوُٞ َٗ ُٖ أَر٢ِ  ُٕ ْر خ َٔ أَ ُػْؼ ََ ِٚ :هَ َلخرِ ْٛ ُٞ أَ ٍَ َُُٚ رَْؼ ٍٍ َُُٚ َٗخٌد، كَوَخ ْٞ َّ٘ ِٔ ْْ رِ ُٜ ََِد ر٤ََْ٘ َٞ  :ك٠َُ ُٛ خ  َٔ اَِّٗ

ٍٍ َُُٚ رَخٌد} ُٞٔ ٍَ [13 :حُلي٣ي] {رِ َْ٘يَٗخ رِْيَع :كَوَخ سَ ِػ َِ ْٔ حَءسُ َك ََ سَ، هِ َِ ْٔ حَءسَ َك ََ أُ هِ ََ  سٌأََٗخ ٫َ أَْه

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟aim Ahmad bin „Abdullah Al Haafizh yang berkata 

aku mendengar „Abdullah bin Yahya Ath Thalhiy mengatakan aku mendengar Muhammad 

bin „Abdullah Al Hadhramiy mengatakan Utsman bin Abi Syaibah membaca ayat “fadhuriba 

baynahum bisinnawril lahu naab”. Maka sebagian sahabatnya mengatakan kepadanya, 

sesungguhnya ayat itu adalah “bisuuril lahu baab” [QS Al Hadiid ; 13]. Maka ia berkata 

“aku tidak membaca dengan bacaan Hamzah, bacaan Hamzah di sisi kami bid‟ah” [Al 

Jaami‟ Li Akhlak Ar Raawiy Wa Adab As Saami‟ Al Khatib 1/464-465 no 648] 

Atsar di atas sanadnya shahih hingga Utsman bin Abi Syaibah, para perawinya tsiqat berikut 

rinciannya 

1. Abu Nu‘aim Ahmad bin ‗Abdullah Al Hafizh adalah Ahmad bin Abdullah bin Ahmad 

bin Ishaaq bin Muusa bin Mihraan, Abu Nu‘aim Al Ashbahaniy seorang Imam hafizh 

tsiqat allamah syaikh islam [As Siyaar Adz Dzahabiy 17/454] 

2. Abdullah bin Yahya bin Mu‘awiyah Ath Thalhiy, ia telah dinyatakan tsiqat oleh Al 

Haafizh Muhammad bin Ahmad bin Hammaad [Tarikh Al Islam Adz Dzahabiy 

26/210] 

3. Muhammad bin ‗Abdullah Al Hadhramiy seorang hafizh shaduq muhaddis kufah, 

Daruquthniy menyatakan ia tsiqat, Al Khaliliy berkata ―tsiqat hafizh‖ [As Siyaar Adz 

Dzahabiy 14/42-43] 

4. ‗Utsman bin Abi Syaibah termasuk perawi Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, Nasa‘i 

dan Ibnu Majah. Ia termasuk gurunya Bukhariy dan Muslim. Yahya bin Ma‘in 

menyatakan ia tsiqat. Abu Hatim berkata ―shaduq‖. Ibnu Hibban memasukkannya 

dalam Ats Tsiqat [Tahdzib At Tahdzib juz 7 no 299] 

Atsar di atas membuktikan bahwa ‗Utsman bin Abi Syaibah mengingkari salah satu ayat Al 

Qur‘an surah Al Hadiid ayat 13 yaitu pada lafaz berikut 

ٍٍ َُُٚ رَخٌد ُٞٔ ْْ رِ ُٜ ََِد ر٤ََْ٘  ك٠َُ

Lalu diadakan diantara mereka dinding yang mempunyai pintu [QS Al Hadiid ; 13] 
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Utsman bin Abi Syaibah justru tidak menerima bacaan Al Qur‘anul Kariim ini dan 

menyatakannya sebagai bid‘ah. Hal ini membuktikan bahwa dalam keyakinannya bacaan Al 

Qur‘an surah Al Hadiid ayat 13 yang ada sekarang adalah bacaan yang bid‘ah atau diada-

adakan. Keyakinan seperti ini sama saja dengan menyatakan adanya tahrif Al Qur‘an. 

Sebagian orang akan melakukan pembelaan basa-basi dengan mengatakan bahwa hal itu 

hanya merupakan perbedaan qira‘at atau qira‘at syaadz dan bukan menunjukkan adanya 

tahrif Al Qur‘an. Pembelaan ini tidak ada gunanya karena hanya permainan kata-kata yang 

tidak bermakna. Terserah apapun para pembela itu menyebut qira‘at begini qira‘at begitu 

faktanya kedua ulama tersebut Mujahid dan Utsman bin Abi Syaibah menolak bacaan Al 

Qur‘an yang jelas-jelas sudah beredar di kalangan kaum muslimin. Meyakini adanya bacaan 

lain kemudian mengingkari bacaan Al Qur‘an yang beredar di kalangan kaum muslimin sama 

halnya dengan meyakini adanya tahrif Al Qur‘an. 

Atau ada pembelaan lain terkait kasus Utsman bin Abi Syaibah, mereka menyatakan bahwa 

Utsman bin Abi Syaibah itu tidak menghafal Al Qur‘an maka apa yang ia baca bukan 

menunjukkan tahrif Al Qur‘an tetapi ia hanya tidak menghafalnya. Pembelaan inipun tertolak 

karena kalau memang hakikatnya Utsman bin Abi Syaibah tidak menghafal Al Qur‘an maka 

ketika ia diingatkan oleh para sahabatnya maka ia akan mengoreksi hafalannya bukannya 

malah menyatakan bacaan yang sebenarnya sebagai bid‘ah. Justru atsar tersebut 

menunjukkan bahwa Utsman bin Abi Syaibah hafal dan yakin akan bacaannya dan 

mengingkari bacaan Al Qur‘an yang beredar di kalangan kaum muslimin dengan berkata 

bid‘ah. 

. 

. 

. 

Tulisan ini kami buat bukan bertujuan untuk merendahkan mazhab Ahlus Sunnah melainkan 

hanya ingin menyajikan informasi yang berimbang terkait masalah tahrif Al Qur‘an. Para 

nashibiy suka merendahkan mazhab Syi‘ah dan mengkafirkan mazhab Syi‘ah karena didapati 

sebagian ulama Syi‘ah meyakini tahrif Al Qur‘an. Padahal hakikat sebenarnya sebagian 

ulama Syi‘ah yang lain mengingkari keyakinan adanya tahrif Al Qur‘an dan dalam mazhab 

Sunnipun ternyata ditemukan ada juga ulama yang meyakini tahrif Al Qur‘an. 

Tentu kita tidak dapat mengkafirkan suatu mazhab hanya karena pernyataan sebagian ulama 

mazhab tersebut dimana sebagian ulama lain mengingkari pernyataan mereka. Kami akan 

menawarkan solusi yang sederhana, siapapun ulamanya baik dalam mazhab Sunni atau 

Syi‘ah yang menyatakan adanya tahrif Al Qur‘an maka pernyataan ini tertolak dan tidak 

perlu dihiraukan karena bertentangan dengan Al Qur‘anul Kariim yang jelas-jelas dijaga oleh 

Allah SWT. 

Selubung Makar Syi’ah Dibalik Blog Secondprince? 

Posted on Januari 8, 2014 by secondprince  

Selubung Makar Syi’ah Dibalik Blog Secondprince? 

https://secondprince.wordpress.com/2014/01/08/selubung-makar-syiah-dibalik-blog-secondprince/
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Ada orang aneh yang datang ke blog secondprince dan mempromosikan blog baru-nya 

dengan judul fitnah ―selubung makar syi‘ah dibalik nama secondprince‖. Nampak bahwa 

yang bersangkutan memang mengidap waham paranoid seolah-olah kami blog secondprince 

adalah pengikut Syi‘ah yang membuat makar. Orang seperti ini sudah jelas bukan orang yang 

berpikiran kritis dan ilmiah, bahkan nampak bahwa dia tidak mengerti apa itu ―kaidah 

ilmiah‖. 

Para pembaca bisa melihat langsung tulisan pertamanya yang ia buat dengan tujuan 

membantah kami tapi ternyata hanya menunjukkan kerendahan kualitas akal pikirannya. 

Kami akan menunjukkan secara rinci kepada pembaca apa yang kami maksud dengan 

―kualitas akal pikirannya yang rendah‖ yaitu dengan menganalisis bantahan yang ia buat 

dalam tulisan pertamanya ―Aqidah Syi‘ah Meyakini Fir‘aun Adalah Abu Bakar dan Haman 

Adalah Umar‖. Tulisannya ini ia buat dengan tujuan membantah tulisan kami disini. Mari 

langsung kita lihat 

. 

. 

Baru membaca kalimat awal sudah nampak kerendahan tulisan tersebut, penulis berkata 

―Inilah tulisan Jakfari dalam bentuk screen shoot‖. Siapakah Jakfari yang ia maksud?. 

Apakah blog jakfari.wordpress.com?. Kalau begitu apa hubungannya dengan blog 

secondprince. Lucu, mau membantah blog secondprince kok salah alamat bawa-bawa jakfari. 

Apa menurutnya penulis blog jakfari dan blog secondprince adalah orang yang sama?. Apa 

buktinya atau paling tidak apa qarinah-nya?. Apa hanya karena blog jakfari yang merupakan 

blog syi‘ah dan penulis tersebut menganggap bahwa blog secondprince juga syi‘ah maka 

tidak bisa tidak kedua blog itu pasti ditulis orang yang sama. Wah cara berpikir yang maaf 

rendah sekali. 

Inilah Faktanya, Pemilik blog secondprince bukan penganut mazhab Syi‘ah Rafidhah. Blog 

secondprince tidak ada sangkut paut-nya dengan blog jakfari. Kami pribadi memang pernah 

mengunjungi blog jakfari dan yah cuma itu, kami tidak mengenal siapa penulis blog jakfari 

tersebut. Kemudian penulis tersebut berkata setelah menampilkan tulisan kami 

Sebenarnya dari artikel mereka ini kita telah mengetahui bagaimana sebenarnya pemahaman 

para pendahulu kaum syi‘ah terhadap para sahabat 

Komentar yang ini agaknya salah sambung atau yang bersangkutan sedang menulis sambil 

berkhayal. Bukankah yang sedang ia bicarakan ini adalah tulisan kami, terus bagian mana 

dari tulisan kami tersebut menunjukkan ―pemahaman para pendahulu Syi‘ah terhadap para 

sahabat‖. Yang kami bahas adalah kedudukan riwayat yang dikutip salah seorang ulama 

Syi‘ah dalam kitabnya yaitu riwayat Syi‘ah yang menyebutkan Fir‘aun adalah Abu Bakar dan 

Haman adalah Umar. Pembahasan kami menunjukkan kedudukan riwayat ini berdasarkan 

kaidah ilmu Rijal Syi‘ah adalah dhaif. Jadi apanya yang ia maksud dengan pemahaman para 

pendahulu syi‘ah terhadap para sahabat. 

Atau mungkin yang ia maksud, ulama syi‘ah Syaikh Ali Yazdiy Al Hairiy dan Al Majlisiy 

yang membawakan riwayat tersebut dalam kitab-nya. Itukah pendahulu syi‘ah yang ia 

maksud, kalau begitu apa pemahaman mereka terhadap para sahabat dalam tulisan kami yang 

ia bantah. Mungkin saja keduanya punya pemahaman tertentu terhadap para sahabat tetapi ya 

http://selubungmakarsyiahdibaliknamasecondprince.wordpress.com/2013/12/21/aqidah-syiah-meyakini-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/
http://selubungmakarsyiahdibaliknamasecondprince.wordpress.com/2013/12/21/aqidah-syiah-meyakini-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/
http://selubungmakarsyiahdibaliknamasecondprince.wordpress.com/2013/12/21/aqidah-syiah-meyakini-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/06/syiah-berkata-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/
http://jakfari.wordpress.com/
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itu mungkin dalam literatur atau tulisan-tulisan lain bukan dari tulisan kami yang ia kutip dan 

ia bantah. Makanya kami katakan saat ia menulis bantahan, penulis menyedihkan itu 

membantah sambil mengkhayalkan tulisan orang lain, makanya kata-kata yang digunakan 

gak kena alias salah sambung. 

Sekaligus secondprince telah mengakui bahwa para pendahulunya adalah penganut agama 

yang didirikan diatas pencelaan kepada Sahabat 

Sepertinya kami sedang berhadapan dengan orang yang sudah parah penyakit wahamnya. 

Bagian mana dari tulisan kami berisi pengakuan soal apa yang ia sebut ―pendahulu kami‖. 

Pendahulu kami yang mana?. Dan apa pula maksudnya agama yang didirikan atas pencelaan 

kepada sahabat?. Apa maksud kalimat itu kami mengakui bahwa pendahulu kami [yaitu 

ulama syi‘ah] adalah penganut agama yang didirikan atas pencelaan kepada sahabat [yaitu 

agama Syi‘ah]?. Ayolah fokus wahai penulis, apakah karena kami mengutip riwayat yang 

mencela Abu Bakar dan Umar dari kitab Ulama Syi‘ah [walaupun faktanya kami tunjukkan 

riwayat tersebut dhaif] lantas anda dengan seenaknya menuduh yang bukan-bukan. 

Kalau begitu bagaimana jadinya dengan tulisan kami yang lain dimana kami mengutip 

riwayat shahih pencelaan terhadap sahabat dari kitab Ulama Ahlus sunnah seperti berikut 

1. Riwayat Aisyah [radiallahu ‗anha] melaknat Amru bin ‗Ash 

2. Riwayat Hudzaifah [radiallhu ‗anhu] menyatakan Abu Musa munafik 

3. Riwayat Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahwa Samurah bin Jundub masuk 

neraka 

4. Riwayat Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahwa Walid bin Uqbah dan 

Umaarah bin Uqbah masuk neraka 

5. Riwayat Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] melaknat Abul A‘war As Sulamiy 

6. Riwayat Ibnu ‗Abbas [radiallahu ‗anhu] bahwa Mu‘awiyah berdusta atas Allah dan 

Rasul-Nya 

7. Riwayat Mughirah bin Syu‘bah yang mencela Aliy bin Abi Thalib [radiallahu ‗anhu] 

8. Riwayat Abu Bakrah [radiallahu ‗anhu] yang bersaksi bahwa Mughirah bin Syu‘bah 

berzina 

9. Riwayat Urwah bin Zubair mencaci sahabat Nabi Hassan bin Tsabit 

10. Riwayat Mufadhdhal bin Ghassaan Al Ghulabiy [Ulama ahlus sunnah] menyatakan 

Al Harits bin Suwaid salah seorang sahabat Badar adalah munafik 

Kalau menuruti jalan pikiran penulis tersebut maka tulisan-tulisan kami di atas menunjukkan 

bahwa pendahulu kami [salafus shalih] adalah penganut agama yang didirikan atas pencelaan 

kepada sahabat [yaitu Ahlus sunnah]. Inilah konsekuensi dari cara berpikir penulis tersebut. 

. 

. 

Adapun pembelaan syi‘ah dengan mendhaifkan riwayat tersebut tidak ada artinya sama sekali 

terhadap kedudukan syi‘ah, karena toh dalam riwayat tersebut meskipun dhaif jiddan dan 

pastinya memang itu adalah tidak mungkin satu perkataan dari Imam Ja‘far Ash Shaadiq, 

akan tetapi kemudian bukan dalam hal kedhaifannya yang dipermasalahkan, akan tetapi 

justru itu menjadi dalil bagi Ahlussunnah bahwa Ulama Syi‘ah gemar mengais riwayat-

https://secondprince.wordpress.com/2011/08/17/riwayat-aisyah-ummul-mukminin-melaknat-%E2%80%98amru-bin-ash/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/28/apakah-abu-musa-al-asy%E2%80%99ari-seorang-munafik/
https://secondprince.wordpress.com/2010/08/07/hadis-sahabat-nabi-yang-masuk-neraka-samurah-bin-jundub/
https://secondprince.wordpress.com/2010/08/07/hadis-sahabat-nabi-yang-masuk-neraka-samurah-bin-jundub/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/29/imam-tsiqat-ikut-membunuh-utsman-atau-sahabat-nabi-yang-masuk-neraka/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/29/imam-tsiqat-ikut-membunuh-utsman-atau-sahabat-nabi-yang-masuk-neraka/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/06/abul-a%E2%80%99war-as-sulamiy-sahabat-yang-dilaknat-rasulullah-saw/
https://secondprince.wordpress.com/2013/03/02/muawiyah-bin-abu-sufyan-berdusta-atas-nama-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2013/03/02/muawiyah-bin-abu-sufyan-berdusta-atas-nama-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2008/10/06/sahabat-nabi-yang-menghina-ahlul-bait/
https://secondprince.wordpress.com/2009/07/30/sahabat-nabi-yang-dikatakan-berzina/
https://secondprince.wordpress.com/2009/07/30/sahabat-nabi-yang-dikatakan-berzina/
https://secondprince.wordpress.com/2010/01/23/urwah-bin-zubair-fuqaha-as-sab%E2%80%99ah-mencaci-sahabat-nabi-saw-hadiah-buat-pengikut-salafy/
https://secondprince.wordpress.com/2011/09/19/ulama-tsiqat-menyatakan-ada-sahabat-badar-yang-munafik/
https://secondprince.wordpress.com/2011/09/19/ulama-tsiqat-menyatakan-ada-sahabat-badar-yang-munafik/
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riwayat palsu untuk membangun aqidan mereka atas pencelaan kepada para Sahabat 

terkhusus Abu Bakr dan Umar Radhiallahu Anhuma. 

Penulis blog menyedihkan itu memang tidak mengerti mengapa kami menulis tulisan 

tersebut. Tulisan tersebut tidak kami buat sebagai pembelaan buta terhadap Syi‘ah. Perkara 

ada ulama Syi‘ah mencela Abu Bakar dan Umar, kami pribadi sudah pernah melihat tulisan 

yang menyebutkan demikian. Tetapi yang jadi inti permasalahan adalah munculnya orang-

orang bodoh yang menyatakan bahwa Aqidah Syi‘ah Rafidhah meyakini Fir‘aun adalah Abu 

Bakar dan Haman adalah Umar. Walaupun kami bukan penganut Syi‘ah tetapi kami pernah 

mempelajari Syi‘ah dan bagaimana Aqidah mereka. Sejak kapan dalam aqidah Syi‘ah 

terdapat keyakinan Fir‘aun adalah Abu Bakar dan Haman adalah Umar. Itulah yang kami 

teliti dan ternyata si penuduh dan pencela membawakan riwayat tersebut sebagai bukti. 

Sebagai peneliti yang objektif maka riwayat yang dikutip itulah yang harus diteliti 

kebenarannya [tentu berdasarkan kaidah ilmu hadis Syi‘ah]. Tujuan pembahasan kami adalah 

apa benar Syi‘ah beraqidah demikian, terbukti bahwa riwayat yang dijadikan bukti itu adalah 

riwayat dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. 

Adapun pernyataan penulis tersebut bahwa tulisan kami menunjukkan bahwa Ulama Syi‘ah 

gemar mengais riwayat palsu untuk membangun aqidah mereka atas celaan kepada para 

sahabat khususnya Abu Bakar dan Umar, maka itu adalah persepsi penulis itu sendiri. 

Faktanya ulama Syi‘ah tersebut Syaikh Ali Yazdiy memang mengutip riwayat dhaif di atas 

dalam kitabnya tetapi kalau hanya dengan satu riwayat di atas kemudian dikatakan bahwa ia 

gemar mengais riwayat palsu untuk membangun aqidah mereka yang mencela sahabat maka 

itu berlebihan. Anda tidak bisa menuduh seorang ulama gemar mengais riwayat palsu hanya 

dengan bukti satu riwayat. 

Begitu pula Al Majlisiy, ia mengutip riwayat tersebut dalam kitab-nya Bihar Al Anwar yang 

merupakan kitab hadis-hadis ahlul bait di sisi Syi‘ah. Adanya riwayat tersebut dalam 

kitabnya bukanlah bukti bahwa Al Majlisiy gemar mengais riwayat palsu untuk membangun 

aqidah mencela sahabat. Lagipula tidak ada keterangan dalam kitab Al Majlisi bahwa ia 

hanya mengumpulkan riwayat yang shahih saja disisinya. Adanya riwayat dhaif palsu dalam 

kitab hadis tidak hanya terjadi dalam kitab Syi‘ah tetapi juga banyak terjadi dalam kitab 

Ahlus Sunnah. Kalau hanya dengan satu riwayat dhaif di atas Al Majlisiy dikatakan gemar 

mengais riwayat palsu untuk membangun aqidah mereka maka banyak ulama ahlus sunnah 

[seperti Al Hakim] yang bisa dikatakan mengais riwayat palsu untuk membangun aqidah 

mereka. 

Adapun jikalau ada pengikut-pengikutnya yang mencoba menutupi kebusukan ulamanya. 

dengan berbagai jalan termasuk apa yang dilakukan oleh secondprince, kami katakan bahwa 

sebelum kalian menyebutkan bahwa riwayat itu dhaif, kami telah terlebih dahulu meyakini 

bahwa periwayatan kaum rafidhah sebagaimana yang dijelaskan Ulama-ulama 

Ahlussunnah,tentang kedustaannya, dan bagaimana untuk mensikapinya, maka hal tersebut 

dikembalikan kepada perkataan beliau para Ulama Ahlussunnah tersebut, yaitu tidaklah 

diterima persaksian kaum rafidhah. sebagaimana yang dikatakan Imam Malik: 

Ucapan ini juga tidak jelas arah dan tujuannya, kami disini tidak menutupi kebusukan 

siapapun. Apa yang kami tulis adalah pembahasan yang objektif dan ilmiah tanpa tendensi 

kearah mazhab tertentu. Bukankah kami dalam tulisan tersebut mengembalikan 

permasalahannya ke dalam kaidah ilmiah yang diakui dalam kitab Syi‘ah yaitu kaidah ilmu 

Rijal Syi‘ah. Bukankah cara berpikir ilmiah untuk membuktikan benar atau tidaknya tuduhan 
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yang dinisbatkan terhadap mazhab tertentu adalah dengan memverifikasinya berdasarkan 

kaidah yang diakui mazhab tersebut. Kalau dalam hal ini Syi‘ah maka tuduhan terhadap 

Syi‘ah harus dinilai kebenarannya berdasarkan kaidah yang diakui di sisi keilmuan Syi‘ah. 

. 

. 

Adapun komentar penulis bahwa disisi Ahlus Sunnah bahwa kaum rafidhah adalah pendusta 

maka itu tidak ada hubungannya disini. Klaim sepihak mazhab yang satu terhadap mazhab 

yang lain hanya menjadi hujjah bagi mazhab itu sendiri tidak menjadi hujjah bagi mazhab 

yang dituduh. Ahlus Sunnah boleh saja menuduh Rafidhah pendusta dan sebaliknya Rafidhah 

boleh saja menuduh Ahlus Sunnah pendusta tetapi dalam diskusi ilmiah tuduhan tersebut 

tidak bernilai. 

Kita Tanya pada pencela atau penulis blog tersebut, apa sebenarnya yang sedang anda 

bicarakan disini?. Bukankah anda sedang menuduh bahwa Aqidah Syiah meyakini Firaun 

adalah Abu Bakar dan Haman adalah Umar sebagaimana yang nampak dalam judul tulisan 

anda. Apa bukti tuduhan anda?. Kalau anda katakan riwayat Mufadhdhal yang dikutip ulama 

Syi‘ah tersebut, maka bukankah sangat wajar untuk membuktikan benar tidaknya tuduhan 

anda adalah dengan memverifikasi langsung riwayat tersebut dengan kaidah yang diakui di 

sisi Syi‘ah. Itulah yang kami lakukan di atas. Kami menilai bagaimana kedudukan riwayat 

Syi‘ah tersebut di sisi mazhab Syi‘ah bukan menilai kedudukan riwayat Syi‘ah tersebut di sisi 

mazhab Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah boleh saja mendustakan semua riwayat dalam kitab 

Syi‘ah termasuk riwayat di atas tetapi kalau bicara soal bagaimana status riwayat Syi‘ah 

tersebut di sisi mazhab Syi‘ah maka berdasarkan kaidah ilmu Rijal Syi‘ah riwayat tersebut 

dhaif. 

Kalau anda ujung-ujungnya cuma mau menuduh syiah pendusta sehingga menolak semua 

perkataan Syi‘ah ya harusnya dari awal anda gak usah membawa-bawa riwayat Syi‘ah. Toh 

bukankah di sisi anda syi‘ah itu pendusta jadi bukti riwayat apapun yang anda kutip dari 

Syi‘ah adalah dusta. Bagaimana mungkin anda menuduh Syiah begini begitu dengan bukti 

dusta. 

. 

. 

Adapun apa yang dikutip penulis tersebut mengenai pandangan Imam Malik, maka inilah 

yang dinukil Ibnu Taimiyyah dalam kitab Minhaj As Sunnah 

 ِ ؼ٣ِ زي حُ ٖ ػ ٜٗذ ر خٍ أ وٍٞ ه ٠ِ ٣ زي ح٧ػ ٖ ػ ْ ر ٗٞ ؼض ٣ ٔٓ َح١ُ  ْ حُ ٞ كخط خٍ أر ه

ٚٔ ِ ٌ وخٍ ٫ ط ٠ش ك َحك ي ػٖ حُ ٓخُ جَ  ٓ ٕٞ ٌٌر ٣ ْٜ بٗ ْٜ٘ ك َٝ ػ  ّ ٫ٝ ط

Abu Hatim Ar Raaziy berkata aku mendengar Yunus bin „Abdul A‟laa mengatakan Asyhab 

bin „Abdul „Aziiz berkata aku bertanya kepada Malik tentang Raafidhah maka ia berkata 

“Jangan berbicara kepada mereka dan jangan meriwayatkan dari mereka karena mereka 

sering berdusta” [Minhaj As Sunnah Ibnu Taimiyyah 1/26] 

Atsar Imam Malik di atas dijadikan hujjah oleh penulis tersebut dimana ia berkata 
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Begitulah sikap Ahlussunnah terhadap syi‘ah dalam menerima kabar darinya, dan apabila 

setiap yang menjelaskan kesesatan syi‘ah kemudian disebut Wahhabi, maka berapa banyak 

Ulama-ulama ma‘ruf dari kalangan Ahlussunnah telah masuk dalam lingkaran Wahhabi 

karena mereka telah mengkafirkan syi‘ah, dan tentunya kami sangat bangga menjadi seorang 

Wahhabi. 

Keterbatasan ilmu memang sering membuat seseorang berhujjah dengan cara yang konyol. 

Boleh saja Imam Malik mengatakan agar jangan berbicara dan meriwayatkan dari Rafidhah 

karena mereka pendusta tetapi jika menisbatkannya secara umum pada Ahlus Sunnah maka 

hal itu bertentangan dengan fakta. Apa faktanya? Banyak ulama hadis termasuk dalam 

kutubus sittah juga meriwayatkan hadis dari Rafidhah bahkan ada diantaranya yang 

dinyatakan tsiqat, seperti 

1. Abbad bin Ya‘qub Ar Rawajiniy perawi Bukhariy, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ibnu 

Khuzaimah, Ahmad bin Hanbal 

2. Sulaiman bin Qarm Al Kuufiy perawi Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi 

3. Harun bin Sald Al Ijliy perawi Muslim 

4. Abdul Malik bin A‘yun perawi Bukhari, Muslim, Nasa‘i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu 

Majah 

5. Hasyim bin Barid Al Kuufiy perawi Abu Dawud dan Nasa‘i 

6. Musa bin Qais Al Hadhraamiy perawi Abu Dawud 

Dan seperti yang telah kami katakan sebelumnya, tidak ada masalah kalau Ahlus Sunnah 

berpandangan Syi‘ah pendusta karena itu tidak ada hubungan langsung dalam pembahasan 

riwayat Mufadhdhal di atas. Kita kan bicara bagaimana status riwayat Mufadhdhal itu di sisi 

Syi‘ah bukan di sisi Ahlus Sunnah. 

. 

. 

Tidak hanya tulisan bahkan komentar kami di kolom komentar juga ia buat bantahannya 

tetapi sayang sekali ia sebenarnya tidak paham apa yang kami katakan dalam kolom 

komentar tersebut. Bagaimana bisa ia membantah padahal ia tidak memahami apa yang ia 

bantah?. Ia berkata 

Kami juga sempat membaca sebuah komentar yang ditujukan kepada secondprince dalam 

tulisannya tersebut, dan sungguh tidak kami dapati jawaban yang ilmiah darinya, lihat 

Lucu sekali, orang yang tidak paham apa itu ilmiah berlagak bicara ―sungguh tidak kami 

dapai jawaban yang ilmiah‖. Ilmiah macam apa yang ia maksud? Jangan-jangan ilmiah dalam 

pandangan penulis itu adalah waham khayal yang ada dalam pikirannya. Penulis itu mengutip 

komentar kami dan berlagak bicara begini begitu padahal kualitas akalnya tidak mampu 

untuk memahami apa yang kami tulis. Istilah kasarnya ―otaknya belum nyampe kesana‖. 

Buktinya dapat dilihat dari perkataannya 

Nah dari jawaban secondprince,kita lihat bahwa dia mengakui / tidak mengingkari bahwa ada 

ulama-ulama mereka yang berkata demikian, apa artinya? apa yang dikatakannya ? tentunya 

kita semua tahu bahwa ulama mereka berkata tentang pencelaanya kepada Sahabat Abu 

Bakar dan Umar Radhiallahu anhum 
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Kami tidak mengingkari ada ulama Syi‘ah yang mencela Abu Bakar dan Umar. Lagipula dari 

awal juga pokok masalahnya adalah bukan itu, yang kami bahas dalam tulisan kami adalah 

tuduhan bahwa Syi‘ah beraqidah Firaun adalah Abu Bakar dan Haman adalah Umar. Kalau 

tidak mengerti bedanya maka kami sarankan agar penulis tersebut belajar bahasa dan logika 

yang baik. 

Lalu dia (secondprince) katakan kalau berhujjah yaitu dengan bukti bukan dengan klaim dan 

pengakuan, apa maksudnya perkataan dia ? Bukankah ulama mereka yang telah mengatakan 

demikian adalah hujjah atau bukti bahwa aqidah mereka adalah diatas pencelaan kepada 

Sahabat 

Nah ini buktinya kalau kualitas akalnya tidak mampu memahami komentar kami sebelumnya. 

Komentar kami yang ia kutip tersebut dapat dilihat disini. Bukankah kami dengan jelas 

menuliskan kata-kata berikut di kolom komentar : 

Maka saya katakan wahai pencela yang rendah akalnya. Apakah anda pikir seorang ulama itu 

pasti benar setiap perkataannya. Kami tidak menafikan ulama Syi‘ah yang berkata demikian. 

Tetapi dalam berhujjah yang menjadi hujjah adalah bukti bukannya klaim atau 

pengakuan. Siapapun bisa mengatakan bahwa suatu hadis shahih tetapi hujjahny adalah apa 

bukti bahwa hadis itu shahih, maka begitu pula perkataan ulama di atas, justru perkataannya 

itu yang harus ditimbang dengan kaidah ilmu [dalam hal ini ilmu hadis Syi‘ah], apakah benar 

ia berpegang pada riwayat shahih saja dan para perawi tsiqat seperti yang ia katakan. 

Komentar kami di atas sedang menanggapi bantahan pencela [blog Jaser Leonheart] yang 

membawakan perkataan Syaikh Ali Yazdiy dalam kitabnya bahwa ia bersandar pada perawi 

tsiqat atau riwayat shahih. Kami tidak menafikan bahwa Syaikh Ali Yazdiy berkata demikian 

tetapi yang menjadi hujjah adalah bukti bukan klaim atau pengakuan. Apa benar Syaikh Ali 

Yazdiy tersebut berpegang pada riwayat shahih dan perawi tsiqat saja, jawabannya ternyata 

tidak karena faktanya riwayat Mufadhdhal yang ia kutip dhaif jiddan dan para perawinya 

dhaif. Itulah yang kami katakan yang menjadi hujjah adalah bukti. Perkataan ulama harus 

ditimbang dengan bukti dan dalil. Dalam hal ini apa yang disebutkan Syaikh Ali Yazdiy 

dalam kitabnya itu tidak terbukti. 

Fenomena ini juga banyak dalam kitab Ahlus Sunnah seperti kami sebutkan sebelumnya Ibnu 

Abi Hatim dalam tafsir-nya juga mengklaim hal yang sama bahwa ia hanya bersandar pada 

riwayat shahih tetapi faktanya jika ditimbang dengan kaidah ilmu hadis ahlus sunnah terdapat 

juga riwayat dhaif. Al Hakim dalam kitab Mustadrak-nya banyak menshahihkan hadis yang 

jika ditimbang dengan kaidah ilmu hadis ternyata dhaif. 

Lucunya setelah membaca komentar kami, penulis itu malah berbicara Bukankah ulama 

mereka yang telah mengatakan demikian adalah hujjah atau bukti bahwa aqidah 

mereka adalah diatas pencelaan kepada Sahabat. Lain yang kami katakan, lain pula yang 

dia sambung 

. 

. 

Dan dalam jalan pikirannya yang tidak nyambung itu juga nampak sekali rusaknya. Apa yang 

akan ia katakan dengan berbagai riwayat shahih yang kami kutip sebelumnya dimana salafus 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/06/syiah-berkata-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/#comment-22648
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shalih mencela para sahabat [seperti Aisyah, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Urwah bin Zubair dan 

lainnya]. Sesuai dengan jalan pikirannya maka semua itu adalah hujjah atau bukti bahwa 

aqidah ahlus sunnah di atas pencelaan kepada sahabat. Inilah konsekuensi dari caranya 

berpikir dan berhujjah. Menggelikan, sok berhujjah tapi hanya menunjukkan kekacauan 

berpikir saja 

Kalaupun kemudian mereka mengadakan pembelaan kepada Ulamanya dengan menyebutkan 

kedhaifan riwayat tersebut, maka itu justru memperkuat lagi bukti bahwa ulama-ulama 

mereka berdiri diatas dalil-dalil lemah dan palsu dalam mencela Sahabat, dan itu tidak 

membersihkan nama sang penhujat Sahabat tersebut. 

Tidak ada yang perlu dibersihkan, siapapun yang menghujat tanpa dalil atau dengan dalil 

lemah dan palsu adalah keliru. Kami tidak sedang menjadi pengacara Syi‘ah yang membela 

membabi buta terhadap ulama Syi‘ah. Kami sedang berhujjah dengan objektif dan 

menunjukkan bahwa anda para penuduh tidak memiliki akal yang cukup dalam berhujjah. 

Mana buktinya Syi‘ah beraqidah bahwa Firaun adalah Abu Bakar dan Haman adalah Umar?. 

Apa seenaknya anda mau berkata lha itu ulama syi‘ah seperti Syaikh Ali Al Yazdiy dan Al 

Majlisi mengatakannya?. Lho duduk persoalannya kan  mereka sedang membawakan riwayat 

Mufadhdhal bukan membawakan perkataan mereka sendiri maka riwayat itulah yang harus 

dibahas kedudukannya. Bagaimana kedudukannya di sisi Syi‘ah?. Jawabannya dhaif jiddan. 

Maka tuduhan Syi‘ah beraqidah Fir‘aun adalah Abu Bakar dan Haman adalah Umar 

merupakan tuduhan dusta. 

Menyamakan atau menganalogikan ta‘biyah busuk ulama-ulama mereka yang gemat berdalil 

dengan riwayat-riwayat dhaif dan palsu dengan Ulama-ulama Ahlussunnah yang kebetulan 

mengutif riwayat dhaif dalam kitab beliau adalah semakin menambah lucu argumentasi 

mereka. 

Justru yang lucu adalah komentarnya. Dengan satu riwayat di atas ia menuduh ulama-ulama 

Syi‘ah sebagai gemar berdalil dengan riwayat dhaif dan palsu. Terlepas benar tidak 

tuduhannya, yang jelas satu riwayat di atas tidak menjadi bukti untuk menyatakan ulama-

ulama syiah gemar berdalil dengan riwayat dhaif dan palsu. Dan yang lebih lucu perkataan 

―ulama ahlus sunnah yang kebetulan mengutip riwayat dhaif‖. Apa maksudnya dengan 

kebetulan?. Apa ulama-ulama ahlus sunnah itu seperti penulis tersebut yang mengidap 

waham khayal sering bicara ngelantur dan ketika menulis hadis atau riwayat mereka 

kebetulan mengutip riwayat dhaif. 

Kami melihat perkara ini dengan objektif. Riwayat Mufadhdhal di atas membuktikan bahwa 

seorang ulama Syi‘ah [dalam kasus di atas adalah Syaikh Ali Yazdiy] terkadang keliru dalam 

penilaiannya terhadap riwayat atau terkadang tidak konsisten dengan metode yang ia 

terapkan dalam kitabnya. Dan perkara ini banyak terjadi pada para ulama termasuk ulama 

Ahlus Sunnah seperti yang kami contohkan di atas Ibnu Abi Hatim dan Al Hakim. 

Tidak hanya itu, bahkan berhujjah dengan riwayat dhaif sering dilakukan oleh sebagian 

ulama Ahlus Sunnah dan juga Syi‘ah. Jadi kalau hal ini dikatakan busuk maka busuklah 

ulama-ulama tersebut. Mengapa ada pencela yang sok mencela Syi‘ah dalam hal ini padahal 

perkara yang sama juga dilakukan Ahlus Sunnah. Kami pribadi tidak akan menyibukkan diri 

dengan tuduh menuduh, oleh karena itu kami lebih fokus pada perkara yang objektif yaitu 

perkataan ulama baik ahlus sunnah dan syi‘ah harus ditimbang dengan kaidah ilmu yang 
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diakui pada masing-masing mazhab. Apa susahnya memahami itu?. Kecuali jika memang 

penulis tersebut hakikatnya seperti yang kami katakan ―otaknya belum nyampe kesana‖. 

Apakah bisa disamakan antara Ulama-ulama Ahlussunnah yang dalam tulisannya mungkin 

terdapat dalil dhaif untuk mendalili sebuah amalan, dengan tokoh-tokoh syi‘ah yang 

MENCELA SAHABAT dengan dalil dhaif, sekali lagi…..MENCELA SAHABAT NABI 

dengan dalil dhaif 

Bisa dong disamakan bahkan hakikatnya memang sama, baik ulama ahlus sunnah dan syi‘ah 

yang berhujjah dengan dalil dhaif ya keliru. Soal perkara mencela sahabat maka kami katakan 

tidak perlu jauh-jauh mengurusi Syi‘ah silakan urusi sebagian salafus shalih yang terbukti 

telah mencela sahabat dan dalilnya shahih di sisi Ahlus Sunnah. 

Apakah sama pula antara seorang yang salah dalam mengamalan suatu amalan karena dalil 

yang dipakainya ternyata dhaif, dengan yang MENCELA SAHABAT yang ternyata 

kemudian salah menggunakan dalil, karena riwayat yang ia bawakan adalah dhaif 

Ya sama-sama salah. Bagi kami, dalil yang dhaif tidaklah menjadi hujjah terserah apakah itu 

mau dipakai sebagai amalan, keyakinan, mencela sahabat atau yang lainnya. Kalau menurut 

anda wahai penulis itu berbeda ya silakan, persepsi anda tidak menjadi hujjah buat kami. 

. 

. 

apakah berlaku qaidah pula wahai kaum rafidhah, orang-orang yang mencela Nabi yang 

dikemudian oleh para penerusnya diketahui bahwa dasar pijakan yang ia pakai adalah salah 

dan lemah, kemudian dimaafkan dalam syari‘at. Maka kaum syi‘ah adalah yang paling besar 

kedustaannya, dan makarnya kepada kaum Muslimin. 

Wah ngelanturnya malah semakin jauh, kami lihat anda wahai penulis memang tendensius 

dalam membantah. Anda terlalu yakin atau bernafsu meyakini bahwa kami adalah syi‘ah 

rafidhah, bahwa kami sedang mati-matian membela ulama syi‘ah. Faktanya itu hanya ada 

dalam waham khayal anda sendiri sehingga ocehan anda melantur kemana-mana. Di sisi 

kami, siapapun yang mencela Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] jelas berdosa dan 

siapapun yang mencela sahabat Nabi tanpa dalil juga berdosa. Apa pernah kami 

membenarkan jika ada penganut Syi‘ah mencela Abu Bakar dan Umar?. Tidak pernah 

bahkan kami berlepas diri dari mereka. Perkara anda mau mengatakan Syi‘ah paling besar 

kedustaannya dan makarnya kepada kaum muslimin ya silakan saja, itu kan perkataan atau 

persepsi anda, benar dalam pandangan anda dan belum tentu benar dalam pandangan orang 

lain. 

Kami katakan bahwa persaksian kalian untuk menutupi kebusukan syi‘ah sama sekali tidak 

berarti apa-apa, bagi Ahlussunnah kecuali satu saja yaitu semakin kuatnya keyakinan kami 

terhadap agama kalian 

Kami tidak peduli dengan ocehan anda soal kebusukan Syi‘ah. Bagi kami yang namanya 

―busuk‖ akan ada saja diantara penganut mazhab dan agama tertentu. Dan saran kami tidak 

perlu sok mengatasnamakan Ahlus Sunnah apalagi dalam mencela Syi‘ah. Sebelum anda 

beringasan menuduh Syi‘ah mencela sahabat lebih baik anda palingkan mata anda pada 
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sebagian Ahlus Sunnah yang mencela sahabat. Yah daripada anda malu di rumah orang lain 

lebih baik anda kejang-kejang di rumah sendiri. 

. 

. 

Note : Tulisan ini adalah tanggapan terhadap blog aneh yang sepertinya bertujuan membantah 

kami tetapi yang nampak justru membuat fitnah terhadap kami. Perkataan pemilik blog 

tersebut adalah yang kami ―blockquote‖ dalam tulisan di atas. 

Apakah Abu Musa Bukan Seorang Munafik? Bantahan 

Untuk Nashibiy 

Posted on Januari 8, 2014 by secondprince  

Apakah Abu Musa Bukan Seorang Munafik? Bantahan Untuk Nashibiy 

Nashibiy yang kami maksud adalah penulis berikut. Dan pembaca tidak perlu heran mengapa 

kami menyebutnya nashibi, jika ia tidak keberatan menuduh kami sebagai orang Syi‘ah maka 

harusnya ia tidak keberatan pula jika ia dikatakan nashibiy. Kami akui tujuannya untuk 

membantah itu baik sekali tetapi sayangnya kualitas tulisannya tidak menunjukkan kualitas 

orang yang mengerti metodologi atau cara berhujjah dengan baik.  

Tulisan ini hanya ingin menunjukkan kepadanya betapa rapuhnya bantahan yang ia tulis dan 

silakan ia pikirkan dengan baik [kalau ia memang punya kemampuan untuk berpikir] setelah 

membaca tulisan ini apakah bantahannya yang sok itu memang berkualitas atau tidak 

Secara umum tulisannya tidaklah membantah keseluruhan tulisan yang kami tulis tentang 

Abu Musa. Sebelumnya kami membawakan tiga keberatan mengenai pribadi Abu Musa yaitu 

1. Riwayat shahih bahwa Huzaifah [radiallahu ‗anhu] menyatakan kalau Abu Musa 

munafik 

2. Riwayat shahih bahwa Abu Musa termasuk dalam ahlul aqabah dimana ahlul aqabah 

yang dimaksud adalah orang yang ingin membunuh Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] pada saat pulang dari perang Tabuk 

3. Riwayat shahih Imam Aliy mendoakan keburukan bagi Abu Musa dalam qunut 

Beliau. 

. 

. 

Adakah nashibiy tersebut membahas tiga riwayat tentang Abu Musa di atas?. Tidak ada, ia 

hanya sibuk menukil keutamaan Abu Musa yang mungkin menurut anggapannya dapat 

membatalkan ketiga riwayat shahih di atas. Maka kita lihat apakah keutamaan Abu Musa 

yang dimaksud bernilai hujjah untuk membatalkan ketiga riwayat shahih di atas. 

http://selubungmakarsyiahdibaliknamasecondprince.wordpress.com/2013/12/21/aqidah-syiah-meyakini-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/
http://selubungmakarsyiahdibaliknamasecondprince.wordpress.com/2013/12/21/aqidah-syiah-meyakini-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/
http://selubungmakarsyiahdibaliknamasecondprince.wordpress.com/2013/12/21/aqidah-syiah-meyakini-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/
https://secondprince.wordpress.com/2014/01/08/abu-musa-bukan-seorang-munafik-bantahan-untuk-nashibiy/
https://secondprince.wordpress.com/2014/01/08/abu-musa-bukan-seorang-munafik-bantahan-untuk-nashibiy/
http://al-muzaniy.blogspot.com/2012/12/abu-musa-al-asyari-radhiyallaahu-anhu.html
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/28/apakah-abu-musa-al-asy%E2%80%99ari-seorang-munafik/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/28/apakah-abu-musa-al-asy%E2%80%99ari-seorang-munafik/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/28/apakah-abu-musa-al-asy%E2%80%99ari-seorang-munafik/
https://secondprince.wordpress.com/2010/02/05/doa-qunut-imam-ali-terhadap-muawiyah-dan-amru-bin-ash-beserta-pengikut-mereka/
https://secondprince.wordpress.com/2010/02/05/doa-qunut-imam-ali-terhadap-muawiyah-dan-amru-bin-ash-beserta-pengikut-mereka/
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َ٤ ٔ ٗ ٖ ٘خ حر ٤َ ف ٝكيػ ٔ ٗ ٖ زيهللا ر ٘خ ػ زش كيػ ٤ ٗ  ٢ ٖ أر ٌَ ر ٞ ر ٘خ أر ٢  كيػ ٘خ أر كيػ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٤ٚ ه يس ػٖ أر ٣َ ٖ ر زيهللا ر ٖ ٓـٍٞ ( ػٖ ػ ٛٞ حر ي ) ٝ ٓخُ ٘خ  كيػ

٤َ آٍ ىحٝى حٓ ٓخٍح ٖٓ ِٓ ِٓ ؼ١َ أػط٢  ٗ ٤ْ أٝ ح٧ ٖ ه زيهللا ر ِْ إ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu 

Numair yang berkata telah menceritakan kepada kami Ayahku yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Malik [ia adalah Ibnu Maghul] dari „Abdullah bin Buraidah dari 

Ayahnya yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata sesungguhnya 

Abdullah bin Qais atau Al Asy‟ariy diberikan seruling dari seruling-seruling keluarga Daud 

[Shahih Muslim 1/546 no 793] 

Riwayat ini shahih tetapi jika dijadikan pembatal ketiga riwayat shahih yang kami tulis maka 

itu namanya terburu-buru. Silakan pembaca lihat keutamaan Abu Musa apa yang dinyatakan 

dalam hadis di atas, tidak lain itu keutamaannya yang memiliki suara yang indah ketika 

membaca Al Qur‘an. Maka dimana letak hujjahnya. Apakah seorang yang bersuara indah 

tidak bisa menjadi seorang yang murtad atau munafik akibat perbuatan atau maksiatnya 

kelak?. Ya tidak nyambung itu dua sisi yang berbeda 

Jika nashibiy tersebut mengatakan lihatlah keutamaan Abu Musa tersebut yang begitu besar 

bahkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] menyandingkannya dengan nama seorang Nabi 

[Daud ‗alaihis salaam]. Ini pun hujjah yang aneh cuma permainan bahasa [kata-kata] yang 

tidak bernilai, silakan lihat keutamaan yang lebih dari itu dimana keutamaan itu disandingkan 

dengan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sendiri. 

ف :كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ  ٍحم ٍحم ىعّ ٕد ٍّٙ ٕع ،ُّحف ٝدأ ١ٕعىف :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ٓطََّ

٠ِ ٌْ ػ ١َ ٢ ك ِْ: اٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ حُلٞٝ، ٖٓ َٓ ػ٢ِ َٗد، ٖٝٓ َٗد ُْ ٣ظٔؤ  حُ

َّٕ ػ٢ِ أهٞحّ أػَكْٜ ٣ٝؼَك٢٘ٗٞ، ػْ ٣لخٍ ر٢٘٤ ٝر٤ْٜ٘ هخٍ أرٞ كخُّ  ٕد ٕحّعٍٕح ١ٕعّّف :أريح، ٤َُى

٤ي  ؼ ٓ  ٢ ٠ِ أر ٜٗي ػ وخٍ: أ ؼْ، ك ِض: ٗ و َٜٓ؟ ك ؼض ٖٓ  ٔٓ وخٍ: ٌٌٛح  ٤خٕ ك ٢ ػ أر

وخٍ: ا ٤ ٢٘، ك ٓ ْٜ ٍٞ: اٗ ؤه خ: ك ٤ٜ ي ك ٣ِ ٣ ٞٛ ٚظ ٝ ؼ ٔٔ وي١ٍ، ُ ٗي ٫ طي١ٍ ٓخ أكيػٞح رؼيى، حُ

لوخً ٓلوخً ُٖٔ ؿ٤ََّ رؼي١ :كؤهٍٞ  ٓ

Telah menceritakan kepada kami Sa‟iid bin Abi Maryam yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Mutharrif yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu 

Haazim, dari Sahl bin Sa‟iid, ia berkata Nabi [shallallaahu „alaihi wa sallam] bersabda 

“Sesungguhnya akulah yang pertama-tama mendatangi Haudh. Barangsiapa yang menuju 

kepadaku akan minum, dan barangsiapa yang minum niscaya tidak akan haus selama-

lamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku dan aku mengenalnya dan 

mereka juga mengenaliku, kemudian antara aku dan mereka dihalangi”. Abu Haazim 

berkata : “kemudian An Nu‟maan bin Abi „Ayyaasy mendengarku, lalu berkata „Beginikah 

kamu mendengar dari Sahl ?‟. Aku berkata „Benar‟. Lalu ia berkata „Aku bersaksi atas Abu 

Sa‟iid Al-Khudriy, bahwasannya aku benar-benar telah mendengarnya dimana ia menambah 

lafaz : “Lalu aku [Rasulullah shalallaahu „alaihi wa sallam] berkata “Mereka adalah 

bagian dariku”. Namun dikatakan “Sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan 

sepeninggalmu” Maka aku berkata “Menjauh, menjauh, bagi orang yang mengubah 

[agama] sepeninggalku” [Shahih Al Bukhaariy no. 6583-6584]. 

Silakan lihat, sahabat Nabi yang terusir dari Haudh tersebut adalah para sahabat yang 

disifatkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dengan keutamaan ―mereka adalah bagian 
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dariku‖. Menurut bahasa nashibiy tersebut maka ini adalah keutamaan yang besar bahkan 

disandingkan dengan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sendiri. Tetapi keutamaan 

mereka ini batal atau terhapus akibat perbuatan mereka sendiri dimana mereka dikatakan 

mengubah [agama] sepeninggal Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Hadis Haudh di atas 

menjadi hujjah bahwa sahabat Nabi yang dikatakan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

sendiri sebagai ―bagian dariku‖ tetap bisa mengubah [agama] sepeninggal Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam]. 

Maka bagaimana bisa nashibiy yang dimaksud asal berhujjah dengan keutamaan Abu Musa 

yang dikatakan diberikan seruling dari seruling-seruling keluarga Daud [‗alaihis salaam]. 

Apalagi sangat mungkin Huzaifah yang hidup di masa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] dan Abu Musa juga mengetahui keindahan suara Abu Musa dalam membaca Al 

Qur‘an dan ternyata hal itu tidak mencegahnya untuk menyatakan Abu Musa munafik. 

.liumh8 

. 

Kemudian nashibiy yang dimaksud membawakan hadis keutamaan Abu Musa Al Asy‘ariy 

yang diriwayatkannya sendiri dimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

mendoakannya. Dalam sebuah riwayat panjang dari Abu Musa, ia berkata 

لَ  ِْٜ حؿ ِْ حُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وخٍ حُ لَ ك ـ ظ ٓ خ ٍٓٞ هللا ك خ ٍ ٢ ٣ ِض ُٝ و ك

ٔخ ٣َ ً ٬ ٓيه ٓش  ٤خ و ّٞ حُ ٣ ِٚ ٚز ٝأىه ًٗ ْ٤ ٖ ه زيهللا ر ؼ  ُ

Maka aku [Abu Musa] berkata “wahai Rasulullah mohonkanlah ampun untukku”. Maka 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais 

dan masukkanlah ia di hari kiamat nanti di tempat yang mulia” [Shahih Muslim 4/1943 no 

2498]. 

Seperti yang pernah kami bahas sebelumnya, ini adalah riwayat Abu Musa Al Asy‘ariy 

sendiri. Kami katakan tidak kuat sebagai hujjah karena jika memang Abu Musa adalah 

seorang munafik seperti yang dikatakan Huzaifah maka riwayatnya tertolak, bukankah salah 

satu ciri munafik adalah tidak segan-segan berdusta dalam perkataannya. Maka jika Abu 

Musa memang munafik maka riwayatnya tertolak. 

Duduk perkara disini adalah kami pribadi tidak menetapkan bahwa Abu Musa munafik tetapi 

kami menilai sejauh mana sebuah riwayat bisa dijadikan hujjah menentang riwayat lain. 

Riwayat Abu Musa sendiri tidaklah kuat sebagai hujjah karena justru yang sedang 

dipermasalahkan adalah kedudukan Abu Musa sendiri. Cara berpikir seperti ini adalah cara 

berpikir objektif yang sudah alami sifatnya, hanya orang-orang yang tidak bisa berpikir yang 

mempermasalahkan ―objektif macam apa ini‖. 

Bukti bahwa perkara ini alami sifatnya adalah seorang yang tertuduh melakukan kejahatan 

baik pembunuhan, pencurian dan sebagainya tidak bisa dinyatakan bahwa ia bukan pelakunya 

hanya dengan sekedar perkataannya sendiri. Apalagi jika ada saksi yang menyatakan bahwa 

ia pelakunya. 

Sama halnya dengan kasus Abu Musa di atas, Huzaifah bersaksi bahwa ia munafik dan 

terdapat riwayat yang menguatkannya yaitu keikutsertaannya sebagai ahlul aqabah yang 
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berniat membunuh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan Imam Aliy yang mendoakan 

keburukan baginya di dalam qunut. Lantas apakah dengan riwayat keutamaan Abu Musa 

yang ia katakan sendiri bisa menjadi hujjah?. Jawabannya secara objektif adalah tidak kuat 

sebagai hujjah. 

. 

. 

Nashibiy tersebut membawakan riwayat yang dalam anggapannya menguatkan hujjahnya 

bahwa kesaksian seorang yang dituduh munafik bisa diterima. 

ػََ٘خ َؿخِد ٍٍ َكيَّ ُٖ ِى٣َ٘خ ٝ ْر َُ ْٔ ػََ٘خ َػ ٌْ َكيَّ ٤ِِ َٓ َٗخ  ََ ٣ُِِي أَْهزَ َٗخ ٣َ ََ ُٖ َػزَخَىسَ أَْهزَ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  ًَ دَْكيَّ َؼخ ُٓ  َّٕ ِ أَ ُٖ َػْزِي هللاَّ َٕ ٍُ ْر

َِّ َٜ ُٚ ك٤َُ َٓ ْٞ َّْ ٣َؤْط٢ِ هَ َْ ػُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َغ حَُّ٘ز٢ِِّ  َٓ  ٢ِِّ َٜ ُ٣ َٕ خ ًَ  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ٍَ ْْ َؿزَ ِٜ أَ رِ ََ ٬َسَ كَوَ َّٜ ْْ حُ ِٜ ١ رِ

ح َف ًً َؼخ ُٓ َُِي  ًَ ٬َسً َهل٤ِلَشً كَزَََِؾ  َٛ  ٠َِّ َٜ ٌَ كَ ُؿ ٍَ  َُ َّٞ ـَ ٍَ كَظَ سَ هَخ ََ ُْزَوَ ٠َِّ ح َٛ ََ كَؤَط٠َ حَُّ٘ز٢َِّ  ُؿ ََّ َُِي حُ ًَ َ٘خكٌِن كَزَََِؾ  ُٓ  ُ ٍَ اَِّٗٚ هَخ

ُّ  َّٕ اِ َٝ ِلَ٘خ  ِٟ ح َٞ و٢ِ رَِ٘ ْٔ َٗ َٝ َُ رِؤ٣َِْي٣َ٘خ  َٔ ٌّ َْٗؼ ْٞ ِ اَِّٗخ هَ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ٣َخ  َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ أَ هللاَّ ََ ٍَِكشَ كَوَ ُْزَخ ٠َِّ رَِ٘خ ح َٛ ح  ًً َػخ
سَ ََ ُْزَوَ َْٗض َع ح ٌٕ أَ ًُ أَكَظَّخ َؼخ ُٓ َْ ٣َخ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  َ٘خكٌِن كَوَخ ُٓ َْ أ٢َِّٗ  َػ َِ ُص كَ ُْ َّٞ ـَ ِْ كَظَ ْٔ َّ٘ حُ َٝ ْأ  ََ ٫َػًخ حْه

َٛخ َٞ َْٗل َٝ رَِّي ح٧َْْػ٠َِ  ٍَ  َْ ْٓ زِّْق ح َٓ َٝ َٛخ  َلخ ُٟ َٝ  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Abadah yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Yaziid yang berkata telah mengabarkan kepada kami Saliim yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Amru bin Diinar yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Jaabir bin „Abdullah bahwa Mu‟adz bin Jabal [radiallahu „anhu] shalat bersama Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] kemudian ia datang kepada kaumnya dan shalat bersama 

mereka. Dalam shalatnya ia membaca surat Al Baqarah. [Jabir] berkata maka seorang laki-

laki keluar dan shalat sendiri, maka hal itu disampaikan kepada Mu‟adz. Maka ia berkata 

“sesungguhnya ia seorang munafik”. Maka disampaikan hal itu kepada orang tersebut, ia 

datang kepada Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan berkata “wahai Rasulullah kami 

adalah kaum yang bekerja menyiram ladang dan Mu‟adz shalat bersama kami membaca Al 

Baqarah maka aku keluar dan ia menganggapku munafik”. Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata “wahai Mu‟adz apakah engkau hendak membuat fitnah”. Beliau 

mengucapkannya sampai tiga kali, maka bacalah “wasysyamsi wa dhuhaahaa dan 

sabbihisma rabbukal a‟laa dan yang semisalnya [Shahih Bukhariy no 6106] 

Riwayat ini dijadikan hujjah oleh nashibiy tersebut bahwa kesaksian seorang yang dituduh 

munafik bisa diterima. Pernyataan ini terlalu terburu-buru, riwayat ini tidak bisa dijadikan 

hujjah dalam perkara ini dengan dasar berikut 

1. Riwayat ini jalan sanadnya shahih sampai Jabir bin „Abdullah seorang sahabat Nabi 

jadi bukan riwayat dari orang yang tertuduh munafik itu sendiri 

2. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengetahui apakah perkataan orang 

tersebut akan dirinya adalah benar atau tidak. Nampak bahwa Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] membela orang tersebut yang berarti bahwa Beliau 

mengetahui kalau orang tersebut jujur atas dirinya dan Mu‟adz telah keliru atas 

tuduhannya. 

Jadi hadis ini bukan diartikan kesaksian seorang yang dituduh munafik bisa diterima tetapi 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengetahui bahwa ia jujur atas perkataannya maka 

tertolaklah tuduhan Mu‘adz kalau ia munafik. Hal yang sama tidak bisa diterapkan atas kasus 
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Abu Musa mengingat keutamaan yang dimaksudkan berasal dari Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] itu berasal dari perkataan Abu Musa sendiri dan ia tertuduh munafik. 

. 

. 

Seandainya riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

mendoakan Abu Musa agar diampuni Allah dan mendapat tempat yang mulia di hari kiamat 

itu berasal dari jalan sanad shahih selain riwayat Abu Musa maka hadis ini akan menjadi 

hujjah yang kuat dan tentu kami akan merajihkan kedudukan Abu Musa yang mulia dan 

menolak atsar Huzaifah. 

Sejauh ini kami telah berhujjah dengan objektif, kami menimbang berbagai riwayat shahih 

yang memberatkan Abu Musa dan berbagai riwayat shahih yang menunjukkan keutamaan 

Abu Musa. Hasilnya sejauh ini adalah kami bertawaqquf atas kedudukan Abu Musa karena 

kami tidak bisa merajihkan riwayat mana yang lebih kuat. Sedangkan nashibiy tersebut 

pembelaannya tidak memiliki nilai hujjah di sisi kami karena seperti yang kami katakan ia 

tidak memiliki kualitas berpikir yang baik dan objektif dalam menilai hujjah. 

Kami juga tersenyum lucu dengan ulah nashibiy tersebut terkait dengan tuduhannya terhadap 

kami. Ia mengatakan bahwa cara berpikir kami terbalik, Abu Musa adalah seorang mu‘min 

dan mendapatkan keutamaan dari Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] semasa hidupnya maka 

perkataan siapapun yang menyelisihi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tertolak. 

Perkataan nashibiy tersebut memang benar tetapi ia lah yang sebenarnya tidak memahami 

hakikat persoalan. Seseorang bisa saja seorang muslim dan beriman kepada Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] kemudian setelah itu atau sepeninggal Nabi [shallallahu ‗alaihi wassalam] 

ia bisa saja menjadi munafik atau murtad. Hal ini bukan perkara yang mustahil dan hadis 

shahih telah menunjukkannya [seperti hadis Al Haudh di atas]. 

Kemudian keutamaan dari Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang dimaksud juga tidak 

selalu bersifat mutlak sehingga seolah-olah orang tersebut pasti masuk surga dan 

membuatnya kebal akan tuduhan walaupun telah nyata-nyata bermaksiat. Banyak hadis 

shahih yang menunjukkannya 

1. Keutamaan seseorang sebagai penulis wahyu, terdapat hadis shahih bahwa seorang 

penulis wahyu bisa menjadi kafir atau mati dalam keadaan kafir 

2. Keutamaan seseorang sebagai utusan Nabi, terdapat hadis shahih bahwa seorang 

utusan Nabi ternyata bisa menjadi seorang yang fasiq 

3. Dan hadis Al Haudh di atas menunjukkan keutamaan para sahabat yang dikatakan 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] ―mereka bagian dariku‖ tetapi pada hakikatnya 

sepeninggal Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] mereka akhirnya mengubah [agama] 

Memang benar bahwa perkataan siapapun yang menyelisihi Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] tertolak tetapi tentu perkataan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang dimaksud 

harus bernilai shahih tanpa keraguan baik sanad maupun matannya. Bagaimana mungkin 

pujian Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] terhadap bacaan Al Qur‘an seseorang 

membuat dirinya kebal terhadap tuduhan bahwa ia pada akhirnya ternyata ikut serta dalam 

https://secondprince.wordpress.com/2008/11/16/penulis-wahyu/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/16/penulis-wahyu/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/16/penulis-wahyu/
https://secondprince.wordpress.com/2009/06/27/sahabat-nabi-yang-dikatakan-fasiq-dalam-al-qur%E2%80%99anul-karim/
https://secondprince.wordpress.com/2009/06/27/sahabat-nabi-yang-dikatakan-fasiq-dalam-al-qur%E2%80%99anul-karim/
https://secondprince.wordpress.com/2009/06/27/sahabat-nabi-yang-dikatakan-fasiq-dalam-al-qur%E2%80%99anul-karim/
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ahlul aqabah yang berniat membunuh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahkan Huzaifah 

menuduhnya munafik. 

. 

. 

Kemudian nashibiy tersebut dengan sok mengatakan bahwa kami licik alias malu-malu 

serigala, ia mempermasalahkan judul tulisan yang kami buat dengan bentuk pertanyaan 

―Apakah Abu Musa munafik?‖. Kami tidak mengerti apa masalah nashibiy tersebut kecuali 

memang pikirannya yang dipenuhi dengan kebenciannya terhadap Syi‘ah sehingga tulisan 

kami yang kami buat sebisanya dengan menghindarkan kata-kata celaan terhadap sahabat 

Abu Musa malah ia nilai sebagai licik atau malu-malu serigala. Kalau begitu maka apa yang 

akan ia katakan terhadap Huzaifah yang dengan jelas menyatakan Abu Musa munafik. Apa ia 

akan menuduh Huzaifah zindiq? Atau menuduh Huzaifah rafidhah?. Tentu saja ia akan 

menutup mata atas perkataan Huzaifah dan lebih nyaman baginya menuduh yang bukan-

bukan terhadap kami bahwa kami Syi‘ah rafidhah yang licik. 

Sungguh lucu ia mengagung-agungkan sahabat Nabi padahal banyak hadis shahih 

membuktikan bahwa tidak semua sahabat layak untuk diagungkan. Kita bisa sebutkan 

beberapa diantaranya, Abu Ghadiah sahabat Nabi yang membunuh Ammar bin Yasir, 

Mu‘awiyah yang berdusta atas Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam], Mughirah bin Syu‘bah 

yang mencela Aliy bin Abi Thalib [radiallahu ‗anhu] dan pernah dituduh berzina, Samurah 

bin Jundub yang dikatakan akan masuk neraka, Walid bin Uqbah seorang yang dinyatakan 

fasiq, Umarah bin Uqbah yang juga dikatakan masuk neraka, Abu A‘war As Sulamiy yang 

dilaknat Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Hadis-hadis dan riwayat shahih telah 

membuktikan perkara ini dan bagi seorang yang objektif mereka akan menerimanya tetapi 

bagi mereka yang terikat doktrin salafy nashibi maka mereka akan selalu berdalih untuk 

menolaknya. 

Seperti biasa tuduhan bahwa kami Syi‘ah rafidhah hanya muncul dari orang-orang yang 

kerdil akalnya, apakah kami sedang berhujjah dengan hadis-hadis rafidhah?. Lama-kelamaan 

pengertian rafidhah akan berubah sehingga setiap siapapun yang mengkritik sahabat terlepas 

apapun maksiat sahabat yang dimaksud maka ia akan dituduh rafidhah. Atau Siapapun yang 

mengutamakan Ahlul Bait di atas sahabat Nabi maka ia akan dituduh rafidhah. 

. 

. 

Kembali kepada kedudukan Abu Musa di atas maka kami simpulkan pandangan kami dalam 

masalah ini adalah kami bertawaqquf atas kedudukannya dan kami tidak segan-segan 

mengubah pandangan kami jika terdapat riwayat yang kuat mengenai keutamaan Abu Musa 

yang dapat mengalahkan riwayat celaan terhadap Abu Musa. 

. 

. 
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Note : Tulisan ini sudah lama dibuat tetapi baru ditampilkan sekarang, pertimbangannya dulu 

agar orang tidak salah paham terhadap penulis blog ini tetapi ternyata tanpa ditampilkanpun 

kesalahpahaman itu tetap terjadi. So, tulisan ini mungkin hanya bermanfaat bagi orang-orang 

yang berpikiran kritis dan terbuka. 

Studi Kritis Hadis Ghadir Khum : Apakah Asbabul 

Wurud Hadis Karena Ekspedisi Yaman? 

Posted on Januari 8, 2014 by secondprince  

Studi Kritis Hadis Ghadir Khum : Apakah Asbabul Wurud Hadis Karena Ekspedisi 

Yaman? 

Hadis Ghadir Khum adalah hadis yang menjadi puncak perselisihan antara Islam Sunni dan 

Islam Syiah. Hadis ini telah dijadikan hujjah oleh Syiah sebagai dalil Imamah atau 

kepemimpinan Imam Aliy, sedangkan Sunni berpandangan bahwa hadis ini adalah 

keutamaan Imam Aliy sebagai seorang sahabat yang dicintai Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] bukan sebagai bukti Imamah atau kepemimpinan Imam Aliy. 

Sebagian orang mengatakan bahwa asababul wurud hadis Ghadir Khum adalah terkait 

dengan ekspedisi Yaman dimana Imam Aliy yang diutus Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

sebagai pemimpin ekspedisi tersebut telah mendapat kecaman dari sebagian sahabat. Untuk 

meredakan kecaman sahabat terhadap Imam Aliy maka Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] mengucapkan hadis Ghadir Khum. Benarkah demikian? Atau justru pernyataan ini 

yang berusaha mendistorsi hadis Ghadir Khum?. 

. 

. 

Faktanya adalah tidak ada riwayat shahih hadis Ghadir Khum yang menyebutkan bahwa di 

Ghadir Khum Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] berbicara soal para sahabat yang 

mengecam Imam Aliy saat ekspedisi Yaman. 

٘خ ٌْ ػٖ  كيػ ل ٤ش ػٖ حُ ٘ ٢ ؿ ٖ أر خٍ ر خٍ ه ٤ٖ ه ٖ ىً ٠َ ر ل ٘خ حُ ؼ ٢ ه ٢٘ أر خٍ كيػ زي هللا ه ػ

خ  ِٔ لٞس ك ٘ٚ ؿ ض ٓ َأ٣ ٖ ك ٤ٔ ٠ حُ ٢ِ حُ خٍ ؿِٝص ٓغ ػ يس ه ٣َ زخّ ػٖ ر ٖ ػ ٤َ ػٖ ر ز ٖ ؿ ٤ي ر ؼ ٓ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ض ٝؿٚ ٍ َأ٣ ٚظ ك ٜ و ٘ ظ ٤خ ك ِ َص ػ ًً ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ يٓض ػ ه

٤َ ف ـ ظ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٍٓٞ هللا ػ خ ٍ ٠ِ ٣ ِض ر ْٜٔ ه ل ٤ٖ ٖٓ أٗ ٘ ٔئٓ خُ ٠ ر ٔض أُٝ يس أُ ٣َ خ ر خٍ ٣ ه

ٙ ٢ِ ٫ٞٓ ؼ ٘ض ٫ٞٓٙ ك وخٍ ٖٓ ً  هللا ك

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Fadhl bin Dukain yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Abi Ghaniah dari Al Hakam dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu 

Abbas dari Buraidah yang berkata “aku berperang bersama Aliy di Yaman, aku melihat 

sikap kasar darinya maka ketika aku datang ke hadapan Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam], aku menyebutkan Aliy dan mencelanya maka aku melihat wajah Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] berubah, Beliau berkata “wahai Buraidah, bukankah aku 

lebih berhak atas kaum mukminin lebih dari diri mereka sendiri” aku berkata “benar wahai 

https://secondprince.wordpress.com/2014/01/08/studi-kritis-hadis-ghadir-khum-apakah-asbabul-wurud-hadis-karena-ekspedisi-yaman/
https://secondprince.wordpress.com/2014/01/08/studi-kritis-hadis-ghadir-khum-apakah-asbabul-wurud-hadis-karena-ekspedisi-yaman/
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Rasulullah”. Beliau berkata “maka siapa yang menganggap aku sebagai maulanya maka 

Aliy adalah maulanya” [Fadha‟il Ash Shahabah Ahmad bin Hanbal no 989] 

Riwayat di atas sanadnya shahih dan Kisah Buraidah di atas tidaklah terjadi di Ghadir Khum. 

Orang yang menyatakan demikian hanyalah mengada-ada tanpa dalil. Terdapat dalil shahih 

yang menunjukkan bahwa kisah di atas terjadi sebelum Haji wada‘ 

ََ ِٚ رُ ْٖ أَر٤ِ ٣َْيسَ َػ ََ ِٖ رُ ِ ْر ْٖ َػْزِي هللاَّ ِْ٘ي١ُّ َػ ٌِ ُْ ػ٢َِ٘ أَْؿَُِق ح ٍَ َكيَّ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ ػََ٘خ حْر ِٚ َكيَّ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٣َْيسَ هَخٍ َرََؼَغ 

٤ُِِي َف َٞ ُْ ُٖ ح َِ َهخُُِي ْر َػ٠َِ ح٥َْه َٝ ُٖ أَر٢ِ ١َخٍُِذ  خ َػ٢ُِِّ ْر َٔ ِٛ ِٖ َػ٠َِ أََكِي َٔ َ٤ُْ ِٖ ا٠َُِ ح َْ رَْؼؼ٤َْ َِّ َٓ ْْ كََؼ٢ٌِِّ َٝ ُْظَو٤َْظُ ح ح ًَ ٍَ اِ هَخ

َْ ْهظُ ََ ْٕ حْكظَ اِ َٝ  ِّ ََ َػ٠َِ حَُّ٘خ َٜ َِْ٘خ كَظَ ِٖ كَخْهظَظَ َٔ َ٤ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ ٣ٍْي  َُ ٍَ كََِو٤َِ٘خ ر٢َِ٘  ِٙ هَخ ِْ٘ي خ َػ٠َِ ُؿ َٔ ٌُ ْ٘ ِٓ حِكٍي  َٝ  َُّ ٌُ ح كَ

ْٖ حٍ ِٓ أَسً  ََ ْٓ طَل٠َ َػ٢ٌِِّ ح ْٛ ٣َّشَ كَخ ٍِّ ٌُّ ز٤ََْ٘خ حُ َٓ َٝ وَخطَِِشَ  ُٔ ُْ َِْ٘خ ح َٖ كَوَظَ ٤ًِ َِ ْ٘ ُٔ ُْ َٕ َػ٠َِ ح ٞ ُٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ َٖح ْز٢ِ ُِ َّٓ ٣َْيسُ  ََ ٍَ رُ ِٚ هَخ ِٔ ْك
خ أَ َّٔ َُِي كََِ ٌَ ُٙ رِ َُ َْ ٣ُْوزِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٤ُِِي ا٠َُِ  َٞ ُْ ُٖ ح ِؼ٢ َهخُُِي ْر َٓ ظََذ  ٌَ ِٚ كَ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ط٤َُْض حَُّ٘ز٢َِّ 

َُْؾ أ٣َُْض ح ََ ِٚ كَ ََِة َػ٤َِْ ٌِظَخَد كَوُ ُْ َْ َىكَْؼُض ح َِّ َٓ َٝ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  َْ كَوُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ِٚ ْؿ َٝ َذ ك٢ِ  َٟ
 ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِٚ كَوَخ ُِْض رِ ِٓ ٍْ خ أُ َٓ ُِْض  ْٕ أ٤١َُِؼُٚ كَلََؼ ط٢َِ٘ أَ َْ َٓ أَ َٝ  ٍَ ُؿ ٍَ َغ  َٓ ٌِ رََؼْؼظ٢َِ٘  َُْؼخثِ ُٕ ح خ ٌَ َٓ ح  ٌَ َٛ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ هللاَّ

َّ َٝ َٞ ُٛ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ أََٗخ  َٝ  ٢ِّ٘ ِٓ  ُ اَِّٗٚ َٝ ْْ رَْؼِي١  ٌُ ُّ٤ُِ َٝ  َٞ ُٛ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ أََٗخ  َٝ  ٢ِّ٘ ِٓ  ُ َْ ٫َ طَوَْغ ك٢ِ َػ٢ٍِِّ كَبَِّٗٚ َّ ْْ رَْؼِي١ُ ٌُ ُّ٤ُِ َٝ   

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ajlah Al Kindiy Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah yang berkata 

“Rasulullah SAW mengirim dua utusan ke Yaman, salah satunya dipimpin Ali bin Abi Thalib 

dan yang lainnya dipimpin Khalid bin Walid. Beliau SAW bersabda “bila kalian bertemu 

maka yang jadi pemimpin adalah Ali dan bila kalian berpisah maka masing-masing dari 

kalian memimpin pasukannya. Buraidah berkata “kami bertemu dengan bani Zaid dari 

penduduk Yaman kami berperang dan kaum muslimin menang dari kaum musyrikin. Kami 

membunuh banyak orang dan menawan banyak orang kemudian Ali memilih seorang wanita 

diantara para tawanan untuk dirinya. Buraidah berkata “Khalid bin Walid mengirim surat 

kepada Rasulullah SAW memberitahukan hal itu. Ketika aku datang kepada Rasulullah SAW, 

aku serahkan surat itu, surat itu dibacakan lalu aku melihat wajah Rasulullah SAW yang 

marah kemudian aku berkata “Wahai Rasulullah SAW, aku meminta perlindungan kepadamu 

sebab Engkau sendiri yang mengutusku bersama seorang laki-laki dan memerintahkan untuk 

mentaatinya dan aku hanya melaksanakan tugasku karena diutus. Rasulullah SAW bersabda 

“Jangan membenci Ali, karena ia bagian dariKu dan Aku bagian darinya dan Ia adalah 

pemimpin kalian sepeninggalKu, ia bagian dariKu dan Aku bagian darinya dan Ia adalah 

pemimpin kalian sepeninggalKu. [Musnad Ahmad hadis no 22908 dan sanadnya hasan]. 

 ٠ ٤ض اُ ٜظ خٍ حٗ ٤َ ه ِ ـ زي حُ ٘خ ػ ٤ي ػ ؼ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

وش ف ِ خٍ ك يس ه ٣َ ٢ ر ٢٘ أر يس كيػ ٣َ ٖ ر زي هللا ر وخٍ ػ يس ك ٣َ ٖ ر ِِ ٝر ٞ ٓـ ٜخ أر ٣

 ٠ِ ٚز ا٫ ػ ْ أك ُ ٖ ٣َ ٬ ٖٓ ه زض ٍؿ ز خٍ ٝأك ٢ ه ٠ٚ أكي ه ـ ز ٣ ْ ٠خ ُ ـ ٤خ ر ِ ٠ض ػ ـ أر

٤خ  ِ ٠ٚ ػ ـ ٠ِ ر ٚز ح٫ ػ ٛل ٓخ أ ٚظ  ز ٜل ٤َ ك ٠ِ ه َؿَ ػ ي حُ ؼغ ًُ ز خٍ ك ٤خ ه ِ ٠ٚ ػ ـ ر

هللا  ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ظذ اُ ٌ خٍ ك ٤خ ه ز ٓ ٘خ  ز ٛ ؤ خٍ ك ٘خ ٖٓ  ه ٤ ؼغ اُ ِْ حر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

ؤْ  ز٢ ك ٔ ٠َ ٖٓ حُ لش ٢ٛ أك ٤ ٛ ز٢ ٝ ٔ ٢ حُ ٤خ ٝك ِ ٘خ ػ ٤ ؼغ اُ ز خٍ ك ٔٚ ه ؤ ٣

ظ٢  لش حُ ٤ ٛ ٞ ٠ حُ َٝح اُ ْ ط خٍ أُ ٌٛح ه ٓخ   ٖٔ ل خ حُ خ أر ٘خ ٣ ِ و ٓٚ ٓـط٠ ك وَؽ ٍأ ْٔ ك ٝه

٤ض  َٛ ر ٢ أ ٛخٍص ك  ْ ؤْ ػ ٢ حُ ٜخٍص ك ٔض ك ٔٔض ٝهٔ ٢ ه بٗ ز٢ ك ٔ ٢ حُ ض ك خٗ ً

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٠ حُ َؿَ اُ ظذ حُ ٌ خٍ ك ٜخ ه ؼض ر ٠ِ ٝٝه ٢ آٍ ػ ٛخٍص ك  ْ ػ

َأ  ِض حه ؼ ـ خٍ ك خ ه ٜيه ٓ ٢٘ ؼ ؼ ز ٢٘ ك ؼ ؼ ِض حر و ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢ هللا  ٗ

 ٬ خٍ ك ؼْ ه ِض ٗ خٍ ه ٤خ ه ِ ـٞ ػ ز خٍ أط ظخد ٝه ٌ ي١ ٝحُ ٔي ٣ ؤٓ خٍ ك ٛيم ه  ٍٞ ظخد ٝأه ٌ حُ

٠ ِ ٤ذ آٍ ػ ٜ ٘ ٤يٙ ُ لْ ٓلٔي ر ٗ ١ٌ ٞحُ زخ ك ٚ ك خُىى ُ ٚز ك ل ٘ض ط ٠ٚ ٝحٕ ً ـ ز ٢  ط ك

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٍٞ ؼي ه ٘خّ أكي ر خٕ ٖٓ حُ ٔخ ً خٍ ك لش ه ٤ ٛ ٝ ٖٓ َ٠ ؤْ أك حُ

https://secondprince.wordpress.com/2010/03/04/kedudukan-hadis-imam-ali-pemimpin-bagi-setiap-mukmin-sepeninggal-nabi-saw/
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ز٢  ٘ ٤ٖ حُ ٢٘ ٝر ٤ ٓخ ر  َٙ٤ ٚ ؿ ١ٌ ٫ اُ ٞحُ زي هللا ك خٍ ػ ٠ِ ه ٠ ٖٓ ػ ِْ أكذ اُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

يس ٣َ ٢ ر ٤َ أر غ ؿ لي٣ ٌٛح حُ  ٢ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‟id yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdul Jaliil yang berkata aku datang ke suatu halaqah 

[pertemuan] dan disana ada Abu Miljaz dan Ibnu Buraidah. Maka Abdullah bin Buraidah 

berkata telah menceritakan kepadaku Ayahku Buraidah yang berkata Aku pernah membenci 

Aliy dengan kebencian yang tidak pernah dimiliki seorangpun, dan aku mencintai seorang 

Quraisy, tidaklah aku mencintainya kecuali karena ia juga membenci Aliy. [Buraidah] 

berkata “maka orang itu diutus dengan mengendarai kuda dan aku menemaninya tidak lain 

karena kebencian kepada Aliy”. Kami pernah memiliki tawanan maka kami menulis kepada 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] agar mengutus kepada kami orang yang akan 

membaginya. [Buraidah] berkata maka Beliau mengutus Aliy kepada kami, diantara 

tawanan tersebut terdapat Washiifah ia adalah tawanan yang terbaik. Ali pun membagi 

kemudian ia keluar dengan kepala tertutup. Kami berkata “wahai Abal Hasan apakah ini?”. 

Ia menjawab “tidakkah kalian lihat Washifah yang ada di dalam tawanan, aku telah 

membaginya seperlima dan kemudian menjadikaanya berada dalam seperlima itu dan 

menjadikannya untuk ahlul bait Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan menjadikannya 

untuk keluarga Aliy dan aku telah memilikinya”. [Buraidah] berkata “maka laki-laki tesebut 

menulis surat kepada Nabi [shallallahu „alaihi wasallam]. Akupun [Buraidah] berkata 

“Utuslah aku”. Maka Ia mengutusku sebagai orang yang membenarkan. [Buraidah] berkata 

“maka aku pun membacakan surat itu dan mengatakan bahwa hal itu benar”. [Buraidah] 

berkata Beliau [Rasulullah] memgang tanganku dan surat itu dan berkata “apakah engkau 

membenci Aliy?”. Aku berkata “ya”. Beliau berkata “janganlah membencinya dan jika 

engkau mencintainya maka tambahlah kecintaanmu itu, Demi yang jiwa Muhammad ada di 

tangannya sesungguhnya bagian seperlima bagi keluarga Aliy adalah lebih baik dari 

Washiifah”. [Buraidah] berkata “setelah Rasulullah mengatakan hal itu maka tidak ada 

seorangpun yang paling aku cintai kecuali Aliy”. Abdullah [bin Buraidah] berkata “Demi 

yang tidak Tuhan selainnya tidak ada orang lain antara aku dan Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] dalam hadis ini kecuali Ayahku Buraidah” [Musnad Ahmad 5/350 no 23017, 

Syaikh Al Arnauth berkata hadis shahih dan sanadnya hasan]. 

Hujjah dalam riwayat Ahmad di atas adalah Buraidah diutus oleh laki-laki Quraisy dan ia 

adalah Khalid bin Waliid untuk membawa surat dan mengadukan perihal tindakan Aliy di 

Yaman. Jadi ketika Buraidah menemui Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] Aliy bin Abi 

Thalib masih berada di Yaman. Dalam riwayat shahih disebutkan bahwa Aliy bin Abi Thalib 

kembali dari Yaman pada saat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] menunaikan ibadah Haji 

wada di Makkah. Dalam hadis shahih yang panjang tentang haji wada yang diriwayatkan oleh 

Jabir bin ‗Abdullah, ia berkata 

ٜ٘خ  ٢ٟ هللا ػ ٔش ٍ خ١ ٞؿي ك ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ زيٕ حُ ٖ ر ٤ٔ ٢ِ ٖٓ حُ يّ ػ ٝه

ٌٜح ٢ ر َٗٓ ٢ أ ض إ أر وخُ خ ك ٤ٜ ِ ي ػ ًُ ٌَ ؤٗ ِض ك ظل ـخ ٝحً ٤ ز ٛ خ  ٤خر ٔض ػ ز ٖٓٔ كَ ُٝ  

Dan Aliy baru datang dari Yaman dengan membawa hewan Qurban untuk Nabi [shallallahu 

„alaihi wasallam] maka ia mendapati Fathimah termasuk mereka yang telah berihlal dan 

memakai pakaian bercelup dan memakai celak mata, maka ia mengingkari hal itu atasnya, 

kemudian Fathimah berkata “sesungguhnya Ayahku yang memerintahkan hal ini” [Shahih 

Muslim  2/886 no 1218-147] 
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. 

. 

Jika Imam Aliy baru kembali dari Yaman pada saat Haji wada maka kisah dimana Buraidah 

datang mengadu kepada Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] terjadi sebelum Haji 

Wada‘. Terdapat sebagian sahabat yang kembali dari Yaman terlebih dahulu sebelum Imam 

Aliy tiba diantaranya adalah ‗Amru bin Syaasi Al Aslamiy. 

ِ َٗخ أَرُٞ َػْزِي هللاَّ ََ أَْهزَ َٝ   ٍَٝ ْٔ ُٖ أَر٢ِ َػ ِؼ٤ِي ْر َٓ أَرُٞ  َٝ ُٖ َػْزِي هَخ٫ َكيََّع   ُي ْر َٔ ػََ٘خ أَْك ُٖ ٣َْؼوَُٞد َكيَّ ُي ْر َّٔ َل ُٓ  ِّ َُْؼزَّخ َٗخ أَرُٞ ح

ِٖ ِى ِ ْر ْٖ َػْزِي هللاَّ خٍُِق َػ َٛ  ُٖ ُٕ ْر ػََ٘خ أَرَخ َلخَم َكيَّ ْٓ ِٖ اِ ِٖ حْر ٍَ َػ ٤ْ ٌَ ُٖ رُ ُْ ْر ػََ٘خ ٣ُُٞٗ ٍِ َكيَّ زَّخ ـَ ُْ ِٚ ح ْٖ َهخُِ ٢ِّ َػ ِٔ َِ ْٓ ٍٍ ح٧َ ٣َ٘خ

ٍّ خ َٗ  ِٖ َِٝ ْر ْٔ ُُْلَي٣ْز٤َِِش َػ َلخِد ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َٕ خ ًَ َٝ  ِّ٢ ِٔ َِ ْٓ ُْ٘ٚ ك٢ِ   ح٧َ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ِٖ أَر٢ِ ١َخٍُِذ  َغ َػ٢ِِِّ ْر َٓ ُْ٘ض  ًُ  ٍَ هَخ

 َٞ لَخ٢ِٗ َػ٢ٌِِّ رَْؼ ـَ ِٖ كَ َٔ َ٤ُْ َْ ا٠َُِ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َٜخ  ِٚ حَُّظ٢ِ رََؼؼَُٚ ك٤ِ َُْؾَه٤ِِْ َؿْيُص ك٢ِ ح َٞ كَخِء ، كَ

ِي٣َِ٘ش َٔ ُْ ِْ ح خُِ ـَ َٓ ٤ْظُُٚ ك٢ِ  ٌَ ظَ ْٗ ِي٣َ٘شَ ح َٔ ُْ ُض ح ْٓ خ هَِي َّٔ ِٚ ، كََِ ٢ َػ٤َِْ ِٔ َْل  ٗ  ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َٝ خ  ًٓ ْٞ ُِْض ٣َ أَْهزَ َٝ ْٖ َُو٤ِظُُٚ  َٓ َْ٘ي  ِػ َٝ
َُ ا٠َُِ َػ٢ْ ْٗظُ آ٢ِٗ أَ ٍَ خ  َّٔ ٌْ كََِ َْ َؿخُِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٍَ هللاَّ ُض هَخ ْٔ خ َؿَِ َّٔ ِٚ كََِ ُض ا٤َُِْ ْٔ ََ ا٢ََُِّ َكظ٠َّ َؿَِ ِٚ َٗظَ ٤َْ ِ ٣َخ  ٗ” هللاَّ َٝ  ُ اَِّٗٚ

٣ْظ٢َِ٘  ًَ ٍّ َُوَْي آ خ َٗ  ُٖ ٝ ْر َُ ْٔ ُِْض ”َػ ٠َِّ  كَوُ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ١َ ًِ ْٕ أُْإ ِّ أَ ٬ ْٓ ح٩ِ َٝ  ِ ًُ رِخهللَّ َٕ أَُػٞ حِؿُؼٞ ٍَ  ِٚ اَِّٗخ ا٤َُِْ َٝ  ِ  اَِّٗخ هلِلَّ

َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٍَ   هللاَّ ح٢ِٗ ”كَوَخ ًَ ًَٟ َػ٤ًِِّخ كَوَْي آ ْٖ آ َٓ  

Dan telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah dan Abu Sa‟id bin Abi „Amru, keduanya 

berkata telah menceritakan kepada kami Abu „Abbas Muhammad bin Ya‟qub yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Ahmad bin „Abdul Jabbaar yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaaq yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Aban bin Shaalih dari „Abdullah bin Diinar Al Aslaamiy dari 

„Amru bin Syaasi Al Aslaamiy dan ia termasuk sahabat yang hadir di Hudaibiyah, ia berkata 

“aku pernah bersama Aliy bin Abi Thalib [radiallahu „anhu] dalam pasukan berkuda yang 

diutus Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] ke Yaman. Ia bersikap kasar kepadaku 

sehingga aku marah kepadanya, ketika aku datang ke Madinah aku mengadukan hal itu 

dalam setiap perkumpulan di Madinah dan juga dengan siapa saja yang aku temui. Suatu 

hari aku bertemu Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] yang sedang duduk, ketika itu aku 

melihat kedua matanya terus memperhatikanku sampai aku berada di dekatnya. Ketika aku 

duduk, Beliau berkata “demi Allah wahai „Amru bin Syaasi sungguh engkau telah 

menyakitiku”. Maka aku berkata “Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali 

kepadanya, aku berlindung kepada Allah dan islam dari menyakiti Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam]. Beliau berkata “siapa yang menyakiti Aliy maka ia menyakitiku” [Ad 

Dalaa‟il An Nubuwah Baihaqiy 5/394-395] 

Riwayat di atas sanadnya hasan dan menunjukkan bahwa peristiwa dimana sebagian sahabat 

membicarakan Aliy dalam perjalanannya ke Yaman berlangsung sebelum Haji wada. 

Sebagaimana nampak dalam riwayat di atas bahwa ‗Amru bin Syaasi kembali dari Yaman 

dan menemui Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang saat itu masih berada di 

Madinah. 

Yang ingin kami tunjukkan dari berbagai riwayat di atas adalah pengaduan sebagian sahabat 

kepada Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] perihal Imam Aliy di Yaman itu terjadi 

sebelum haji wada. Dan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] langsung membela Aliy 

saat itu juga. Tidak ditemukan dalil shahih hadis Ghadir kum yang menyebutkan bahwa 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] kembali menyebut-nyebut soal apa yang dilakukan 

Imam Aliy di Yaman. 
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. 

. 

Jika dikatakan bahwa masih ada segelintir orang yang membicarakan perihal tindakan Imam 

Aliy di Yaman ketika Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan para sahabat sampai di Khum 

maka harus ada bukti yang menunjukkan hal itu. Justru kemungkinan ini sangat jauh sekali 

karena terdapat hadis shahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] berkhutbah membela Imam Ali di hadapan orang-orang dan hadis tersebut 

diucapkan sebelum hadis Ghadir Kum. 

 ٖ خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٖ كِّ ػٖ  َ ر ٔؼ ٓ ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٖ ػ زي هللا ر ٢٘ ػ ليػ ٓلخم : ك ٖ ا خٍ حر ه

ٖ ؼذ ر ً ٖ وي١ٍ ، ػٖ  ٓلٔي ر ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ ٘ي أر ض ػ خٗ ؼذ ًٝ ٘ض ً ٘ذ ر ٚظ ٣ُ ػـَس ػٖ ػٔ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  وخّ ٍ ٤ٚ ك ِ ٟٞحٕ هللا ػ ٤خ ٍ ِ ٘خّ ػ ٠ٌ حُ ظ ٗ خٍ ح وي١ٍ ه ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ أر

 ٚ ٞهللا اٗ ٤خ ، ك ِ ٌٞح ػ ٘ ٘خّ ٫ ط ٜخ حُ وٍٞ أ٣ ٚظ ٣ ؼ ٔٔ زخ ، ك ٤ ٘خ هط ٤ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

٠ٌ ٘ ٤َ هللا ٖٓ إٔ ٣ ز ٓ  ٢ ٢ ًحص هللا أٝ ك ٖ٘ ك  ٧ه

Ibnu Ishaaq berkata maka telah menceritakan kepadaku „Abdullah bin „Abdurrahman bin 

Ma‟mar bin Hazm dari Sulaiman bin Muhammad bin Ka‟ab bin „Ujrah dari bibinya Zainab 

binti Ka‟ab dan ia pernah di sisi Abu Sa‟id Al Khudriy dari Abu Sa‟id Al Khudriy yang 

berkata “orang-orang mengeluhkan Aliy radiallahu „anhu maka Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] berdiri diantara kami dan berkhutbah, maka aku mendengarnya 

mengatakan “wahai manusia janganlah mengeluhkan tentang Aliy, demi Allah ia adalah 

orang yang sangat keras [teguh] dalam urusan Allah atau dalam perjuangan di jalan Allah 

dari apa yang kalian keluhkan” [Sirah Ibnu Hisyaam 2/603]. 

Khutbah Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] di atas dinukil oleh Ibnu Ishaaq dan ia 

mengisyaratkan bahwa khutbah itu diucapkan oleh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

di Makkah pada saat haji wada tepat setelah Imam Ali tiba kembali dari Yaman. Syaikh Al 

Albaniy telah menshahihkan hadis riwayat Ibnu Ishaq di atas dalam kitabnya Silsilah Ahadits 

Ash Shaahihah no 2479. 

Berdasarkan riwayat Ibnu Ishaaq ini maka jauh sekali kemungkinannya Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] akan mengucapkan kembali pembelaan terhadap tindakan 

Imam Aliy di Yaman pada saat Beliau berada di Ghadir Kum. 

. 

. 

Dalil-dalil shahih menyebutkan bahwa memang sebagian sahabat mengeluhkan tindakan 

Imam Aliy di Yaman. Mereka yang mengeluhkan tindakan Imam Aliy ini terbagi menjadi 

dua kelompok 

1. Kelompok pertama adalah mereka yang terlebih dahulu kembali menemui Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] dari Yaman sebelum Imam Aliy tiba [yaitu sebelum 

Haji wada]. Untuk mereka ini Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] langsung 

membantah mereka dan membela Imam Aliy. 
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2. Kelompok kedua adalah mereka yang tiba dari Yaman atau menemui Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] bersama Imam Aliy yaitu pada saat Haji wada. Untuk 

mereka ini Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] langsung berkhutbah di hadapan 

orang-orang untuk membantah mereka, membela Imam Aliy sekaligus menutup jalan 

timbulnya desas-desus di kalangan para sahabat. 

. 

. 

Jadi perkara keluhan terhadap Imam Aliy itu sudah beres masalahnya pada saat Haji wada 

dan tidak ada kepentingannya harus diucapkan kembali pada saat Ghadir Kum. Lagipula 

kalau kita melihat berbagai riwayat shahih hadis Ghadir Kum maka tidak ada sedikitpun yang 

menyinggung soal sahabat yang mengeluhkan tindakan Imam Aliy di Yaman. Berikut hadis 

Ghadir Kum yang diriwayatkan oleh Imam Aliy. 

َُ ؼ٤ِ ًَ ٍَ ػ٘خ  َُْؼوَِي١ُّ هَخ ٍَ ح ِٓ ٍَ ػ٘خ أَرُٞ َػخ ٍٝم هَخ ُُ َْ َٓ  ُٖ ُْ ْر ح٤ِٛ ََ ػََ٘خ اْر ِٚ  َكيَّ ْٖ أَر٤ِ ِٖ َػ٢ٍِِّ َػ ََ ْر َٔ ِٖ ُػ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ ْر

ْٖ َػ٢ٍِِّ ٍَ  َػ ح ر٤َِِي َػ٢ٍِِّ كَوَخ ًٌ َؽ آِه ََ ٍّْ كََو سَ رُِو ََ ـَ َّ٘ ََ حُ َْ َك٠َ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ْْ   أَ ظُ ْٔ ُّ أََُ َٜخ حَُّ٘خ ٣َخ أ٣َُّ

َ َّٕ هللاَّ َٕ أَ َُٜيٝ ْ٘ ْْ ؟ هَخُُٞح طَ ٌُ رُّ ٍَ  ََّ َؿ َٝ  َِّ َ   َػ َّٕ هللاَّ أَ َٝ  ْْ ٌُ ِٔ ْٗلُ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ ٠َُ رِ ْٝ َُُُٓٞٚ أَ ٍَ َٝ  َ َّٕ هللاَّ َٕ أَ َُٜيٝ ْ٘ ْْ طَ ظُ ْٔ ٍَ أََُ ر٠ََِ هَخ

ُٙ٫َ ْٞ َٓ ح  ٌَ َٛ  َّٕ ِ ٫َُٙ كَب ْٞ َٓ ْ٘ض  ًُ  ْٖ َٔ ٍَ كَ ْْ ؟ هَخُُٞح ر٠ََِ هَخ ًُ ٤ََُخ ْٞ َٓ  َُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  ََّ َؿ َٝ  َِّ ُٖ  َػ يَّ حْر َٗ  ُٙ٫َ ْٞ َٓ َّٕ َػ٤ًِِّخ  ِ ٍَ كَب ْٝ هَخ أَ

ََ ر٤َْظ٢ِ ْٛ أَ َٝ  ْْ ٌُ ِ رِؤ٣َِْي٣ ًِظَخَد هللاَّ ح  ْٖ ط٠َُِِّٞ َُ ِٚ ْْ رِ طُ ٌْ ْٕ أََه خ ا َٓ  ْْ ٌُ ض ك٤ِ ًْ ََ ٍٝم ا٢ِّٗ هَْي طَ ُُ َْ َٓ  

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Marzuq yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu „Amir Al Aqadiy yang berkata telah menceritakan kepadaku Katsir bin 

Zaid dari Muhammad bin Umar bin Ali dari Ayahnya dari Ali bahwa Nabi SAW berteduh di 

Khum kemudian Beliau keluar sambil memegang tangan Ali. Beliau berkata “wahai manusia 

bukankah kalian bersaksi bahwa Allah azza wajalla adalah Rabb kalian?. Orang-orang 

berkata “benar”. Bukankah kalian bersaksi bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih berhak atas 

kalian lebih dari diri kalian sendiri dan Allah azza wajalla dan Rasul-Nya adalah mawla 

bagi kalian?. Orang-orang berkata “benar”. Beliau SAW berkata “maka barangsiapa yang 

menjadikan Aku sebagai mawlanya maka dia ini juga sebagai mawlanya” atau [Rasul SAW 

berkata] “maka Ali sebagai mawlanya” [keraguan ini dari Ibnu Marzuq]. Sungguh telah 

Aku tinggalkan bagi kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak 

akan tersesat yaitu Kitab Allah yang berada di tangan kalian dan Ahlul Bait-Ku” [Musykil Al 

Atsar Ath Thahawi 3/56, sanadnya shahih]” 

Hadis Ghadir Khum riwayat Imam Aliy di atas telah dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam 

kitabnya Al Mathalib Al ‗Aliyyah no 4043 dan Al Buushiriy dalam Ittihaaful Khairah no 

6683. Tidak ada keterangan sedikitpun yang menyebutkan soal Yaman. Dengan 

mengumpulkan semua hadis Ghadir Kum dapat diketahui bahwa hadis Ghadir Khum 

berisikan wasiat Nabi berupa peninggalan Ats Tsaqalain yang merupakan pegangan umat 

agar tidak tersesat dan penyebutan Imam Aliy sebagai Maula. 

Perhatikan hadis Ghadir Khum riwayat Muslim [yang hanya menyebutkan soal Ats 

Tsaqalain] dari Zaid bin Arqam [radiallahu ‗anhu], ia berkata 

ٌش  ٓ ٖ٤ يػ٠ هٔخ. ر ٔخء ٣ زخ. ر ٤ ٘خ هط ٤ ٓخ ك ٞ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خّ ٍ خٍ: ه ه

خ  ٔخ أٗ بٗ ٘خّ! ك ٜخ حُ ؼي. أ٫ أ٣ ٓخ ر خٍ ”أ ْ ه َ. ػ . ٝٝػع ًًٝ ٤ٚ ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ ٘ش. ك ٔي٣ ٝحُ

٢ ؤؿ ٢ ك ٍٓٞ ٍر ٍ ٢ ؤط ٗي إٔ ٣ ٞ ٣ َ٘  در
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[Zaid bin Arqam] berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berdiri diantara kami 

dan berkhutbah di suatu tempat bernama Khum diantara Mekkah dan Madinah, Beliau 

memuji Allah memberikan nasihat dan peringatan, Beliau berkata “wahai sekalian manusia 

sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, sebentar lagi utusan Rabbku akan datang dan ia 

akan diperkenankan” [Shahih Muslim no 2408] 

Nampak dalam riwayat Muslim di atas bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

berkhutbah di Khum karena ingin berwasiat sehubungan dengan sebentar lagi ia akan segera 

wafat. Wasiat tersebut adalah berpegang teguh pada Ats Tsaqalain dan mengangkat Imam 

Aliy sebagai Maula bagi kaum mukminin. Jadi hal yang mendorong Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] berkhutbah di Khum bukanlah desas-desus sebagian sahabat yang 

mengeluhkan Aliy, perkara itu sudah selesai sebelumnya melainkan karena memang Beliau 

ingin berwasiat kepada umatnya. 

. 

. 

Analogi yang pas untuk syubhat nashibi ini adalah sebagai berikut. Ada seorang guru 

[syaikh] yang memiliki banyak murid dan diantara sekian banyak muridnya tersebut terdapat 

murid yang bernama Abdullah yang sangat baik perilakunya dan yang paling alim [berilmu] 

dibanding yang lain. Syaikh tersebut sangat menyayangi dan melebihkannya sehingga 

membuat iri sebagian murid. Suatu ketika ada sebagian murid yang mengadukan perihal 

buruk tentang ‗Abdullah kepada Syaikh tersebut maka Syaikh itu berkata ―jangan kalian 

menyakitinya karena ia adalah bagian dariku dan ia adalah penggantiku sepeninggalku 

kelak‖. Kemudian tidak lama kemudian Syaikh tersebut sakit keras dan sebelum ia wafat ia 

mengumpulkan semua muridnya dan berwasiat ―sesungguhnya Abdullah adalah penggantiku 

maka berpeganglah kalian dengannya niscaya kalian tidak akan tersesat‖. 

Kemudian datang salah satu murid  idiot yang berkata sebab perkataan guru tersebut karena 

kita pernah menyakiti Abdullah maka maksudnya kita harus mencintainya dan jangan 

menyakitinya bukan mengangkatnya sebagai pengganti guru. Padahal siapapun yang berakal 

akan paham maksudnya bahwa Abdullah sudah dari jauh-jauh hari disiapkan oleh gurunya 

sebagai pengganti sepeninggal gurunya oleh karena itu ketika ada yang berusaha 

menyakitinya, gurunya berpesan agar tidak menyakitinya karena ia nanti akan jadi pengganti 

gurunya. Tentu saja perkara jangan menyakiti Abdullah adalah benar dan justru yang menjadi 

sebab jangan menyakiti Abdullah karena Abdullah adalah pengganti gurunya. Jadi wasiat 

utama guru tersebut adalah mengangkat Abdullah sebagai pengganti, kemudian perkara 

mencintai dan jangan menyakiti Abdullah adalah hal niscaya sebagai konsekuensi Abdullah 

sebagai pengganti gurunya. Bukan sebaliknya seperti yang dikatakan murid idiot itu bahwa 

yang dimaksud Gurunya adalah jangan menyakiti atau harus mencintai Abdullah dan tidak 

perlu mengangkatnya sebagai pengganti. 

Apa yang dikatakan murid idiot itu sama seperti yang dikatakan para nashibi, yaitu berusaha 

menolak hadis Nabi dengan dalih asbabul wurud yang dimasukkan seenaknya. Seperti murid 

idiot tersebut yang menyimpangkan makna wasiat gurunya yang tidak sesuai dengan 

keinginannya begitu pula para Nashibi yang menyimpangkan makna hadis Ghadir Khum 

karena tidak sesuai dengan keyakinannya. 

. 
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. 

Apa makna Maula dalam hadis Ghadir Khum?. Tidak dipungkiri bahwa lafaz maula 

mengandung banyak makna oleh karena itu makna yang tepat adalah dengan melihat 

penggunaannya dalam kalimat hadis tersebut bukan dengan konteks yang diada-adakan 

sesuai dengan hawa nafsu sebagian orang. Perhatikan lafaz perkataan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] yang menyebutkan soal Maula 

ُٞٓ ٍَ َٝ  ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َّٕ هللاَّ أَ َٝ  ْْ ٌُ ِٔ ْٗلُ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ ٠َُ رِ ْٝ َُُُٓٞٚ أَ ٍَ َٝ  َ َّٕ هللاَّ َٕ أَ َُٜيٝ ْ٘ ْْ طَ ظُ ْٔ ٍَ أََُ ُٚهَخ َُ ْْ ًُ ٤ََُخ ْٞ َٓ  

[Rasulullah] berkata “Bukankah kalian bersaksi bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih berhak 

atas kalian dibanding dari diri kalian sendiri dan Allah azza wajalla dan Rasul-Nya adalah 

mawla bagi kalian?” 

Lafaz Maula dalam kalimat tersebut terikat dengan kalimat ―lebih berhak atas diri kalian 

dibanding diri kalian sendiri‖. Jadi Maula yang dimaksud adalah Orang yang lebih berhak 

atas kaum Muslimin dibanding diri mereka sendiri. Lafaz Maula seperti ini pernah 

diungkapkan oleh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam hadis berikut 

ْٖ َػْزِي ح ِٖ َػ٢ٍِِّ َػ ٍِ ْر ٬َ ِٛ  ْٖ ػََ٘خ ك٤ٌَُِْق َػ ٍَ َكيَّ ِٓ ػََ٘خ أَرُٞ َػخ ٍي َكيَّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ِ ْر ػََ٘خ َػْزُي هللاَّ ْٖ َكيَّ سَ َػ ََ ْٔ ِٖ أَر٢ِ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ُ

َٙ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ُْ٘ٚ أَ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ ِس أَر٢ِ  ََ ح٥ِْه َٝ ٤َْٗخ  ِٚ ك٢ِ حُيُّ ٠َُ رِ ْٝ أََٗخ أَ َٝ ٍٖ ا٫َِّ  ِٓ ْئ ُٓ  ْٖ ِٓ خ  َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َُّ هللاَّ

 ْْ ْجظُ ِٗ  ْٕ ُءٝح اِ ََ }حْه ْْ ِٜ ِٔ ْٗلُ ْٖ أَ ِٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٠َُ رِخ ْٝ زَُض {حَُّ٘ز٢ُِّ أَ َٜ َِْػُٚ َػ َ٤ِْ خ٫ً كَ َٓ َى  ََ طَ َٝ خَص  َٓ  ٍٖ ِٓ ْئ ُٓ خ  َٔ خُٗٞح كَؤ٣َُّ ًَ  ْٖ َٓ  ُٙ

ُٙ٫َ ْٞ َٓ ٤َِْؤْط٢ِِ٘ كَؤََٗخ  ٤َخًػخ كَ َٟ  ْٝ َى َى٣ًْ٘خ أَ ََ ْٖ طَ َٓ َٝ  

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Muhammad yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu „Aamir yang berkata telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Hilaal 

bin „Aliy dari „Abdurrahman bin Abi „Amrah dari Abi Hurairah [radiallahu „anhu] bahwa 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “Tidak ada seorang mu‟min kecuali aku lebih 

berhak atasnya dalam dunia dan akhirat, bacalah jika kalian mau “Nabi itu lebih berhak 

dari orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri”. Maka sesungguhnya seorang 

mukmin jika wafat dan meninggalkan harta maka itu akan diwariskan kepada ahli warisnya 

yang terdekat dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga yang terlantar 

maka datanglah kepadaku karena aku adalah Maula-nya [Shahih Bukhari 3/118 no 2399] 

Makna kedudukan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] sebagai Maula bagi kaum mu‘min 

adalah bahwa Beliau sebagai orang yang paling berhak atas mereka lebih dari diri mereka 

sendiri. Beliau adalah orang yang mengatur urusan kaum mu‘min termasuk melunasi hutang 

bagi kaum mu‘min yang tidak bisa membayar hutangnya dan mengurus keluarga yang 

terlantar. Hal yang demikian itu adalah tugas Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] sebagai 

pemimpin bagi kaum mu‘min. Maka makna Maula yang dimaksud disana adalah Pemimpin 

atau orang yang mengatur urusan kaum mu‘min. 

Benarkah Samurah bin Jundub Mati Terbakar? 

Posted on Januari 8, 2014 by secondprince  

Benarkah Samurah bin Jundub Mati Terbakar? 

https://secondprince.wordpress.com/2014/01/08/benarkah-samurah-bin-jundub-mati-terbakar/


 538 

Tedapat hadis shahih berikut mengenai Samurah bin Jundub, sebelumnya hadis ini sudah 

pernah dibahas 

٘خ  لَ كيػ ؼ ٖ ؿ زي هللا ر خ ػ زَٗ ـيحى أه ز وطخٕ ر ٠َ حُ ل ٖ حُ ٤ٖ ر ٔ ل ٞ حُ خ أر زَٗ أه

زش ػٖ  ؼ ٗ ٘خ  ٢ كيػ ٘خ أر ؼخً كيػ ٓ ٖ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ ٤خٕ كيػ ل ٓ  ٖ وٞد ر ؼ ٔش ٣ ِ ٔ ٓ ٢ أر

خ  ْ ٓٞط ٚ آهًَ ٛلخر ٤ض ٖٓ أ ٢ ر َ٘س ك ؼ خٍ ُ ز٢ ه ٘ َس حٕ حُ ٣َٛ  ٢ ٠َس ػٖ أر ٗ ٢ ػٖ أر

خ ْٛ ٓٞط َٓٔس آهَ ٌخٕ  ٠َس ك ٗ ٞ خٍ أر ٘يد ه ٖ ؿ َٓٔس ر  ْ ٤ٜ ٘خٍ ك ٢ حُ  ك

Telah mengabarkan kepada kami Abu Husain bin Fadhl Al Qaththan di Baghdad yang 

berkata telah mengabarkan kepada kami „Abdullah bin Ja‟far yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ya‟qub bin Sufyan yang berkata menceritakan kepada kami 

„Ubaidillah bin Mu‟adz yang berkata telah menceritakan kepada kami Ayahku yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Abi Maslamah dari Abu Nadhrah dari Abu 

Hurairah bahwa Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata kepada sepuluh orang 

sahabatnya di dalam rumah “orang yang terakhir wafat diantara kalian akan berada di 

dalam neraka” dan diantara mereka ada Samurah bin Jundub. Abu Nadhrah berkata 

“Samurah adalah orang yang terakhir wafat diantara mereka” [Dala‟il An Nubuwah 

Baihaqi 6/458] 

. 

Al Baihaqiy berkata setelah menukil hadis ini 

ٚ ػٖ أ زض ُ ؼ ٣ ْ زي١ ُ ؼ ٠َس حُ خ ٗ وخص ا٫ إٔ أر ٚ ػ ٓٔخعٍٝحط َس  ٣َٛ  ٢  ر

Para perawinya tsiqat kecuali bahwa Abu Nadhrah Al „Abdiy tidak tsabit memiliki riwayat 

dengan sima‟ [mendengar langsung] dari Abu Hurairah [Dala‟il An Nubuwah Baihaqi 

6/458] 

Pernyataan Al Baihaqiy tidak tsabit sebagai bukti inqitha‘ antara Abu Nadhrah dari Abu 

Hurairah. Betapa banyak perawi yang tidak dikenal memiliki bukti riwayat dengan sima‘ 

langsung tetapi ‗an anah-nya diterima karena kedua perawi tersebut tsiqat bukan mudallis dan 

berada dalam satu masa. Inilah kaidah yang ma‘ruf dan menjadi pegangan jumhur ulama 

hadis. Abu Nadhrah perawi tsiqat dan bukan mudallis serta ia semasa dengan Abu Hurairah 

maka ‗an anah-nya diterima. 

Pernyataan Al Baihaqiy juga tidak dikenal di kalangan mutaqaddimin, tidak ada ulama 

mu‘tabar yang menyatakan atau mengisyaratkan bahwa Abu Nadhrah tidak mendengar dari 

Abu Hurairah. Bahkan ternukil yang sebaliknya dimana Ibnu Hibban memasukkan riwayat 

Abu Nadhrah dari Abu Hurairah dalam kitab Shahih-nya [Shahih Ibnu Hibban no 5583]. Hal 

ini menunjukkan bahwa di sisi Ibnu Hibban, ‗an anah Abu Nadhrah dari Abu Hurairah 

dianggap muttashil. 

. 

. 

Adz Dzahabiy dalam biografi Samurah bin Jundub, menukil hadis riwayat Baihaqiy di atas 

dan berkata 
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ْٖ أَر٢ِ ِٓ خٌع  َٔ َٓ سَ  ََ قَّ ٧َر٢ِ ٠َْٗ ِٜ َ٣ ْْ َُ َٝ ٣ٌَِْذ ِؿّيحً  ح َكِي٣ٌْغ َؿ ٌَ َٛ ٌي  ِٜ ٣ْ َٞ ُٗ  َُُٚ َٝ سَ،  ََ ٣ْ ََ ُٛ  

Hadis ini gharib jiddan, tidak shahih Abu Nadhrah mendengar dari Abu Hurairah, dan 

riwayat ini memiliki banyak penguat [As Siyaar Adz Dzahabiy 3/185] 

Tetapi pernyataan Adz Dzahabiy ini diselisihi oleh Abu Sa‘id Al Ala‘iy yang dengan jelas 

menyatakan dalam biografi Abu Nadhrah bahwa Abu Nadhrah mendengar dari Abu Hurairah 

ْٜ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ْ ٜظ و ز وي١ٍ ١ٝ ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ َس ٝأر ٣َٛ  ٢ زخّ ٝأر ٖ ػ ٓٔغ ٖٓ ر ي  ه  ٝ

Dan sungguh ia mendengar dari Ibnu „Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa‟id Al Khudriy dan yang 

satu thabaqat dengan mereka radiallahu „anhum [Jami‟ Al Tahshiil Fii Ahkam Al Maraasiil 

no 800, Abu Sa‟id Al Ala‟iy] 

Yang menetapkan lebih didahulukan dari yang menafikan apalagi hal ini dikuatkan fakta 

bahwa Abu Nadhrah tabiin tsiqat bukan mudallis dan berada dalam satu masa dengan Abu 

Hurairah. 

Maka pendapat yang rajih adalah riwayat ‗an anah Abu Nadhrah dari Abu Hurairah dianggap 

muttashil sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Sa‘id Al Ala‘iy serta sesuai 

dengan kaidah jumhur ulama hadis bahwa ‗an anah perawi tsiqat bukan mudallis dan berada 

dalam satu masa dianggap muttashil. Maka hadis Baihaqiy di atas kedudukannya shahih 

tanpa keraguan. 

. 

. 

Sebagian ulama berusaha menakwilkan makna hadis di atas bahwa mungkin yang dimaksud 

adalah api dunia bukan neraka. Jadi maksudnya adalah Samurah bin Jundub akan mati dalam 

keadaan terbakar. Benarkah demikian?. Terdapat riwayat yang menjadi dasar penakwilan ini 

ُٖ حَُؼ٬َِء ٍُ ر َ٬ِٛ  ٍَ هَخ َٝ : ٍَ ُؿ ٍَ  ْٖ ٣َِٝشَ، َػ َؼخ ُٓ  ُٖ ػََ٘خ َػْزُي هللاِ ر سَ ح :َكيَّ ََ ُٔ َٓ  َّٕ َم أَ ََ ِٚ، َكظ٠َّ حْكظَ ِٔ ْٖ َْٗل ََ َػ ـَلِ ، كَ ََ َٔ ـْ ظَ ْٓ
حُى حَُّ٘ز٢ِِّ  ََ ُٓ  َٞ ُٜ ، كَ قَّ َٛ  ْٕ ح اِ ٌَ َٜ َْ -كَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ ٤َْٗخ – ٍَ حُيُّ   ٣َْؼ٢ِ٘ َٗخ

Hilaal bin Al A‟laa berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Mu‟awiyah dari 

seorang laki-laki bahwa Samurah sedang menyalakan api kemudian ia lalai terhadap dirinya 

hingga akhirnya ia terbakar. [Adz Dzahabiy] berkata jika riwayat ini shahih maka yang 

dimaksudkan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] adalah api dunia [As Siyaar Adz Dzahabiy 

3/187] 

Sayang sekali, riwayat yang dinukil Adz Dzahabiy tersebut kedudukannya dhaif karena 

berasal dari perawi mubham yang tidak dikenal siapa dirinya. Dan terdapat riwayat shahih 

yang membuktikan bahwa Samurah bin Jundub mati karena sakit yang dideritanya bukan 

mati karena terbakar. 

٘يد  ٖ ؿ َٓٔس ر  َٝٓ ٔخ  خٍ: ُ ي ه ٣ِ خ ٣ ؼض أر ٔٓ خٍ:  ٖ كخُّ ه َ ر خ ؿ٣َ زخٕ ٗ ٤ ٗ ٘خ  كيػ

ٕٞ ػٖ  خٗ ٚل ًٝ ِ ٚ ٖٝٓ ه ي٣ ٤ٖ ٣ ٕٞ ٖٓ ر خٗ ً ٚ ي ُ ؤٝه وَ، ك خ ٝأهٌٙ حُ ٤ٜ ٓخص ك ظ٢  ٚظ حُ ٟ َٓ
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 ٢ ٢ ؿٞك ٔخ ك ٘غ ر ٛ ٤ق أ وٍٞ: ً ؼَ ٣ ٚؼ ٝؿ ل ٘ ؼَ ٫ ٣ ـ ٚ ك ٗٔخُ ٕٞ ػٖ  خٗ ًٝ ٚ٘ ٤ ٔ ٣

ٓخص ظ٠   ك

Telah menceritakan kepada kami Syaiban yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Jarir bin Hazam yang berkata aku mendengar Abu Yaziid mengatakan ketika Samurah bin 

Jundub sakit dan sakit tersebut yang menyebabkan kematiannya, diambilkan untuknya 

tungku dan dinyalakan di depannya, di belakangnya, di sebelah kanannya dan disebelah 

kirinya, maka ternyata hal itu tidak bermanfaat untuknya dan ia berkata “bagaimana dengan 

apa yang ada di dalam perutku” sampai akhirnya ia wafat [Mu‟jam Ash Shahabah Al 

Baghawiy 3/209 no 1137] 

Riwayat Al Baghawiy di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat 

1. Syaiban bin Faruukh termasuk perawi Muslim, Abu Dawud dan An Nasa‘iy. Ahmad 

bin Hanbal menyatakan tsiqat, Abu Zur‘ah berkata ―shaduq‖. As Sajiy berkata ―ia 

seorang qadariy hanya saja ia shaduq‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 4 no 639] 

2. Jarir bin Hazm termasuk perawi kutubus sittah. Ibnu Ma‘in menyatakan tsiqat. Al Ijliy 

berkata ―tsiqat‖. Nasa‘i berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Abu Hatim berkata 

―shaduq shalih‖. Ibnu Adiy berkata ―lurus riwayatnya shalih kecuali riwayatnya dari 

Qatadah dimana ia meriwayatkan darinya [Qatadah] sesuatu yang tidak diriwayatkan 

oleh yang lainnya‖ [Tahdzib At Tahdzib juz 2 no 111] 

3. Abu Yaziid Al Madiiniy termasuk perawi Bukhariy dan Nasa‘iy. Ia meriwayatkan 

dari Abu Hurairah, Ibnu ‗Abbas, Ibnu ‗Umar, Asma‘ binti Umais, Ummu ‗Aiman, 

Ikrimah dan yang lainnya. Abu Hatim mengatakan bahwa ia syaikh, ditulis hadisnya. 

Malik tidak mengenalnya. Yahya bin Ma‘in menyatakan ia tsiqat [Tahdzib At 

Tahdzib juz 12 no 1283]. Pendapat yang rajih dia seorang yang tsiqat seperti yang 

dikatakan Ibnu Ma‘in, adapun yang tidak mengenalnya maka dikalahkan oleh yang 

mengenalnya. 

Riwayat Al Baghawiy di atas dengan jelas menyatakan bahwa Samurah bin Jundub mati 

karena sakit yang ia derita bukan karena mati terbakar. Adapun dinyalakan tungku api di 

depan, belakang, kanan dan kirinya maka itu bukan berarti bahwa ia mati terbakar 

sebagaimana riwayat Al Baghawiy menetapkan bahwa ia mati karena sakit tersebut. 

Seandainya ia mati terbakar pasti dalam riwayat tersebut akan disebutkan bahwa Samurah bin 

Jundub mati karena terbakar tetapi zhahir riwayat menyatakan bahwa kematiannya 

disebabkan sakit yang ia derita. 

. 

. 

Kesimpulannya Samurah bin Jundub mati karena sakit bukan mati terbakar. Oleh karena itu 

ulama yang menakwilkan hadis Baihaqiy sebagai mati terbakar jelas telah keliru. Maksud 

hadis Baihaqiy sebagaimana zhahir-nya adalah Samurah bin Jundub akan berada di dalam 

neraka. 

Ahlus Sunnah Mengambil Hadis Dari 

Pengikut Saba’iyyah? 

https://secondprince.wordpress.com/2013/11/22/ahlus-sunnah-mengambil-hadis-dari-pengikut-sabaiyyah/
https://secondprince.wordpress.com/2013/11/22/ahlus-sunnah-mengambil-hadis-dari-pengikut-sabaiyyah/
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Posted on November 22, 2013 by secondprince  

Ahlus Sunnah Mengambil Hadis Dari Pengikut  Saba’iyyah? 

Tulisan ini tidak usah dianggap serius, hanya sekedar selingan untuk menyentil akal para 

nashibiy yang sudah keracunan Abdullah bin Saba‘. Nashibiy tidak henti-hentinya menuduh 

bahwa Syi‘ah adalah pengikut ‗Abdullah bin Saba‘ tetapi mereka tidak menyadari bahwa 

dalam kitab hadis Ahlus Sunnah [yang entah menjadi pegangan mereka atau tidak] juga 

terdapat perawi hadis yang ternyata dikatakan sebagai pengikut Saba‘iyyah. 

Menurut sebagian ulama ahlus sunnah, Saba‘iyyah adalah penisbatan terhadap kaum atau 

kelompok yang mengikuti Abdullah bin Saba‘. Tidak usah berpanjang lebar berikut nukilan 

dari Al Jauzjaniy dalam salah satu kitab-nya 

 ػْ حُٔزج٤ش ؿِض ك٢ حٌُلَ كِػٔض إٔ ػ٤ِخً اُٜخً كظ٠ كَهْٜ رخُ٘خٍ اٌٗخٍحً ػ٤ِْٜ

Kemudian As Saba‟iyyah ghuluw dalam kekufuran, mereka menganggap Aliy sebagai Tuhan  

sehingga [Aliy] membakar mereka dengan api sebagai pengingkaran terhadap mereka 

[Ahwal Ar Rijaal Abu Ishaaq Al Jauzjaaniy hal 37] 

Kami tidak perlu meneliti nukilan ini karena para nashibi sangat mempercayainya dan 

berhujjah dengan nukilan ini untuk merendahkan Syi‘ah. Bahkan Asy Sya‘biy pernah berkata 

tentang As Saba‘iyyah 

٤ش ج ز ٔ ٌٛٙ حُ ٓخ أكٔن ٖٓ  ٞ ِْ أٍ ه  ك

Aku tidak pernah melihat kaum yang lebih tolol dari kelompok Saba‟iyyah ini [Al Kamil Ibnu 

Adiy 6/116] 

Jadi menurut anggapan para nashibi tersebut pengikut Saba‘iyyah tergolong orang yang tolol 

dan ghuluw dalam kekufuran. Kemudian perhatikan apa yang ditulis Bukhariy berikut 

ْٗ حهٞ  ٛخ  ٞ ٢ٔٗ أر ٜخ ذ حُ ٠ ١خُ ٖ حر ٠ِ ر ٖ ػ ٛٞ حر ٤ش ٝٓلٔي  ل ٘ ل ٖ حُ ٖ ٓلٔي حر زي هللا ر ػ

٘خ  ٘ش كيػ ٤ ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ػٖ حر زي هللا ر خٍ ػ ٘ش، ه ٔي٣ َٛ حُ ٢ ح ؼي ك خٙ، ٣ ٓٔغ حر  ،ٖٔ ل حُ

٘خ  ٔ ل ٢ حٗ ٔخ ك ٜو ٖٔ حٝػ ل خٕ حُ ً ١َٛ ِ ٤شحُ زخث ٔ زغ حُ ظ زي هللا ٣ خٕ ػ ًٝ 

„Abdullah bin Muhammad Ibnu Al Hanafiah -dan Muhammad ia putra Aliy bin Abi Thalib Al 

Haasyimiy- Abu Haasyim saudara Hasan, mendengar dari Ayahnya termasuk penduduk 

Madiinah, Abdullah bin Muhammad berkata dari Ibnu Uyainah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Az Zuhriy yang berkata Al Hasan yang paling tsiqat diantara 

keduanya bagi diri kami dan Abdullah ia mengikuti As Saba‟iyyah [Tarikh Al Kabir Al 

Bukhariy 5/187] 

Sanad riwayat Bukhari kedudukannya shahih, para perawinya tsiqat termasuk Az Zuhriy dan 

dia adalah murid Abdullah bin Muhammad Al Hanafiah 

1. Abdullah bin Muhammad, gurunya Bukhariy adalah Abdullah bin Muhammad bin 

Abdullah bin Ja‘far Al Ju‘fiy seorang yang tsiqat hafizh [At Taqrib Ibnu Hajar 1/321] 
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2. Sufyan bin Uyainah adalah seorang imam tsiqat, termasuk sahabat Az Zuhriy yang 

paling tsabit dan ia lebih alim dalam riwayat ‗Amru bin Diinar daripada Syu‘bah. Hal 

ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim [Al Jarh Wat Ta‘dil 1/35] 

3. Az Zuhriy adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihaab 

Az Zuhriy seorang faqih hafizh disepakati kebesaran dan keitqanannya termasuk 

pemimpin thabaqat keempat [At Taqrib Ibnu Hajar 1/506] 

Faktanya Abdullah bin Muhammad Al Hanafiah atau Abdullah bin Muhammad bin Aliy bin 

Abi Thalib adalah perawi hadis kutubus sittah [Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, 

Nasa‘i, Ibnu Majah], sebagaimana telah ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam At Taqrib [Taqrib 

At Tahdzib Ibnu Hajar 1/321] 

Bukankah Saba‘iyyah itu kelompok orang-orang tolol dan ghuluw dalam kekufuran lantas 

mengapa Abdullah bin Muhammad Al Hanafiah diambil hadisnya dalam kutubus sittah?. 

Kalau ada yang berdalih hadisnya hanya sebagai mutaba‘ah dan ia dikuatkan oleh saudaranya 

Hasan bin Muhammad Al Hanafiah, maka itupun tetap bermasalah. Untuk apa mengambil 

hadis sebagai mutaba‘ah perawi yang tolol dan ghuluw dalam kekufuran. 

Dan masalah utamanya adalah Abdullah bin Muhammad Al Hanafiah ini telah ditsiqatkan 

oleh para ulama ahlus sunnah seperti 

1. Ibnu Sa‘ad berkata ―tsiqat sedikit hadisnya‖ [Thabaqat Ibnu Sa‘ad 7/322] 

2. Al Ijliy mengatakan bahwa Abdullah bin Muhammad tsiqat dan dia seorang syi‘ah 

[Ma‘rifat Ats Tsiqat 2/58] 

3. An Nasa‘iy berkata bahwa Abdullah bin Muhammad tsiqat [At Tahdzib Ibnu Hajar 

5/612] 

4. Ibnu Hibban memasukkan Abdullah bin Muhammad bin Aliy bin Abi Thalib dalam 

Ats Tsiqat [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 7/2] 

5. Adz Dzahabiy menyatakan ia tsiqat dalam Al Miizan [Miizan Al I‘tidal Adz Dzahabiy 

2/483 no 4533] 

Jika dikatakan mereka yang menyatakan tsiqat kepada Abdullah bin Muhammad tidak 

mengetahui bahwa ia pengikut As Saba‘iyyah maka inipun keliru, Ibnu Hajar dalam At 

Tahdzib telah menukil riwayat dari Az Zuhriy kalau ia pengikut Saba‘iyyah tetapi dalam At 

Taqrib ia tetap menyatakan tsiqat. Dan Az Zuhriy sebagai muridnya yang mengakui kalau ia 

pengikut Saba‘iyyah tetap meriwayatkan hadis Abdullah bersama saudaranya Hasan 

sebagaimana dapat dilihat dalam kitab hadis diantaranya Shahih Bukhariy. 

Mungkin dalam pandangan mereka menjadi pengikut As Saba‘iyyah tidak menjatuhkan 

kredibilitas Abdullah bin Muhammad, ia tetap seorang yang tsiqat. Sebagaimana banyak 

perawi hadis yang ternyata khawarij, nashibi, rafidhah, murji‘ah, qadariyah dan sebagainya 

yang dianggap sebagai firqah sesat tetapi tetap diambil hadisnya jika mereka termasuk orang-

orang tsiqat. Hal ini juga ditemukan dalam kitab hadis Syi‘ah yaitu perawi yang dikenal 

bermazhab menyimpang seperti waqifiy, fathhiy tetap diambil hadisnya jika yang 

bersangkutan memang tsiqat. 

Tetapi masalah-nya firqah-firqah sesat di sisi Ahlus Sunnah seperti khawarij, nashibi, 

rafidhah, murjiah dan firqah sesat di sisi Syi‘ah seperti waqifiy dan fathahiy, semuanya tetap 

menyembah Allah SWT, tidak ada yang dikatakan menuhankan Imam Aliy seperti apa yang 

dinisbatkan pada As Saba‘iyyah. 
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Atau akan ada dalih bahwa As Saba‘iyyah disana bukan bermakna sebagai pengikut Abdullah 

bin Saba‘ yang menuhankan Imam Aliy. Kalau begitu ada berapa macam makna As 

Saba‘iyyah dan Abdullah bin Muhammad ini termasuk As Saba‘iyyah jenis yang mana?. 

Akhir kata seperti yang kami katakan tulisan ini cuma sekedar selingan dan kalau dipikirkan 

dengan serius hanya menimbulkan kebingungan saja. 

Mengenal Mushaf Fathimah Di Sisi Mazhab Syi’ah? 

Posted on November 17, 2013 by secondprince  

Mengenal Mushaf Fathimah Di Sisi Mazhab Syi’ah? 

Di antara tuduhan busuk para pencela Syiah [yaitu para Nashibi di jagad maya] adalah Syi‘ah 

memiliki Al Qur‘an sendiri yang berbeda dengan Al Qur‘an yang ada sekarang tebalnya tiga 

kali dari Al Qur‘an sekarang dan disebut Mushaf Fathimah. Tuduhan ini hanya muncul dari 

kejahilan yang bercampur dengan kedengkian. Apa sebenarnya Mushaf Fathimah?. Berikut 

riwayat shahih di sisi Syi‘ah mengenai Mushaf Fathimah 

Diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang panjang dari Abu Bashiir dari Abu ‗Abdillah 

[‗alaihis salaam] dimana Beliau berkata 

شَ  َٔ َلَق كَخ١ِ ْٜ ُٔ َْ٘يَٗخ َُ َّٕ ِػ َٝ اِ شَ  (ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ  ) َٔ َلُق كَخ١ِ ْٜ ُٓ خ  َٓ  ْْ ِٜ ٣ ٍِ خ ٣ُْي َٓ  َٝ خ  (ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ  ) َٓ  َٝ ُِْض  ٍَ هُ هَخ

شَ  َٔ َلُق كَخ١ِ ْٜ ُٓ ِٚ (ػ٤ِٜخ ح٬ُّٔ  ) َلٌق ك٤ِ ْٜ ُٓ  ٍَ ٌف  هَخ َْ ْْ َك ٌُ آِٗ َْ ْٖ هُ ِٓ  ِٚ خ ك٤ِ َٓ  ِ َٝ هللاَّ حٍص  ََّ َٓ ح ػ٬َََع  ٌَ َٛ  ْْ ٌُ آِٗ َْ َُ هُ ْؼ ِٓ

ُْ ِْ ِؼ ُْ ِ ح َٝ هللاَّ ح  ٌَ َٛ ُِْض  ٍَ هُ حِكٌي هَخ َٝ  

Dan sesungguhnya di sisi kami terdapat Mushaf Fathimah [„alaihas salaam] dan tidaklah 

mereka mengetahui apa itu Mushaf Fathimah. Aku [Abu Bashiir] berkata dan apakah 

Mushaf Fathimah [„alaihas salaam] itu?. Beliau berkata “Mushaf yang di dalamnya tiga kali 

seperti Al Qur‟an kalian, demi Allah tidak ada di dalamnya satu huruf pun Al Qur‟an 

kalian”. Aku berkata “demi Allah, ini adalah ilmu”…[Al Kafiy Al Kulainiy 1/239] 

Sanad riwayat ini dalam Al Kafiy adalah sebagai berikut 

َْ ْٖ أَْك َلخرَِ٘خ َػ ْٛ ْٖ أَ ِٓ سٌ  ْٖ ِػيَّ ٍَ َػ ٤ ِٜ ْٖ أَر٢ِ رَ َُْلَِز٢ِِّ َػ ََ ح َٔ ِٖ ُػ َي ْر َٔ ْٖ أَْك ٍِ َػ خ َـّ َُْل ِٖ ح ِ ْر ْٖ َػْزِي هللاَّ ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ِٖ َى ْر

ِ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  أَر٢ِ َػْزِي هللاَّ

Beberapa dari sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad dari Abdullah bin Hajjaal dari 

Ahmad bin „Umar Al Halabiy dari Abi Bashiir dari Abi „Abdillah [„alaihis salaam].. [Al 

Kafiy Al Kulainiy 1/238] 

Sebagian orang mengira bahwa sanad di atas dhaif karena terdapat lafaz ―dari sahabat kami‖ 

yang seolah-olah perawi-perawi tersebut majhul. Anggapan ini tidak benar karena An 

Najasyiy dalam biografi Al Kulainiy menyebutkan 

 ٖ ٖ ٓلٔي ر ٘خ ػٖ أكٔي ر ٛلخر ٢ ػيس ٖٓ أ ظخر ً ٢ خٕ ك ٓخ ً  َ ً :٢٘ ٤ ِ ٌ لَ حُ ؼ ٞ ؿ خٍ أر ٝه

 ْ ٖ اى٣ٍ ٍٞس ٝأكٔي ر ً ٖ ٢ ٝىحٝى ر ٤ٌحٗ ٌٔ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ٢ِ ر ٠٤ ٝػ ل ٣ ٖ ْٜ ٓلٔي ر ٠ٔ، ك ٤ ػ

ْٗ ٛخ  ٖ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر  ٝػ

https://secondprince.wordpress.com/2013/11/17/mengenal-mushaf-fathimah-di-sisi-mazhab-syiah/
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Abu Ja‟far Al Kulainiy berkata “setiap apa yang ada dalam kitabku, beberapa sahabat kami 

dari Ahmad bin Muhamad bin „Iisa maka mereka adalah Muhammad bin Yahya, Aliy bin 

Muusa Al Kumaydzaaniy, Dawud bin Kawrah, Ahmad bin Idris dan Aliy bin Ibrahim bin 

Haasyim [Rijal An Najasyiy hal 377-378 no 1026] 

Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 946]. 

Ahmad bin Idris Al Qummiy seorang yang tsiqat faqiih shahih riwayatnya [Rijal An Najasyiy 

hal 92 no 228]. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim seorang yang tsiqat dalam hadis dan tsabit 

[Rijal An Najasyiy hal 260 no 680] 

1. Ahmad bin Muhammad bin Iisa seorang yang tsiqat [Mu‘jam Rijal Al Hadits Sayyid 

Al Khu‘iy 3/85 no 902] 

2. Abdullah bin Hajjaal adalah Abdullah bin Muhammad Al Hajjaal seorang yang tsiqat 

tsiqat tsabit [Rijal An Najasyiy hal 226 no 595] 

3. Ahmad bin ‗Umar Al Halabiy adalah Ahmad bin ‗Umar bin Abi Syu‘bah Al Halabiy 

seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 98 no 245] 

4. Abu Bashiir adalah Yahya bin Qasim dikatakan juga Yahya bin Abi Qasim seorang 

yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 441 no 1187] 

Sanad riwayat Al Kafiy di atas shahih sesuai dengan ilmu Rijal Syi‘ah. Hal ini telah 

dinyatakan oleh Al Majlisiy dalam Mirat Al ‗Uqul bahwa sanadnya shahih [Mirat Al ‗Uqul 

3/54] 

Matan hadis di atas menyebutkan bahwa Mushaf Fathimah ukurannya tiga kali dari Al 

Qur‘an dan tidak ada di dalamnya ayat-ayat Al Qur‘an. Hal ini ditegaskan dalam lafaz 

حِكٌي َٝ ٌف  َْ ْْ َك ٌُ آِٗ َْ ْٖ هُ ِٓ  ِٚ خ ك٤ِ َٓ  ِ َٝ هللاَّ  

Demi Allah, tidak ada di dalamnya satu hurufpun dari Al Qur‟an kalian 

Lafaz ―Qur‘anikum‖ artinya ―Al Qur‘an kalian‖, makna kum disana sesuai dengan yang 

diajak bicara oleh Imam Ja‘far [Abu ‗Abdullah] saat itu adalah Abu Bashiir yang notabene 

adalah Syiah-nya sendiri. Maka maksudnya adalah tidak ada di dalam Mushaf Fathimah, Al 

Qur‘an yang dipegang oleh Syi‘ah. Adapun lafaz perkataan Abu ‗Abdullah ―dan 

sesuangguhnya di sisi kami terdapat Mushaf Fathimah‖ maka disini terdapat faedah bahwa 

Mushaf Fathimah dimiliki oleh para Imam Ahlul Bait tidak disebarkan kepada Syi‘ah 

mereka. 

Jadi apa kandungan sebenarnya Mushaf Fathimah?. Hal itu dijelaskan dalam riwayat Al 

Kafiy selanjutnya dari Abu Ubaidah dari Abu ‗Abdullah [‗alaihis salaam] 

شَ  َٔ َلُق كَخ١ِ ْٜ ُٔ ٍَ كَ َّٕ  (٤ُٜخ ح٬ُّٔع(هَخ َٕ اِ ٣َُِيٝ خ ٫َ طُ َّٔ َٝ َػ  َٕ ٣َُِيٝ خ طُ َّٔ َٕ َػ ْْ َُظَْزَلؼُٞ ٌُ ٍَ اَِّٗ َّْ هَخ ٬ً٣ِٞ ػُ َض ١َ ٌَ َٔ ٍَ كَ هَخ

 ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ؼَْض رَْؼَي  ٌَ َٓ شَ  َٔ ِي٣ٌي َع (٢ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ)كَخ١ِ َٗ  ٌٕ ِْ خ ُك َٜ َٕ َىَهَِ خ ًَ  َٝ ٓخً  ْٞ َ٣ َٖ ْزِؼ٤ َٓ  َٝ شً  َٔ ْٔ ٠َُ َه

 َُ ث٤ِ ََ َٕ َؿْز خ ًَ  َٝ َٜخ  َٝ  (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ)أَر٤ِ َٜخ  ْٖ أَر٤ِ َٛخ َػ َُ َٝ ٣ُْوزِ َٜخ  َٔ َٝ ٣ُط٤َُِّذ َْٗل َٜخ  َٛخ َػ٠َِ أَر٤ِ حَء َِ ُٖ َػ ِٔ َٜخ ك٤َُْل ٣َؤْط٤ِ

َٕ َػ٢ٌِِّ  خ ًَ  َٝ خ  َٜ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٛخ ك٢ِ  ُٕ رَْؼَي ٌُٞ خ ٣َ َٔ َٛخ رِ َُ َٝ ٣ُْوزِ  ِٚ خِٗ ٌَ َٓ ظُُذ (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ) ٌْ شَ ػ٤ِٜخ  ٣َ َٔ َلُق كَخ١ِ ْٜ ُٓ ح  ٌَ َٜ َُِي كَ ًَ

ّ٬ٔ  حُ

[salah seorang] berkata “maka apa itu Mushhaf Faathimah?”. Abu „Abdillah terdiam 

beberapa lama, lalu berkata “Sesungguhnya kalian benar-benar ingin mempelajari apa-apa 
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yang kalian inginkan dan tidak kalian inginkan. Sesungguhnya Faathimah hidup selama 75 

hari sepeninggal Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] Ia sangat merasakan kesedihan 

atas kematian ayahnya. Maka pada waktu itu, Jibriil datang kepadanya dan mengucapkan 

ta‟ziyyah atas kematian ayahnya, menghiburnya, serta mengabarkan kepadanya tentang 

keadaan ayahnya dan kedudukannya [di sisi Allah]. Jibril juga mengabarkan kepadanya 

tentang apa yang akan terjadi terhadap keturunannya setelah Faathimah meninggal. Dan 

selama itu „Aliy mencatatnya. Inilah Mushaf Faathimah [„alaihas salaam] [Al Kaafiy Al 

Kulainiy 1/241] 

Sanad riwayat ini dalam Al Kafiy adalah sebagai berikut 

ٍَ ؤَ َٓ  ٍَ ْٖ أَر٢ِ ُػز٤ََْيسَ هَخ ٍِثَخٍد َػ  ِٖ ِٖ حْر ْلزٍُٞد َػ َٓ  ِٖ ِٖ حْر ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ِٖ َي ْر َٔ ْٖ أَْك ُٖ ٣َْل٠َ٤ َػ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ِ  أَرَخ َع ػ٤ِٚ )ْرِي هللاَّ

َلخرَِ٘خ (ح٬ُّٔ ْٛ ُٞ أَ  رَْؼ

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari Ibnu Mahbuub dari Ibnu Ri‟aab dari 

Abu Ubaidah yang berkata Abu „Abdullah [„alaihis salaam] pernah ditanya oleh sebagian 

sahabat kami…[Al Kaafiy Al Kulainiy 1/241] 

Riwayat Al Kaafiy di atas sanadnya shahih sesuai dengan ilmu Rijal Syi‘ah 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 

946]. 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa seorang yang tsiqat [Mu‘jam Rijal Al Hadits Sayyid 

Al Khu‘iy 3/85 no 902] 

3. Hasan bin Mahbuub seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 354] 

4. Aliy bin Ri‘aab Al Kuufiy seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 

151] 

5. Abu Ubaidah adalah Ziyad bin Iisa Al Kuufiy seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy 

hal 170 no 449] 

Muhammad Baqir Al Majlisiy dalam Mirat Al ‗Uqul menyatakan hadis di atas shahih [Mirat 

Al ‗Uqul 3/59]. Riwayat Al Kaafiy di atas menjelaskan bahwa Mushaf Fathimah bukanlah Al 

Qur‘an melainkan kabar yang dibawa Jibril kepada Sayyidah Fathimah dan dicatat oleh Imam 

Aliy [‗alaihis salaam], diantara kandungannya adalah kabar mengenai apa yang terjadi pada 

keturunan Sayyidah Fathimah [‗alaihis salaam]. Maka dustalah para pencela yang 

menyatakan bahwa Mushaf Fathimah adalah Al Qur‘an versi Syi‘ah yang tebalnya tiga kali 

Al Qur‘an yang kita pegang sekarang. 

Apakah Ibnu ‘Abbas Meyakini Adanya Tahrif 

Al Qur’an? 

Posted on November 11, 2013 by secondprince  

Apakah Ibnu ‘Abbas Meyakini Adanya Tahrif Al Qur’an? 

Tulisan ini agak bernada satir, tidak ada sedikitpun niat penulis untuk merendahkan sahabat 

Nabi yang Mulia Abdullah bin ‗Abbas [radiallahu ‗anhu]. Kami hanya membawakan riwayat 

yang shahih dan silakan para pembaca menilai dan memahami sendiri riwayat tersebut. 

https://secondprince.wordpress.com/2013/11/11/apakah-ibnu-abbas-meyakini-adanya-tahrif-al-quran/
https://secondprince.wordpress.com/2013/11/11/apakah-ibnu-abbas-meyakini-adanya-tahrif-al-quran/
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Riwayat Pertama 

Abdullah bin ‗Abbas [radiallahu ‗anhu] menyatakan bahwa ada kesalahan dalam Al Qur‘anul 

Kariim. Menyatakan kesalahan dalam Al Qur‘an baik sedikit ataupun banyak sama halnya 

dengan meyakini adanya tahrif dalam Al Qur‘an 

ػٖ أر٢ رَ٘ ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ُؿز٤َ ػٖ حرٖ ػزخّ ك٢   كيػ٘خ حرٖ ر٘خٍ هخٍ ػ٘خ ٓلٔي رٖ ؿؼلَ هخٍ ػ٘خ ٗؼزش

ْْ َكضَّ )ٌٛٙ ح٣٥ش ٌُ ََ ر٤ُُٞطِ َٜخ ٫ طَْيُهُِٞح ر٤ُُٞطًخ َؿ٤ْ ِِ ْٛ ٞح َػ٠َِ أَ ُٔ ِِّ َٔ طُ َٝ ُٔٞح  ظَؤِْٗ ْٔ  ّٕ أ١م ١ٙ حّٕا ٍحمٝ ٟ) طَ

ٞح ِٔ ٔ ٞح ٝط ظؤًٗ ٔ ظ٠ ط ذ ك ٌخط  حُ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basyar yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Ja‟far yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Abi Bisyr 

dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengenai ayat [Laa tadkhuluu buyuutan ghayra 

buyuutikum hattaa tasta‟nisuu wa tusallimuu „alaaa ahlihaa] dan ia berkata “sesungguhnya 

itu kesalahan dari penulisnya yang benar adalah [hattaa tasta‟zinuu wa tusallimuu]. [Tafsir 

Ath Thabariy 19/145] 

Terdapat perselisihan dalam sanad riwayat Syu‘bah. Muhammad bin Ja‘far [Ghundaar] dalam 

periwayatan dari Syu‘bah di atas memiliki mutaba‘ah dari Wahb bin Jarir sebagaimana yang 

disebutkan Ath Thabariy [Tafsir Ath Thabariy 19/146]. 

Muhammad bin Ja‘far [Ghundaar] adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ia termasuk 

perawi yang paling tsabit riwayatnya dari Syu‘bah. Ibnu Madini berkata ―ia lebih aku sukai 

dari Abdurrahman bin Mahdiy dalam riwayat Syu‘bah‖. Ibnu Mahdiy sendiri berkata 

―Ghundaar lebih tsabit dariku dalam riwayat Syu‘bah‖. Al Ijliy berkata orang Bashrah yang 

tsiqat, ia termasuk orang yang paling tsabit dalam hadis Syu‘bah‖ [At Tahdzib juz 9 no 129]. 

Wahb bin Jarir bin Hazm adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Nasa‘i berkata ―tidak ada 

masalah padanya‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat.Al Ijli menyatakan tsiqat. 

Ibnu Sa‘ad menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 11 no 273] 

Keduanya diselisihi oleh Sufyan Ats Tsawriy dimana ia meriwayatkan dari Syu‘bah dari Abu 

Bisyir [Ja‘far bin Iyas] dari Mujahid dari Ibnu ‗Abbas, sebagaimana disebutkan Al Hakim 

dalam Al Mustadrak 2/430 no 3496, Baihaqiy dalam Syu‘aib Al Iman 18/305 no 8534 dan 

Ath Thahawiy dalam Musykil Al Atsar 2/441. Sufyan Ats Tsawriy memiliki mutaba‘ah dari 

Abdurrahman bin Ziyaad Ar Rashaashiy sebagaimana disebutkan Ath Thahawiy dalam 

Musykil Al Atsar 2/441. Abdurrahman bin Ziyaad dikatakan Abu Hatim ―shaduq‖, Abu 

Zur‘ah berkata ―tidak ada masalah padanya‖ [Al Jarh Wat Ta‘dil 5/235] 

Diriwayatkan pula oleh Ya‘qub bin Ishaq Al Makhraamiy dari Abu Umar Al Hawdhiy dari 

Syu‘bah dari Ayub As Sakhtiyaaniy dari Sa‘id bin Jubair dari Ibnu ‗Abbas, sebagaimana 

disebutkan Al Baihaqiy dalam Syu‘aib Al Iman no 8535. Sanad riwayat ini tidak tsabit 

sampai ke Syu‘bah karena Ya‘qub bin Ishaq Al Makhramiy seorang yang majhul hal, 

biografinya disebutkan Adz Dzahabiy dalam Tarikh Al Islam tanpa menyebutkan jarh dan 

ta‘dil [Tarikh Al Islam 21/337]. 
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Syu‘bah dalam periwayatan dari Ja‘far bin Iyaas dari Sa‘id bin Jubair dari Ibnu ‗Abbas 

memiliki mutaba‘ah yaitu 

1. Husyaim bin Basyiir sebagaimana disebutkan Ath Thabariy dalam Tafsir-nya 19/145-

146 dan Al Baihaqiy dalam Syua‘ib Al Iman no 8533. 

2. Abu Awanah sebagaimana disebutkan Al Baihaqiy dalam Syu‘aib Al Iman no 8532. 

3. Mu‘adz bin Sulaiman sebagaimana disebutkan Ath Thabariy dalam Tafsir-nya 

19/146. 

Oleh karena itu riwayat yang rajih adalah riwayat Syu‘bah dari Ja‘far bin Iyaas Abu Bisyir 

dari Sa‘id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ja‘far bin Iyaas Abu Bisyr perawi kutubus sittah yang 

tsiqat. Ibnu Ma‘in, Abu Hatim, Abu Zur‘ah, An Nasa‘i dan Al Ijliy menyatakan tsiqat. Ibnu 

Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib Ibnu Hajar juz 2 no 129]. Ibnu Hajar 

berkata ―tsiqat dan termasuk orang yang paling tsabit dalam riwayat Sa‘id bin Jubair, 

Syu‘bah melemahkannya dalam riwayat Habib bin Salim dan Mujahid‖ [At Taqrib 1/160 no 

932]. Sa‘id bin Jubair tabiin kutubus sittah seorang yang tsiqat tsabit faqiih [At Taqrib 1/234]. 

Kesimpulannya riwayat di atas sanadnya shahih. Ibnu Hajar berkata 

زخّ  ٖ ػ ٤ق إٔ حر ٛل ٘ي  ٔ ؼذ ر ٘ ٢ حُ و٢ ك ٤ٜ ز ز١َ ٝحُ ط ٍٜٞ ٝحُ ٘ ٓ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ ؤهَؽ  ك

 دصحىٍح أ١مأ ٍٝم١ٝ ”حًٕٝأصّص ٟصف أٍم١ ٕحى”

Telah dikeluarkan oleh Said bin Manshur, Ath Thabari dan Al Baihaqi dalam Syu‟ab Al Iman 

dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Abbas membaca [hattaa tasta‟zinuu] dan 

mengatakan kesalahan penulisnya. [Fath Al Bariy Ibnu Hajar 11/8] 

. 

. 

. 

Riwayat Kedua 

Ibnu Abbaas berkata mengenai Surat Ar Ra‘d ayat 31 ‗Afalam Yay‘asilladziina Aamanu 

خٍ  ْٓ ه وخ ٘خ حُ خٍ كيػ ٓق ه ٞ ٣ ٖ ٘خ أكٔي ر ٤َ كيػ ِر ٖ كخُّ ػٖ حُ َ ر ي ػٖ ؿ٣َ ٣ِ ٘خ ٣ كيػ

 ٖ٤ ز ظ ٣ ِْ ٛخ ”أك وَإ خٕ ٣ ً ٚ زخّ أٗ ٖ ػ ٓش ػٖ حر ٌَ ٤ْ ػٖ ػ ٌ ٖ ك ٠ِ ر ؼ ض أٝ ٣ و٣َ ٖ حُ ر

خػْ ٗ ٞٛ ٝ َٟ ذ ح٧ه ٌخط ظذ حُ خٍ ً ٘ٞح ” ه ٖ آٓ ٣ٌ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yuusuf yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Al Qaasim yang berkata telah menceritakan kepada kami Yaziid dari Jarir bin Hazm 

dari Az Zubair bin Khurait atau Ya‟la bin Hukaim dari „Ikrimah dari Ibnu „Abbaas bahwa ia 

membacanya „Afalam Yatabayyanilladziina Aamanuu, ia berkata penulisnya telah menulis 

itu dalam keadaan mengantuk [Tafsir Ath Thabariy 16/452] 

Riwayat Ath Thabariy di atas sanadnya shahih diriwayatkan oleh para perawi tsiqat, dengan 

perincian sebagai berikut 
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1. Ahmad bin Yuusuf At Taghlibiy adalah syaikh [guru] Ath Thabariy yang tsiqat. 

Abdurrahman bin Yuusuf berkata ―tsiqat ma‘mun‖. Abdullah bin Ahmad berkata 

―tsiqat‖ [Tarikh Baghdad Al Khatiib 5/218 no 2693] 

2. Al Qaasim bin Sallaam Abu Ubaid, Abu Dawud berkata ―tsiqat ma‘mun‖ [Su‘alat Al 

Ajurriy no 1948]. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat 9/16 no 

14938]. Ibnu Hajar berkata ―Imam masyhur tsiqat, memiliki keutamaan, penulis 

kitab‖ [At Taqrib 2/19] 

3. Yazid bin Harun Abu Khalid Al Wasithiy termasuk perawi Bukhari dan Muslim yang 

dikenal tsiqat. Ibnu Madini berkata ―ia termasuk orang yang tsiqat‖ dan terkadang 

berkata ―aku tidak pernah melihat orang lebih hafizh darinya‖. Ibnu Ma‘in berkata 

―tsiqat‖. Al Ijli berkata ―tsiqat tsabit dalam hadis‖. Abu Bakar bin Abi Syaibah 

berkata ―aku belum pernah bertemu orang yang lebih hafizh dan mutqin dari Yazid‖. 

Abu Hatim menyatakan ia tsiqat imam shaduq. Ibnu Sa‘ad berkata ―tsiqat banyak 

meriwayatkan hadis‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Yaqub bin 

Syaibah menyatakan tsiqat. Ibnu Qani‘ berkata ―tsiqat ma‘mun‖ [At Tahdzib juz 11 

no 612]. 

4. Jarir bin Hazm termasuk perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma‘in menyatakan 

tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat. Nasa‘i berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Abu 

Hatim berkata shaduq shalih. Ibnu Ady menyatakan kalau ia hadisnya lurus shalih 

kecuali riwayatnya dari Qatadah. Syu‘bah berkata ―aku belum pernah menemui orang 

yang lebih hafiz dari dua orang yaitu Jarir bin Hazm dan Hisyam Ad Dustuwa‘i. 

Ahmad bin Shalih, Al Bazzar dan Ibnu Sa‘ad menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 2 

no 111]. 

5. Zubair bin Khurait, termasuk perawi Bukhariy dan Muslim. Ahmad, Ibnu Ma‘in, Abu 

Hatim, An Nasa‘i, dan Al Ijliy menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya 

dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 3 no 582] 

6. Ya‘la bin Hukaim Ats Tsaqafiy termasuk perawi Bukhariy dan Muslim. Ahmad, Ibnu 

Ma‘in, Abu Zur‘ah, An Nasa‘i menyatakan tsiqat. Abu Hatim berkata ―tidak ada 

masalah padanya‖. Ya‘qub bin Sufyan berkata ―hadisnya lurus‖. Ibnu Khirasy berkata 

―shaduq‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 11 no 

675]. 

7. Ikrimah maula Ibnu ‗Abbas termasuk perawi Bukhariy. Al Ijli berkata ―tsiqat‖. 

Bukhari berkata ―tidak seorangpun dari sahabat kami kecuali berhujjah dengan 

Ikrimah‖. Nasa‘i berkata ―tsiqat‖. Abu Hatim menyatakan tsiqat dan dapat berhujjah 

dengannya [At Tahdzib juz 7 no 476]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat tsabit alim dalam 

tafsir‖ [At Taqrib 1/685]. 

Penyebutan lafaz dari Zubair bin Khurait atau Ya‘la bin Hukaim dalam riwayat Ath Thabariy 

di atas tidaklah memudharatkan sedikitpun karena keduanya dikenal tsiqat. Riwayat ini 

sanadnya shahih. Ibnu Hajar berkata 

 ٚ زخّ أٗ ٖ ػ زوخ١ٍ ػٖ ر ِْٜ ٖٓ ٍؿخٍ حُ ٤ق ً ٛل ٘خى  ٓ ب ٤ي ر ٖ كٔ زي ر ز١َ ٝػ ط ٍٟٝٝ حُ

خػْ ٗ ٞٛ ذ ٝ ٌخط خ حُ ٜز ظ وٍٞ ً ٤ٖ ٣ٝ ز ظ ٣ ِْ ٛخ أك وَإ خٕ ٣ ً 

Dan diriwayatkan Ath Thabariy dan Abdu bin Humaid dengan sanad shahih, semua 

perawinya perawi Bukhari dari Ibnu „Abbas bahwasanya ia membaca „Afalam Yatabayyani, 

dan mengatakan penulisnya menulis itu dalam keadaan mengantuk [Fath Al Bariy 8/373] 

. 
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Riwayat Ketiga 

ْؼُض َػ٢َ ِٔ َٓ  ٍَ ٣ٍْؾ هَخ ََ ُٖ ُؿ َٗخ حْر ََ ْوٌَِي أَْهزَ َٓ َٗخ  ََ ٌي أَْهزَ َّٔ َل ُٓ ػ٠َِ٘  ٍَ َكيَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍُ ٍّ ٣َوُٞ َٖ َػزَّخ ْؼُض حْر ِٔ َٓ  ٍُ حًء ٣َوُٞ

 ِ ٍُ –٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  –هللاَّ ِٖ  » ٣َوُٞ َٖ حْر ٨ُ َػ٤ْ ْٔ َ٫َ ٣ َٝ ْؼَُِٚ ،  ِٓ  ِٚ َّٕ َُُٚ ا٤َُِْ خ٫ً ٧ََكذَّ أَ َٓ حٍى  َٝ  ََ ْؼ ِٓ  َّ ِٖ آَى َّٕ ٫ِْر ْٞ أَ َُ

٣َظُُٞد َٝ حُد ،  ََ َّ ا٫َِّ حُظُّ ْٖ طَخَد آَى َٓ ُ َػ٠َِ  ّْ ٫َ  . « هللاَّ َٞ أَ ُٛ  ِٕ آ َْ ُْوُ َٖ ح ِٓ  ٍِٟ ٍّ ك٬ََ أَْى ُٖ َػزَّخ ٍَ حْر َٖ  .هَخ ْؼُض حْر ِٔ َٓ َٝ  ٍَ هَخ

َِ ْ٘زَ ِٔ ُْ َُِي َػ٠َِ ح ًَ  ٍُ َِ ٣َوُٞ ر٤َْ ُِّ  حُ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Makhlad yang berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij yang berkata aku 

mendengar „Atha‟ mengatakan aku mendengar Ibnu „Abbas yang mengatakan aku 

mendengar Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan “Sekiranya anak adam 

memiliki harta sebanyak satu bukit niscaya ia akan mengharapkan satu bukit lagi yang 

seperti itu dan tidaklah mata anak adam itu dipenuhi melainkan dengan tanah dan Allah 

menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat”. Ibnu „Abbas berkata “aku tidak 

mengetahui apakah itu termasuk Al Qur‟an atau tidak”. [Atha‟] berkata dan aku mendengar 

Ibnu Zubair mengatakan itu di atas mimbar. [Shahih Bukhari no 6437] 

Sisi pendalilan hadis ini adalah sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata bahwa ia tidak 

mengetahui apakah ayat itu termasuk Al Qur‘an atau tidak. Ayat tersebut jelas tidak ada 

dalam Al Qur‘an yang ada sekarang, apa yang membuat Ibnu ‗Abbas ragu apakah ayat 

tersebut Al Qur‘an atau bukan. 

Apakah Ibnu Abbas tidak hafal Al Qur‘an sehingga ia tidak tahu ayat tersebut ada dalam Al 

Qur‘an atau tidak?. Rasanya tidak mungkin jika sahabat seperti Ibnu Abbas yang dijuluki 

Tarjuman Al Qur‘an tidak hafal Al Qur‘an. Jika dikatakan ayat tersebut telah dinasakh 

tilawah-nya lantas mengapa Ibnu Abbas ragu apakah ayat tersebut termasuk Al Qur‘an atau 

tidak. Jelas sekali ayat Al Qur‘an yang telah dinasakh bukan lagi bagian dari Al Qur‘an 

sekarang. Sejak wafatnya Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka Al Qur‘an itu telah 

lengkap dan tidak akan mengalami perubahan maka apa yang ada dalam Al Qur‘an itu adalah 

perkara yang jelas. Maka sangat aneh sekali ketika Ibnu ‗Abbas mengabarkan kepada Atha‘ 

mengenai hadis di atas, ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah ayat tersebut termasuk Al 

Qur‘an atau tidak. 

Kalau ada dalam Al Qur‘an maka itu adalah Al Qur‘an dan kalau tidak ada dalam Al Qur‘an 

ya dengan mudah dikatakan itu tidak ada dalam Al Qur‘an. Ungkapan Ibnu Abbas seolah-

olah ia mengetahui Al Qur‘an yang ada pada masa itu tetapi ia ragu apakah ayat tersebut 

termasuk dalam Al Qur‘an atau tidak, bukankah ini seolah menunjukkan telah terjadi tahrif 

Al Qur‘an di sisi Ibnu ‗Abbas. 

Jika Ibnu Abbas meyakini Al Qur‘an yang ada sekarang bebas dari tahrif maka apapun yang 

tidak ada di dalam Al Qur‘an sekarang sudah jelas bukan Al Qur‘an. Tidak perlu ada 

keraguan apakah ayat tersebut termasuk Al Qur‘an atau tidak. Hadis ini secara zhahir lafaz 

memang membingungkan, lain ceritanya kalau kita mencari-cari pembenaran maka seaneh 

apapun lafaz hadis bisa dibenar-benarkan atau dicari-cari pembelaannya. 
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Sikap yang paling baik menghadapi hadis-hadis seperti ini adalah bertawaqquf dengannya, 

berpaling darinya [meskipun shahih sanadnya] karena bertentangan dengan Al Qur‘anul 

Karim yang jelas-jelas dijaga oleh Allah SWT. Tetapi riwayat ini memang menjadi sasaran 

empuk bagi para penuduh dan kita berlindung kepada Allah SWT dari segala tuduhan 

tersebut. 

Al Kaafiy Sekarang Bukan Al Kaafiy Yang Dulu? : 

Kejahilan Nashibi 

Posted on November 7, 2013 by secondprince  

Al Kaafiy Sekarang Bukan Al Kaafiy Yang Dulu? : Kejahilan Nashibi 

Tulisan ini akan membahas tuduhan nashibi terhadap kitab hadis mazhab Syiah yaitu Al 

Kaafiy. Intinya menyatakan bahwa Al Kaafiy yang beredar sekarang itu dibuat oleh pihak-

pihak tertentu setelah era Al Kulainiy. Seandainya tuduhan tersebut valid dan tegak 

berdasarkan hujjah yang kuat maka tidak masalah dan akan menjadi tambahan ilmu bagi para 

peneliti tetapi sayang sekali tuduhan tersebut hanya bualan dan kicauan dari orang-orang 

yang jahil akal pikirannya. Selamat menyimak, 

ْٖ َػ٢ِِِّ ْد ِؼ٤ٍي َػ َٓ  ِٖ ِٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل ِٖ ح ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ِٖ َي ْر َٔ ْٖ أَْك ُٖ ٣َْل٠َ٤ َػ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ْٖ ٍٖ َػ ٤ٌِ ْٔ ِٓ  ِٖ ِْ ْر ٌَ َُْل ِٖ ح زَخ١ٍ َػ ْٓ ِٕ أَ
 ِ ُِْض ٧َِر٢ِ َػْزِي هللاَّ ٍَ هُ َلخرَِ٘خ هَخ ْٛ ِٞ أَ َِ َىه٤ِوٍَش  (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  )رَْؼ ٍَ ك٢ِ آِه ٍِ هَخ َّٝ َْ٘ي ح٧َْ خ ِػ َٓ  َُ َُِف ح٧َِْه٤ ظ٠َ ٣َْؼ َٓ

ِٚ ِٝك ٍُ  ْٖ ِٓ  طَْزو٠َ 

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari Husain bin Sa‟id dari Aliy bin 

Asbaath dari Al Hakam bin Miskiin dari sebagian sahabat kami yang berkata aku bertanya 

kepada Abu „Abdullah “kapan orang terakhir mengetahui apa yang ada di sisi yang 

pertama”. Beliau berkata “pada akhir daqiiqah yang tersisa dari ruh-nya” [Al Kaafiy Al 

Kulainiy 1/274] 

Nashibi mengartikan lafaz ―daqiiqah‖ yang dimaksud sebagai ―menit‖ kemudian ia merujuk 

pada kitab Mu‘jam Al Wasiith 

٤ٖ ؿِءح ٖٓ ح ظ ٓ ؼخىٍ ؿِءح ٖٓ  ٤ش ط ٘ وش ٝكيس ُٓ ٤ يه طٍٞ أٝ حُ ٤خّ هط١ٞ حُ و ٔخػش ٝٝكيس ُ ُ

ش ن ٓليػ خث يٍؿش )ٓؾ( )ؽ( ىه ٤ٖ ؿِءح ٖٓ حُ ظ ٓ ٔخ١ٝ ؿِءح ٖٓ  ؼَٝ ط  حُ

Menit [ad-daqiqah] adalah satuan waktu yang sama dengan 1/60 jam, dan satuan bagi busur 

garis vertikal dan horisontal yang disamakan dengan 1/60 derajat. Jamaknya daqaaiq; dan 

ia merupakan istilah baru [muhdats].[Mu‟jaam Al Wasiith 1/291] 

Dengan dasar ini mereka mengatakan bahwa Al Kafiy jelas dibuat setelah era Al Kulainiy 

karena lafaz ―daqiiqah‖ adalah istilah baru. Hujjah ini bisa dibilang rapuh dengan alasan 

sebagai berikut 

https://secondprince.wordpress.com/2013/11/07/al-kaafiy-sekarang-bukan-al-kaafiy-yang-dulu-kejahilan-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2013/11/07/al-kaafiy-sekarang-bukan-al-kaafiy-yang-dulu-kejahilan-nashibi/
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Di sisi Syiah, mereka tidak mengartikan lafaz ―daqiiqah‖ tersebut sebagai menit. Dalam kitab 

Majma‘ Al Bahrain Fakhruddin bin Muhammad Ath Thuraihiy 

وش  ٤ ٢ آهَ ىه خٍ ك ٘ي ح٧ٍٝ؟ ه ٓخ ػ  َ٤ ؼَف ح٧ه ظ٠ ٣ جَ ع ٓ ٓ ي  ٔش ٝ ه غ ح٧ث ٤لي٣ ٝ ك

َ٘ٝكٚ و٠ ٓ ز  ط

 ُءأ١ آهَ ؽ

Dan dalam hadis Imam ketika ditanya “kapan orang terakhir mengenal apa yang ada di sisi 

yang pertama”. Beliau berkata “pada akhir daqiiqah yang tersisa dari ruh-nya”. Maksudnya 

adalah “bagian akhir” [Majma‟ Al Bahrain 5/163] 

Jika dikatakan istilah ―daqiiqah‖ adalah istilah baru maka secara kritis kita dapat bertanya 

kalau begitu kapan tepatnya istilah itu muncul?. Kemudian apakah yang dimaksud dengan 

istilah baru tersebut? Apakah kata tersebut dahulunya tidak ada kemudian baru muncul atau 

kata tersebut sudah ada sebelumnya kemudian entah kapan baru dipakai sebagai lafaz 

bermakna ―menit‖. 

. 

. 

Istilah daqiiqah sudah ada pada zaman Ibnu Hazm yang lahir pada tahun 384 H [As Siyaar 

Adz Dzahabiy 18/185] dan digunakan untuk menyatakan waktu tertentu. Ibnu Hazm pernah 

berkata dalam kitabnya Al Muhalla 

ظخٕ  و ٤ ٜ٘ٔخ ىه ٤ لٍٞ ر ـخُ إٔ ٣ وش ُ ٤ َ ىه ٔؼ ٤ٖ حُ ٤ش ٝر ٘ ٤ٖ حُ لٍٞ ر ٞ ؿخُ إٔ ٣ ُ ٚ بٗ ك

غ ٬ع ٝأٍر  ٝػ

Maka jika dibolehkan adanya jeda antara niat dan amal, daqiiqah maka diperbolehkan juga 

adanya jeda antara keduanya dua daqiiqah, tiga dan empat [Al Muhalla Ibnu Hazm 1/77]. 

Sehingga pernyataan daqiiqah sebagai ―istilah baru‖ itu harus diteliti kembali. Istilah 

daqiiqah sudah lama dikenal dalam ilmu Falaq. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al 

Khawarizmiy dalam Mafatih Al ‗Ulum 

كِي حُزَٝؽ، ٛٞ حُيحثَس حُظ٢ طَٜٓٔخ حُْ٘ٔ ر٤َٔٛخ ٖٓ حُٔـَد ا٠ُ حَُٔ٘م ك٢ ٓ٘ش ٝحكيس، ٝٛٞ 

ؤّٞ اػ٢٘ ػَ٘ هٔٔخً، ٢ٛٝ حُزَٝؽ  حّٕٙ ؽٍد ٍى ١ٍٝٝ .ٍٝأٍح ٍٙفٍح ١ف حٙءحّّأ صٍىً ىمٝ ٓ.

٤ش خٗ ظٕٞ ػ ٓ وش  ٤ َ ىه وش، ًٝ ٤ ظٕٞ ىه ٓ َ ىٍؿش  ٕٞ ىٍؿش، ًٝ ٬ػ  ػ

Falaq Al Buruj, adalah lingkaran yang menunjukkan pergerakan matahari dari barat ke 

timur dalam satu tahun, itu dibagi dalam 12 bagian yang disebut Buruj dan telah disebutkan 

nama-namanya dalam pasal awal. Jarak setiap buruj adalah 30 derajat, setiap derajat 60 

daqiiqah dan setiap daqiiqah 60 tsaniyah [Mafatih Al „Ulum Al Khawarizmiy 1/41] 

Disebutkan dalam Mu‘jam Al Mu‘allifiin bahwa Al Khawarizmiy penulis Mafatih Al ‗Ulum 

wafat tahun 387 H [Mu‘jam Al Mu‘allifiin 9/29]. Istilah ―daqiiqah‖ yang terkait ilmu Falaq 

juga digunakan Al Ya‘qubiy dalam kitab Tarikh-nya [Tarikh Al Ya‘qubiy 1/26]. Dan Al 

Ya‘qubiy disebutkan oleh Yaqut Al Hamawiy dalam kitab Mu‘jam Al ‗Udaba bahwa ia wafat 

tahun 284 H [Mu‘jam Al ‗Udaba 1/214]. 
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Al Kulainiy sendiri wafat pada tahun 329 H, sehingga jika dibandingkan dengan masa hidup 

Al Ya‘qubiy, Al Khawarizmiy dan Ibnu Hazm maka dapat disimpulkan bahwa pada masa 

hidup Al Kulainiy sudah dikenal istilah ―daqiiqah‖. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa 

istilah ini sudah ada di zaman Imam Ja‘far. Terdapat riwayat dalam Al Kafiy yang 

menyebutkan bahwa di masa Imam Ja‘far sudah berkembang ilmu Falaq 

ْٖ َع زَخ١ٍ َػ ْٓ ِٖ أَ ِٖ ْر َٔ َُْل ِٖ ح ٍٍ َػ خ ِٖ ك٠ََّ ِٖ حْر ِٖ َهخٍُِي َػ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ِٖ َي ْر َٔ ْٖ أَْك َلخرَِ٘خ َػ ْٛ ْٖ أَ ِٓ سٌ  ِٖ ِػيَّ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْرِي حُ

ُِْض ٧َِر٢ِ َع ٍَ هُ ٤َخرَشَ هَخ َٓ  ِ َٜخ  (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  )ْرِي هللاَّ َُ ك٤ِ َُّ حَُّ٘ظَ َّ ٫َ ٣َِل ٞ ـُ َّٕ حُُّ٘ َٕ اِ َّ ٣َوُُُٞٞ َّٕ حَُّ٘خ ُْلَِيحَء اِ ُِْض ََُي ح ُؿِؼ

٢ْ َٗ َُّ رِِي٢ِ٘٣ ك٬ََ َكخَؿشَ ٢ُِ ك٢ِ  خَْٗض ط٠ُِ ًَ  ْٕ ِ ز٢ُِ٘ كَب ـِ ٢َِٛ طُْؼ  َٝ َُّ دِ  خَْٗض ٫َ ط٠ُِ ًَ  ْٕ َٝ اِ َُّ رِِي٢ِ٘٣  ِ ا٢ِِّٗ ٍء ٠ُِ٣ َٞ هللاَّ ِى٢ِ٘٣ كَ

ْٖ ْْ طَ ٌُ ٍَ اَِّٗ َّْ هَخ َُّ رِِي٣َِ٘ي ػُ َٕ ٫َ ط٠ُِ خ ٣َوُُُٞٞ َٔ ًَ  َْ ٤َُْ ٍَ َٜخ كَوَخ ََ ك٤ِ ٢ِٜ حَُّ٘ظَ ظَ ْٗ َٝ أَ َٜخ  ٤ِٜ ظَ ْٗ َ٧َْ٢َٗ َٕ ك٢ِ  ٝ َُ َٜخ  ظُ ْ٘ ِٓ ٍء 
َٕ َػ٠َِ ١َ زُٞ ُٔ ِٚ طَْل ْ٘ظَلَُغ رِ َٝ ه٤َُُِِِٚ ٫َ ٣ُ ُى  ٍَ ُٙ ٫َ ٣ُْي َُ ؼ٤ِ ًَ  ْٖ ِٓ ِس  ََ َٛ ُِّ َٝ حُ  ١َِ ظَ ْ٘ ُٔ ُْ َٖ ح ْْ ر٤َْ ًَ  ١ٍِ ٍَ أَ طَْي َّْ هَخ َِ ػُ َٔ ُْوَ حُِِغ ح

ِ َٝ هللاَّ ُِْض ٫َ   َىه٤ِوٍَش هُ

Dari sebagian sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad bin Khaalid dari Ibnu Fadhdhaal 

dari Al Hasan bin Asbaath dari „Abdurrahman bin Sayaabat yang berkata aku bertanya 

kepada Abu „Abdullah [„alaihis salam] “aku menjadi tebusanmu, orang-orang mengatakan 

bahwa tidak boleh mempelajari ilmu perbintangan, dan itu membuatku heran. Maka jika itu 

membahayakan agamaku maka tidak ada alasan bagiku untuk membahayakan agamaku dan 

jika itu tidak membahayakan agamaku maka demi Allah aku menyukainya dan suka untuk 

mempelajarinya. Beliau berkata “Hal ini tidak seperti yang orang-orang itu katakan, hal itu 

tidak membahayakan agamamu”. Kemudian Beliau berkata “sesungguhnya kalian 

mempelajari sesuatu dimana banyak yang tidak kalian ketahui dan sedikit tidak memberikan 

manfaat dengannya, kalian telah menghitung pergerakan bulan. Kemudian Beliau berkata 

“apakah kalian mengetahui berapa daqiiqah antara musytariy dan zuharah?”. Aku berkata 

“tidak demi Allah”…[Al Kaafiy Al Kulainiy 8/195] 

Jika kita asumsikan bahwa kedua riwayat Al Kaafiy tersebut shahih di sisi Syiah maka hal ini 

menjadi hujjah bahwa di masa Imam Ja‘far sudah dikenal istilah ―daqiiqah‖ yang terkait 

dengan ilmu falaq dan digunakan juga untuk menyatakan bagian tertentu yang singkat atau 

kecil [merujuk pada riwayat Al Kafiy yang pertama]. Jadi bisa saja dikatakan bahwa istilah 

―daqiiqah‖ memang tidak ada di zaman Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tetapi sudah 

ada di zaman Imam Ja‘far [‗alaihis salam] 

Adapun tuduhan terhadap kitab Al Kaafiy bahwa ia ditulis setelah era Kulainiy karena 

adanya lafaz ―daqiiqah‖ merupakan tuduhan yang tidak beralasan. Hal ini karena kata 

daqiqah bahkan sudah disebutkan oleh ulama lain sebelum Al Kulainiy seperti As Shaffaar 

yang wafat tahun 290 H 

ٖ ٍُحٍس  ٤ي ر ز ٤ٖ ػٖ ػ ٌ ٔ ٓ ٖ ٌْ ر ل زخ١ ػٖ حُ ٓ ٖ أ ٢ِ ر ٤ٖ ػٖ ػ ٔ ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 ِٚ ز خٕ ه ً ٖٓ ِْ ؼيٙ ػ ١ٌ ر ؼَف ح٩ٓخّ حُ وٍٞ ٣ زي هللا ع ٣ خ ػ ٘خ أر ؼ ٔٓ ٞح  خُ ٚؼ ه ٝؿٔخػش ٓ

و٠ ٖٓ ٍٝكٚ. ز وش ط ٤ ٢ آهَ ىه  ك

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Husain dari Aliy bin Asbath dari Al Hakam 

bin Miskiin dari Ubaid bin Zurarah dan jama‟ah yang bersamanya, mereka berkata “kami 

mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan imam setelahnya mengetahui apa 

yang ada pada sebelumnya pada akhir daqiqah yang tersisa dari ruh-nya [Basha‟ir Ad 

Darajaat hal 520, Muhammad bin Hasan Ash Shaffaar] 
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Makna daqiqah dalam riwayat di atas bukanlah ―menit‖ dalam pengertian waktu di zaman 

sekarang ini. Lafaz ―daqiqah‖ tersebut lebih mungkin diartikan sebagai bagian yang singkat 

atau kecil. 

. 

. 

. 

Yang lucunya fenomena yang sama juga terdapat dalam kitab hadis ahlus sunnah, yaitu 

adanya hadis yang menggunakan lafaz ―sa‘ah‖ yang pada bahasa arab modern, istilah ini 

bermakna jam yaitu 60 menit. 

ُغ َٔ ْٓ أََٗخ أَ َٝ  ِٚ حَءسً َػ٤َِْ ََ ٍٖ هِ ٤ٌِ ْٔ ِٓ  ُٖ ٍُِع ْر َُْلخ ح َٝ  ٍَٝ ْٔ ِٖ َػ ِى ْر َٞ ْٓ ِٖ ح٧َ حِى ْر َّٞ َٓ  ُٖ ٝ ْر َُ ْٔ َٗخ َػ ََ حَُِّْلعُ َُُٚ  – أَْهزَ َٝ –  ِٖ َػ

َّٕ ِِ أَ ٣ ِِ َُْؼ ٠َُ َػْزِي ح ْٞ َٓ ٬َِف  ـُ ُْ ِٖ ح ٍِِع َػ َُْلخ ِٖ ح َِٝ ْر ْٔ ْٖ َػ ٍذ َػ ْٛ َٝ  ِٖ َِ  حْر ْٖ َؿخرِ ػَُٚ َػ ِٖ َكيَّ َٔ ْك ََّ َٖ َػْزِي حُ شَ ْر َٔ َِ َٓ أَرَخ 

 ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِ َػ ِٖ َػْزِي هللاَّ ٍَ  -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ-ْر َٜخ َػْزٌي  »هَخ خَػشً ٫َ ٣َُٞؿُي ك٤ِ َٓ سَ  ََ ْ٘ َؼِش حْػَ٘ظَخ َػ ُٔ ـُ ُْ ُّ ح ْٞ َ٣

٤ْجًخ ا٫َِّ آطَخُٙ اِ َٗ  َ ٍُ هللاَّ ؤَ ْٔ َ٣ ٌْ ِِ ْٔ ُٓ َِ ْٜ َؼ ُْ خَػٍش رَْؼَي ح َٓ  ََ َٛخ آِه ٞ ُٔ ِٔ ُْظَ  ٣َّخُٙ كَخ

Telah mengabarkan kepada kami „Amru bin Sawwaad bin Al Aswad bin „Amru dan Al 

Haarits bin Miskiin membacakan kepadanya dan aku mendengar –lafaz darinya-dari Ibnu 

Wahb dari „Amru bin Al Haarits dari Al Julaah maula „Abdul „Aziiz bahwa Abu Salamah bin 

„Abdurrahman menceritakan kepadanya dari Jabir bin „Abdullah dari Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] yang bersabda “hari Jum‟at ada dua belas jam, dan di 

dalamnya terdapat waktu yang tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah melainkan 

Allah akan mengabulkannya, oleh karena itu carilah pada akhir jam setelah Ashar” [Sunan 

Nasa‟i no 1400] 

Al Iraqiy berkata ―sanadnya shahih‖ [Tharh At Tatsriib 4/59]. Lafaz sa‘ah ini berbeda dengan 

lafaz sa‘ah yang digunakan dalam Al Qur‘anul Kariim. Kalau kita memperhatikan lafaz 

―sa‘ah‖ yang sering digunakan di dalam Al Qur‘an maka akan kita dapati bahwa makna sa‘ah 

tersebut adalah sesaat, tidak disematkan dengan angka tertentu 

ح َؿخَء أََؽ ًَ ِ ٌَ كَب ٍش أََؿ َّٓ َِّ أُ ٌُ ُِ َٝ َٕ ٞ ُٓ ظَْوِي ْٔ َ٫ ٣ َٝ خَػشً  َٓ  َٕ ٝ َُ ظَؤِْه ْٔ َ٫ ٣ ْْ ُٜ ُ  ُ

Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu maka apabila telah datang waktunya mereka tidak 

dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya [QS. Al-

A‟raf : 34]. 

ُٙ َُ ُ٘ َّ ٣َْل ْٞ َ٣ َٝ ِ رُٞح رِِِوَخِء هللاَّ ٌَّ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ََ حَُّ ِٔ ْْ هَْي َه ُٜ َٕ ر٤ََْ٘ كُٞ ٍَ ٍِ ٣َظََؼخ َٜخ َٖ حَُّ٘ ِٓ خَػشً  َٓ ِْزَؼُٞح ا٫ِ  َ٣ ْْ َُ ْٕ ؤَ ًَ  ّْ خُٗٞح  ًَ خ  َٓ َٝ  

َٖ ظَِي٣ ْٜ ُٓ  

Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka, (mereka merasa 

di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) hanya sesaat saja di siang 

hari (di waktu itu) mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang 

mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk [QS. 

Yunus : 45]. 

َ٤ ِ ٓخػش ٖٓ حُ ٠ض  ٓ :ٚ٘ ض، ٝٓ ٞه ٓخػخص، ؿِء ٖٓ أؿِحء حُ ٔخػش: ؽ   حُ

َٟ لخ ض حُ ٞه ٓخٕ حُ ِ وش ٖٓ حُ ٤ ٤ٖ ىه ظ ٓ ويحٍ  ٓ ٚ َحى ر ٣ٝ 
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As Sa‟ah : jamak Saa‟aat : adalah bagian dari waktu, dan darinya “sesaat dari malam telah 

berlalu”. Dan dimaksudkan pula dengannya adalah ukuran 60 menit dari waktu yang ada 

pada zaman sekarang ini. [Mu‟jam Al Lughah Al Fuqaha 1/239] 

Mudah saja dikatakan bahwa lafaz sa‘ah yang disematkan dengan angka dua belas tidak bisa 

diartikan sebagai sesaat maka itu lebih tepat bermakna dua belas jam, dan makna satu jam 

disini dalam bahasa arab modern adalah 60 menit dan pembagian siang hari menjadi 12 jam 

[12 x 60 menit] itu perkara muhdats. Tetapi para ulama justru menjadikan hadis ini sebagai 

bukti bahwa pembagian satu hari menjadi 24 sa‘ah dimana siang 12 sa‘ah dan malam 12 

sa‘ah sudah dikenal di kalangan arab pada masa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

walaupun makna sa‘ah disana bukan satu jam sebagai satuan waktu enam puluh menit tetapi 

hanyalah bagian dari waktu siang atau bagian dari waktu malam. 

Kalau kita melihat permasalahan ini secara mendalam maka akan nampak bahwa ulama ahlus 

sunnah ketika menafsirkan hadis “dua belas sa‟ah” di atas mereka menjadikan hadis tersebut 

sebagai dasar bahwa pada zaman itu sudah dikenal pembagian waktu satu hari satu malam 

sebagai 24 sa‘ah dan sa‘ah disana bukan bermakna sebagai satu jam yang dalam bahasa arab 

modern adalah 60 menit. Maka seharusnya dengan cara yang sama hadis Imam Ja‘far dengan 

lafaz ―daqiiqah‖ bisa dijadikan dasar bahwa pada zaman Imam Ja‘far memang dikenal istilah 

daqiiqah sebagai bagian waktu tertentu yang singkat bukan diartikan sebagai menit dalam 

bahasa arab modern. 

. 

Note : Tulisan nashibi yang dimaksud dapat dibaca disini http://abul-

jauzaa.blogspot.com/2010/10/al-kaafiy-sekarang-bukan-al-kaafiy-yang.html 

Fiqh Syi’ah Boleh Meludah Di Masjid Ataukah Fiqh 

Sunni? Contoh Imam Ma’shum Atau Rasulullah 

Posted on November 5, 2013 by secondprince  

Fiqh Syi’ah Boleh Meludah Di Masjid Ataukah Fiqh Sunni? Contoh Imam Ma’shum 

Atau Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam[ 

Blog penebar fitnah yang ngaku-ngaku pengikut sunnah gemar sekali membuat tuduhan 

terhadap mazhab Syi‘ah. Kali ini tuduhannya adalah bahwa Syi‘ah membolehkan meludah di 

Masjidil Haram dan itu mengikut contoh Imam ma‘shum.  

. 

. 

Bagaimanakah sebenarnya pandangan mazhab Syi‘ah mengenai perkara ini. Pertama kali 

adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur‘anul Kariim 

َٖ َْ ر٤َْظ٢َِ ُِِطَّخثِل٤ِ ِّٜ َ١ َٝ ٤ْجًخ  َٗ َِْى ر٢ِ  ْ٘ ْٕ ٫ طُ ُْز٤َِْض أَ َٕ ح خ ٌَ َٓ  َْ ٤ِٛ ح ََ ْأَٗخ ٩ْر َّٞ ًْ رَ اِ َٝ ِٞى  ـُ ُّٔ ِغ حُ ًَّ َُّ حُ َٝ  َٖ ٤ ِٔ ُْوَخثِ ح َٝ  

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/10/al-kaafiy-sekarang-bukan-al-kaafiy-yang.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/10/al-kaafiy-sekarang-bukan-al-kaafiy-yang.html
https://secondprince.wordpress.com/2013/11/05/fiqh-syiah-boleh-meludah-di-masjid-ataukah-fiqh-sunni-contoh-imam-mashum-atau-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2013/11/05/fiqh-syiah-boleh-meludah-di-masjid-ataukah-fiqh-sunni-contoh-imam-mashum-atau-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
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Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan 

mengatakan): “Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah 

rumah-Ku ini bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-

orang yang rukuk dan sujud [QS. Al-Hajj : 26]. 

Masjid adalah tempat yang dimuliakan bagi kaum muslimin. Ada beberapa hal yang 

termasuk larangan dilakukan di masjid sebagai satu adab penghormatan termasuk larangan 

meludah di dalamnya 

 ٚ خث ٤ٚ ػٖ آر لَ ػٖ أر ؼ ٤ْ ػٖ ؿ َحٛ ٖ ار ٤خع ر ٠٤ ػٖ ؿ ل ٣ ٖ ٖ ٓلٔي ػٖ ٓلٔي ر أكٔي ر

ٚ٘ ٚ ىك لخٍط جش ًٝ ٤ ٔـي هط ٔ ٢ حُ زِحم ك خٍ: حُ ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ٤خ ػ ِ ٬ّٔ حٕ ػ ْ حُ ٤ٜ ِ  ػ

Ahmad bin Muhammad dari Muhammad bin Yahya dari Ghiyaats bin Ibrahiim dari Ja‟far 

dari Ayahnya dari ayah-ayahnya [„alaihimus salam] bahwa Aliy [„alaihis salaam] berkata 

“meludah di dalam masjid adalah kesalahan dan kaffarahnya adalah menimbunnya” 

[Tahdzib Al Ahkam Syaikh Ath Thuusiy 3/256] 

Riwayat ini kedudukannya shahih di sisi Syiah, para perawinya tsiqat dalam Ilmu Rijal 

Syi‘ah 

1. Ahmad bin Muhammad bin Iisa seorang yang tsiqat [Mu‘jam Rijal Al Hadits Sayyid 

Al Khu‘iy 3/85 no 902] 

2. Muhammad bin Yahya Al Khazzaaz, seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 359 

no 964] 

3. Ghiyaats bin Ibrahiim At Tamimiy seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari ‗Abu 

Abdullah [Imam Ja‘far] [Rijal An Najasyiy hal 305 no 833] 

Ini adalah adab yang berlaku bagi kaum muslimin baik Ahlus sunnah maupun Syi‘ah, tetapi 

para pendusta berusaha menuduh dan merendahkan mazhab Syi‘ah dengan mengutip riwayat 

berikut 

خٍ  خٍ ه ٣ِٜٓ  ٖ ٢ِ ر ٖ ػخَٓ ، ػٖ ػ زي هللا ر ٖ ٓلٔي ، ػٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل وٞد ، ػٖ حُ ؼ ٣ ٖ ٓلٔي ر

 ٕىٍٍح ١ٕد ح١ّف ّحٍفٍح ىؽٍّّح ١ف ٍفص١ )ّحٍٍّح ١ٍٙع( ١ٕحعٍح ٍفعؽ حدأ ص١أٍ :

.ٚ٘ يك ٣ ْ ٓٞى ، ُٝ لـَ ح٫ ٢ ٝحُ خٗ ٤ٔ  حُ

Muhammad bin Ya‟quub dari Al-Husain bin Muhammad, dari „Abdullah bin „Aamir, dari 

„Aliy bin Mahziyaar, ia berkata “Aku pernah melihat Abu Ja‟far Ats-Tsaaniy [„alaihis-

salaam] meludah di Masjidil Haraam di tempat antara Rukun Yamaniydan Hajar Aswad 

tanpa menimbunnya” [Wasaailusy Syii‟ah no. 6384. Juga dalam Al-Kaafiy 3/370]. 

Riwayat ini telah dijelaskan oleh Muhammad Taqiy Al Majlisiy bahwa ini adalah kekhususan 

para Imam 

 ْٜ ٜخه ٢ ر ٤ْ ك ُ ٚ ْٜٜ ) ع ( ٧ٗ ٜخث ٚ ٖٓ ه وخٍ( اٗ ـٞحُ )أٝ ٣ ٤خٕ حُ ز ُ ٚ َٛ أٗ ظخ حُ

ٚ ٔـي ر ٔ َ٘ف حُ ظ ٣ َ ش ر زخػ  ه

Yang nampak bahwa riwayat tersebut sebagai penjelasan bolehnya meludah di dalam masjid 

[atau dikatakan], sesungguhnya ia termasuk kekhususan para imam [„alaihis-salaam] 
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karena tidak ada dalam ludah mereka najis, dan bahkan masjid menjadi mulia dengannya 

[Raudhatul Muttaqiin Fii Syarh Man Laa Yahdhurruhu Al Faqiihlish-Shaduuq, 2/203] 

. 

. 

Sebenarnya riwayat tentang kebolehan meludah di masjid juga terdapat dalam hadis-hadis 

ahlussunnah sebagaimana berikut 

ٖ ٘خ حر ٤َ كيػ خٍ ُٛ ٤ش ه ِ ٖ ػ ؼخ ػٖ حر ٤ ٖ كَد ؿٔ ٤َ ر زش ُٝٛ ٤ ٗ  ٢ ٖ أر ٌَ ر ٞ ر ٘خ أر  كيػ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  َس حٕ ٍ ٣َٛ  ٢ غ ػٖ أر ٢ ٍحك َٜٓحٕ ػٖ أر  ٖ ْٓ ر وخ ٤ش ػٖ حُ ِ ػ

وّٞ  ٣ ْ خٍ أكيً ٓخ ر وخٍ  ٘خّ ك ٠ حُ ِ زَ ػ خه ٔـي ك ٔ ِش حُ ز ٢ ه ٓش ك وخ ِْ ٍأٟ ٗ ٓ ٝ

٘وغ  بًح ط ٜٚ ك ٢ ٝؿ ٘وغ ك ظ ٤ زَ ك و ظ ٔ ْ حٕ ٣ لذ أكيً ٓٚ أ٣ ٓخ ٘وغ ح ظ ٤ ٚ ك زَ ٍر و ظ ٔ ٓ

ٚٓ ي لض ه ٔخٍٙ ط ٘وغ ػٖ ٣ ظ ٤ ِ ْ ك  أكيً

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya 

berkata dari Ibnu „Ulayyah dari Qaasim bin Mihraan dari Abu Raafi‟ dari Abu Hurairah 

bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] melihat dahak pada dinding kiblat masjid 

Kemudian Beliau menghadap kepada orang-orang seraya bersabda “Bagaimana pendapat 

kalian, jika ada orang sedang shalat menghadapi Tuhan-nya, lalu dia meludah ke hadapan-

Nya? Senangkah kalian bila kalian sedang dihadapi seseorang, lalu orang itu meludahi 

muka kalian?. Oleh karena itu jika salah seorang dari kalian meludah ketika shalat, maka 

hendaklah dia meludah ke kiri atau ke bawah kaki kalian… [Shahih Muslim no 550] 

Faedah yang dapat diambil dari hadis ini adalah larangan meludah ke arah kiblat di dalam 

masjid pada saat shalat tetapi jika ingin meludah maka dibolehkan meludah ke kiri atau ke 

bawah kaki, dan tentu saja ini masih di dalam masjid. Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] pun pernah melakukan hal ini dan Beliau tidak menimbunnya tetapi 

menggosoknya dengan sandal Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

 ٖ زي هللا ر ٖ ػ ي ر ٣ِ ْٜٔ ػٖ ٣ ٘خ ً ٢ كيػ ٘خ أر ز١َ كيػ ٘ ؼ ؼخً حُ ٓ ٖ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ كيػ

٘وغ  ٚظ ط َأ٣ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٤ض ٓغ ٍ ِ ٛ خٍ  ٤ٚ ه ٤َ ػٖ أر ٘و حُ

ِٚ ؼ ٘ ٌٜخ ر يٗ  ك

Telah menceritakan kepada kami „Ubaidillah bin Mu‟adz Al „Anbariy yang berkata telah 

menceritakan ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Kahmas dari Yazid bin 

„Abdullah bin Asy Syikhkhiir dari Ayahnya yang berkata aku shalat bersama Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] dan aku melihat Beliau meludah kemudian menggosok-

gosoknya dengan sandal-nya [Shahih Muslim no 554] 

. 

Sedikit catatan mengenai ludah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam], diriwayatkan 

dengan sanad shahih bahwa ludah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] suci tidaklah 

mengandung najis bahkan berkhasiat menyembuhkan sakit 

ز٠  ٘ ٛلخد حُ َٓن أ ؼَ ٣ ْ إ ػَٝس ؿ ِْ  –ػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٞهللا  – خٍ ك ٤ٚ . ه ٘ ٤ ؼ ر

ٍٓٞ هللا  ٘وْ ٍ ٓخ ط –  ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ي  – يُ ْٜ٘ ك ق ٍؿَ ٓ ً ٠ ؼض ك ٓش ا٫ ٝه وخ ٗ
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 ، َٙٓ ظيٍٝح أ ْٛ حر َٓ ِيٙ ، ٝاًح أ ٜٚ ٝؿ ٜخ ٝؿ ٚ ، ٝاًح ر ٟٞث ٝ ٠ِ ِٕٞ ػ ظ ظ و خىٝح ٣ ٟؤ ً ٞ ٝاًح ط

٘يٙ ، ْٜ ػ ٛٞحط ٠ٞح أ ل ِْ ه ٌ  ط

Kemudian Urwah memperhatikan para sahabat Nabi dengan kedua matanya. Ia 

berkata,”Demi Allah! Tidaklah Rasulullah mengeluarkan dahak, kecuali mengenai tangan 

salah seorang dari mereka, lalu menggosokkannya ke wajah dan kulitnya. Dan jika Beliau 

[shallallahu „alaihi wasallam] memerintahkan mereka, maka mereka segera 

melaksanakannya. Juga jika Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berwudhu, maka mereka 

seakan-akan berperang memperebutkan sisa air wudhunya. Dan jika berbicara, mereka 

merendahkan suara-suara mereka di sisinya…[Shahih Bukhari no 2732] 

 ٚ ٌخٗ زَأ ٓ ٤ٚ ك ٘ ٤ ٢ ػ ٜن ك ز ٚ ك يػ٢ ُ ؤَٓ ك ٤ٚ ك ٘ ٤ ٢ٌ ػ ظ ٘ ٤َ ٣ و ٢ِ ك ٖ ػ وخٍ أ٣ ك

٢ٗء  ٚ ٌٖ ر ي ٣ ُ ٚ ؤٗ ظ٠ ً  ك

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “dimana Aliy?”. Maka dikatakan ia sakit 

kedua matanya. Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] memanggilnya kemudian 

meludahi kedua matanya hingga sembuh seolah-olah belum terkena penyakit 

sedikitpun…[Shahih Bukhari no 2783] 

Akhir kata sebenarnya tidak ada alasan menjadikan perkara ini sebagai bahan celaan terhadap 

mazhab Syi‘ah mengingat perkara yang sama juga ditemukan dalam kitab mazhab Ahlus 

Sunnah. Begitulah fitnah dari orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap 

Syi‘ah, ia tidak bisa melihat kebenaran dengan objektif karena yang nampak di matanya 

hanyalah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. 

Note : Tulisan penebar fitnah yang dimaksud dapat dilihat disini http://abul-

jauzaa.blogspot.com/2011/05/fiqh-syiah-4-boleh-meludah-di-kabah.html 

Satu Cabang Aqidah Syi’ah Tentang Allah SWT : 

Kejahilan Nashibi Tentang Bada’ 

Posted on November 5, 2013 by secondprince  

Satu Cabang Aqidah Syi’ah Tentang Allah SWT : Kejahilan Nashibi Tentang Bada’ 

Para nashibi adalah kaum yang tidak hanya sekedar jahil tetapi juga gemar memfitnah dan 

membuat kedustaan terhadap mazhab lain [baca : Syi‘ah]. Sudah cukup banyak para ulama 

Syi‘ah yang membuat tulisan yang membuktikan kedustaan mereka, kutipan yang tidak 

sebagaimana mestinya, berhujjah dengan riwayat dhaif dan palsu. Berikut akan penulis 

buktikan salah satu kedustaan mereka terhadap mazhab Syi‘ah. 

. 

. 

Salah satu da‘i nashibi yang cukup dikenal di dunia maya membawakan riwayat dalam Al 

Kafi dan dengan riwayat tersebut ia berhujjah bahwa dalam aqidah bada‘ di sisi Syi‘ah, Allah 

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2011/05/fiqh-syiah-4-boleh-meludah-di-kabah.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2011/05/fiqh-syiah-4-boleh-meludah-di-kabah.html
https://secondprince.wordpress.com/2013/11/05/satu-cabang-aqidah-syiah-tentang-allah-swt-kejahilan-nashibi-tentang-bada/
https://secondprince.wordpress.com/2013/11/05/satu-cabang-aqidah-syiah-tentang-allah-swt-kejahilan-nashibi-tentang-bada/
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tidak mengetahui kejadian baru tersebut sebelumnya dan baru mengetahui setelah kejadian 

tersebut terjadi. Inilah riwayat yang dimaksud 

 ِٖ َٔ َُْل َْ٘ي أَر٢ِ ح ُْ٘ض ِػ ًُ  ٍَ ١َِِّ هَخ ْؼلَ ـَ ُْ ٍْ ح ِٗ َٛخ ْٖ أَر٢ِ  ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ِٖ َلخَم ْر ْٓ ْٖ اِ ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ُٖ  رَْؼَي (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  )َػ٢ُِِّ ْر

َٝ  ٍَ خ أَْػ٢ِ٘ أَرَخ َؿْؼلَ َٔ ُٜ ؤََّٗ ًَ  ٍَ ْٕ أَهُٞ ٣ٍُِي أَ ٢ أُ ِٔ َُ ك٢ِ َْٗل ٌِّ َٝ ا٢ِِّٗ ٧َُكَ  ٍَ ٠٠َ حْرُُ٘ٚ أَرُٞ َؿْؼلَ َٓ خ  َٓ ْهِض  َٞ ُْ ح ح ٌَ َٛ ٍي ك٢ِ  َّٔ َل ُٓ  أَرَخ 

ٍي  َّٔ َل ُٓ  ِٖ َِ ْر ََ حْر٢َْ٘ َؿْؼلَ خِػ٤ َٔ ْٓ َٝ اِ  ٠ َٓ ٞ ُٓ  ِٖ َٔ َُْل ؤَر٢ِ ح ًَ َٝ (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  ) َٕ أَرُٞ   خ ًَ  ًْ خ اِ َٔ ِٜ ظِ َّٜ وِ ًَ خ  َٔ ُٜ ظَ َّٜ َّٕ هِ اِ

 ٍَ َؿ٠ رَْؼَي أَر٢ِ َؿْؼلَ َْ ُٔ ُْ ٍي ح َّٔ َل ُٓ ٍْ رََيح  (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  ) ِٗ َٛخ ْْ ٣َخ أَرَخ  ٍَ ََٗؼ ِْٗطَن كَوَخ ْٕ أَ ََ أَ ِٖ هَْز َٔ َُْل ََ َػ٢ََِّ أَرُٞ ح كَؤَْهزَ

ٍَ ٍي رَْؼَي أَر٢ِ َؿْؼلَ َّٔ َل ُٓ ِ ك٢ِ أَر٢ِ  ٢٠ِِّ  (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  ) هلِلَّ ُٓ ٠َٓ رَْؼَي  ٞ ُٓ خ رََيح َُُٚ ك٢ِ  َٔ ًَ ُف َُُٚ  ََ ْٖ ٣ُْؼ ٌُ َ٣ ْْ خ َُ َٓ
َٕ ْزِطُِٞ ُٔ ُْ ََِٙ ح ًَ  ْٕ َٝ اِ َي  ُٔ ػَْظَي َْٗل خ َكيَّ َٔ ًَ  َٞ ُٛ  َٝ  ِٚ ْٖ َكخُِ ِٚ َػ َق رِ َ٘ ًَ خ  َٓ  ََ خِػ٤ َٔ ْٓ  اِ

‗Aliy bin Muhammad, dari Ishaaq bin Muhamad, dari Abu Haasyim Al-Ja‟fariy, ia berkata 

“Aku pernah di sisi Abul-Hasan [„alaihis salam] setelah wafatnya anaknya yang bernama 

Abu Ja‟far. Dan aku waktu itu berpikir pada diriku sendiri untuk mengatakan „Seakan-akan 

kejadian yang menimpa Abu Ja‟far dan Abu Muhammad saat ini seperti halnya kejadian 

yang menimpa Abul-Hasan Muusaa dan Ismaa‟iil, dua anak dari Ja‟far bin Muhammad 

[„alaihis salam]. Dan sesungguhnya kisah keduanya [Abu Ja‟far dan Abu Muhammad] 

serupa dengan kisah keduanya [Muusaa dan Ismaa‟iil bin Ja‟far], disebabkan Abu 

Muhammad Al-Murji menjadi imam setelah Abu Ja‟far‟. Tiba-tiba Abul-Hasan 

memandangku sebelum aku sempat berkata-kata. Ia berkata : “Benar, wahai Abu Haasyim. 

Allah memiliki pendapat baru tentang Abu Muhammad setelah wafatnya Abu Ja‟far [„alaihis 

salam] yang sebelumnya tidak Ia ketahui. Sebagaimana sebelumnya muncul pendapat baru 

pada Muusaa sepeninggal Ismaa‟il yang sesuai dengan keadaannya. Hal itu sebagamana 

yang engkau katakan pada dirimu sendiri tadi, walaupun orang-orang sesat 

membencinya…[Al Kaafiy 1/327] 

Lafaz yang dijadikan hujjah oleh nashibi tersebut adalah 

 ٍَ ٍي رَْؼَي أَر٢ِ َؿْؼلَ َّٔ َل ُٓ ِ ك٢ِ أَر٢ِ  ُف َُُٚ (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  )رََيح هلِلَّ ََ ْٖ ٣ُْؼ ٌُ َ٣ ْْ خ َُ َٓ  

Allah memiliki pendapat baru tentang Abu Muhammad setelah wafatnya Abu Ja‟far [„alaihis 

salam] yang sebelumnya tidak Ia ketahui 

Dari lafaz ini nampak bahwa Allah SWT menetapkan bada‘ terhadap suatu perkara dimana 

Allah tidak memiliki pengetahuan sebelumnya. Pernyataan ini sangat jelas kebathilannya dan 

riwayat tersebut kedudukannya dhaif di sisi Syiah. Al Majlisiy dalam Mirat Al Uqul 3/391 

berkomentar mengenai hadis ini ―majhul‖. 

Secara kelimuan hadis di sisi Syiah riwayat tersebut dhaif karena di dalam sanadnya terdapat 

Ishaq bin Muhammad An Nakha‘iy yaitu Ishaq bin Muhammad bin Ahmad bin Abban. 

Sayyid Muhsin Al ‗Amin berkata tentangnya 

ٟخػخ  ش ٝ َٝح٣ ٢ حُ خ ك ٌحر ٛذ ً ٌٔ ٓي حُ خ خٕ ك ً ٚ ١َ حٗ ٠خث ـ ٖ حُ خٍ حر ٚظ ه زَ ٍٝح٣ ٫ حه

غ ِلي٣ ُ 

Tidak diterima riwayatnya, Ibnu Ghada‟iriy berkata bahwa ia jelek mazhabnya pendusta 

dalam riwayat dan pemalsu hadis [A‟yan Asy Syi‟ah 3/277] 

Riwayat ini juga disebutkan Ath Thuusiy dalam kitabnya Al Ghaybah tanpa adanya lafaz 

―yang sebelumnya tidak Allah ketahui‖. 
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ل١َ  ؼ ـ ْٓ حُ وخ ٖ حُ ْٗ ىحٝى ر ٛخ  ٞ ٢٘ أر خٍ: كيػ ؼ١َ ه ٗ زي هللا ح٧ ٖ ػ ؼي ر ٓ وي ٍٝحٙ  ك

ٝ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل ٢ حُ ٘ي أر ٘ض ػ خٍ: ً لَ ه ؼ ٢ ؿ ٘ٚ أر خس حر ض ٝك ٤ٚ  –ه ٗخٍ اُ خٕ أ ي ً ٝه

 ٤ٚ ِ ٤َ،  –ٝىٍ ػ ٓٔخػ ٤ش ا ٠ ٤ْ ٝه َحٛ ٢ ار ٤ش أر ٠ ٌٛٙ ه  :ٍٞ ٢ٔ ٝأه ل ٗ ٢ ٌَ ك ٢ ٫ك بٗ ك

 ٢ ٢ أر ٠ ك ؼخُ يح هلل ط ْٗ ر ٛخ خ  خ أر ؼْ ٣ وخٍ: ٗ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل ٞ حُ ٢ِ أر زَ ػ ؤه ك

ٞ ٤ٚ أر ِ ٓخ ىٍ ػ ؼي ٤َ ر ٓٔخػ ٢ ا يح هلل ك ٔخ ر خ ٓلٔي، ً ٚ أر ٌخٗ ٓ َ٤ ٛ لَ ٝ ؼ ٤ٚ  ؿ ِ زي هللا ػ ػ

ِٕٞ زط ٔ َٙ حُ ٔي ٝإ ً ل ٗ ٚ ض ر ٔخ كيػ ً ٞٛ ٝ ، ٚز ٜ ٗٝ ّ٬ٔ  حُ

Dan sungguh telah diriwayatkan Sa‟d bin „Abdullah Al Asy‟ariy yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Abu Haasyim Dawud bin Qaasim Al Ja‟fariy yang berkata aku 

berada di sisi Abu Hasan [„alaihis salam] ketika wafat anaknya Abu Ja‟far [„alaihis salam], 

dan sungguh ia telah menunjuknya. Maka aku berpikir pada diriku sendiri untuk mengatakan 

“ ini seperti kasus Abu Ibrahim dan kasus Ismail”. Kemudian Abu Hasan [„alaihis salam] 

datang kepadaku dan berkata “benar wahai Abu Haasyim Allah memiliki pendapat baru 

tentang Abu Ja‟far dan mengganti kedudukannya dengan Abu Muhammad sebagaimana 

Allah menetapkan pendapat baru tentang Ismail dan mengangkat Abu „Abdullah [„alaihis 

salam]. Hal itu sebagamana yang engkau katakan pada dirimu sendiri tadi, walaupun orang-

orang sesat membencinya… [Al Ghaybah Ath Thuusiy hal 200]. 

Jika riwayat ini shahih maka hal ini menjadi bukti bahwa tanbahan lafaz ―yang sebelumnya 

tidak Allah ketahui‖ berasal dari Ishaq bin Muhammad An Nakaha‘iy. Hanya saja riwayat 

Ath Thuusiy di atas tidak disebutkan sanad lengkap Ath Thuusiy hingga Sa‘ad bin Abdullah 

Al Asy‘ariy. 

. 

. 

Dalam sudut pandang Syi‘ah, Bada‘ [yang dalam terjemah hadis di atas disebut ―pendapat 

baru‖] pada dasarnya bermakna perubahan atas ketetapan Allah [SWT] sebagaimana halnya 

nasikh dan mansukh tetapi hal ini berlaku pada takdir. Sebagaimana firman Allah SWT 

َْ٘يُٙ حّ حٌُظذ ِػ َٝ ٣ُْؼزُِض  َٝ خء  َ٘  ٣َُٔلٞح هللاُ ٓخ ٣َ

Allah menghapus apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya, 

dan di sisi-Nya terdapat Ummul Kitaab [QS Ar Raad : 39] 

Dan semua yang ditetapkan oleh Allah SWT telah Allah SWT ketahui sebelumnya. Jadi 

Bada‘ dalam aqidah Syi‘ah berada dalam lingkup ilmu Allah SWT. Hal inilah yang 

dinyatakan dengan sanad shahih [secara ilmu hadis Syi‘ah] dari Imam Ja‘far [‗alaihis salam] 

زٞد، ػٖ  ٖ ٓل ٖٔ ر ل ٤ي، ػٖ حُ ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ ٓلٔي، ػٖ حُ ٠٤، ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ ٓلٔي ر

 ٢ خٕ ك ٗت ا٫ ً  ٢ يح هلل ك ٓخ ر خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٘خٕ، ػٖ أر ٓ  ٖ زي هللا ر ػ

ٚ زيٝ ُ زَ إٔ ٣ ٔٚ ه ِ  ػ

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari Husain bin Sa‟id dari Hasan bin 

Mahbuub dari „Abdullah bin Sinaan dari Abu „Abdullah [„alaihis salam] yang berkata 

“Tidaklah Allah menetapkan bada‟ terhadap sesuatu kecuali hal itu berada dalam Ilmu-Nya 

sebelum ditetapkan atasnya”.[Al Kaafiy 1/148] 
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Riwayat Al Kaafiy di atas sanadnya shahih di sisi Syi‘ah, diriwayatkan oleh para perawi 

tsiqat 

1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Mu‘jam Rijal Al Hadits 

Sayyid Al Khu‘iy 19/33 no 12010] 

2. Ahmad bin Muhammad bin Iisa seorang yang tsiqat [Mu‘jam Rijal Al Hadits Sayyid 

Al Khu‘iy 3/85 no 902] 

3. Husain bin Sa‘id bin Hammaad seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 355] 

4. Hasan bin Mahbuub seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 354] 

5. Abdullah bin Sinaan seorang yang tsiqat, meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah [Rijal An 

Najasyiy hal 214 no 558] 

Inilah aqidah bada‘ yang shahih di sisi Syiah, sedangkan barangsiapa yang menisbatkan 

bada‘ terhadap sesuatu dimana Allah tidak mengetahui sebelumnya maka Syiah berlepas diri 

darinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Shaduq 

زَحءس  َ ٝحُ خك ً ٜٞ ٔٚ أْٓ ك ِ ؼ ٣ ْ ٗت ُ  ٢ ٤ّٞ ك ٚ حُ زيٝ ُ خ ٖٓ ُػْ إٔ هللا ػِ ٝؿَ ٣ ٘يٗ ٝػ

زش ٘ٚ ٝحؿ ٓ 

Dan di sisi kami barang siapa yang menganggap Allah „azza wajalla menetapkan sesuatu 

pada hari ini yang tidak Allah ketahui sebelumnya maka ia kafir dan wajib berlepas diri 

darinya [Kamal Ad Diin Wa Tammaam An Ni‟mah hal 69,  Syaikh Shaduuq] 

Note : Bagi pembaca yang berminat membaca tulisan dai nashibi tersebut silakan dilihat 

dalam link berikut http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/04/satu-cabang-aqidah-syiah-

tentang-allah.html 

Al Kulainiy Tertangkap Basah Mengedit Sanad Hadis 

Pendahulunya? : Kedustaan Nashibiy 

Posted on Oktober 15, 2013 by secondprince  

Al Kulainiy Tertangkap Basah Mengedit Sanad Hadis Pendahulunya? : Kedustaan 

Nashibiy 

Dalam kitab yang dijadikan pegangan dalam mazhab Syi‘ah yaitu Al Kafiy Al Kulainiy 

ditemukan riwayat yang menyebutkan nama dua belas Imam ma‘shum di sisi Syi‘ah. 

Sebagian ulama Syi‘ah telah menshahihkan riwayat tersebut. Kemudian muncul sekelompok 

pencela menyebarkan fitnah atau syubhat bahwa Al Kulainiy telah mengedit sanad tersebut 

yang asalnya dhaif kemudian diubah sanadnya sehingga tampak baik. Tulisan ini berusaha 

menganalisis secara objektif apakah tulisan tersebut benar atau seperti biasa dusta murahan 

dari kalangan pencela. Berikut riwayat Al Kafiy yang dimaksud 

. 
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ْٖ أَر٢ِ ه٢ِِّ َػ َْ ُْزَ ٍي ح َّٔ َل ُٓ  ِٖ َي ْر َٔ ْٖ أَْك َلخرَِ٘خ َػ ْٛ ْٖ أَ ِٓ سٌ  ٍَ حُؼَّخ٢ِٗ ع  ِػيَّ ْٖ أَر٢ِ َؿْؼلَ ١َِِّ َػ ْؼلَ ـَ ُْ ِْ ح ِٓ ُْوَخ ِٖ ح َى ْر ُٝ ٍْ َىح ِٗ َٛخ

ٍْ ََ ح َٕ كََيَه خ َٔ ِْ َٓ ٌٌِت َػ٠َِ ٣َِي  ظَّ ُٓ  َٞ ُٛ  َٝ ُٖ َػ٢ٍِِّ ع  ُٖ ْر َٔ َُْل َؼُٚ ح َٓ  َٝ َٖ ع  ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َُ ح ٤ ِٓ ََ أَ ٍَ أَْهزَ َْ هَخ َِ ـَ َّ كَ ح ََ َُْل َي ح ـِ ْٔ َٓ
ٌَ َف ُؿ ٍَ  ََ ًْ أَْهزَ ٍَاِ َّْ هَخ َْ ػُ َِ ـَ َّ كَ ٬َ َّٔ ِٚ حُ ىَّ َػ٤َِْ ََ َٖ كَ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َِ ح ٤ ِٓ َْ َػ٠َِ أَ َِّ َٔ ِّ كَ َٝ حُِِّزَخ ٤َْٜجَِش  ُْ ُٖ ح َٓ  

Sekelompok sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad Al Barqiy dari Abi Haasyim Dawud 

bin Qaasim Al Ja‟fariy dari Abu Ja‟far Ats Tsaniy [„alaihis salam] yang berkata Amirul 

Mukminin [„alaihis salaam]datang dan bersamanya Hasan bin Ali [„alaihis salaam]dan ia 

berpegang dengan tangan Salman, kemudian Beliau masuk ke dalam Masjid Haram, maka 

beliau duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpenampilan dan berpakaian baik, Ia 

mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin [„alaihis salaam], maka Beliau menjawab 

salamnya, Orang tersebut duduk kemudian berkata…[Al Kafiy Al Kulainiy 1/337] 

Sengaja kami tidak mengutip matan lengkapnya karena panjang dan bukan itu yang menjadi 

pokok bahasan dalam tulisan ini. Cukuplah dikatakan bahwa matan tersebut menyebutkan 

bahwa orang yang dimaksud adalah Khidir [‗alaihis salaam] dan Ia bersaksi mengenai kedua 

belas Imam Syi‘ah beserta nama-nama mereka. Bagi yang ingin melihat matan lengkapnya 

silakan dilihat disini 

Pencela yang dimaksud kemudian membawakan riwayat dengan matan yang sama dalam 

kitab Al Mahasin oleh Ahmad bin Muhammad Al Barqiy dengan sanad sebagai berikut 

 

هللا زي  ٞ ػ خٍ أر خٍ: ه غ ه لي٣ غ حُ ل١َ ٍك ؼ ـ ْٗ حُ ٛخ  ٢ ، ػٖ أر ٤ٚ ٘ٚ، ػٖ أر  ػ

Darinya [Ahmad bin Muhammad Al Barqiy] dari Ayahnya dari Abi Haasyim Al Ja‟fariy, ia 

merafa‟kan hadis, ia berkata Abu „Abdullah berkata…[Al Mahasin Ahmad bin Muhammad 

Al Barqiy 2/332 no 99] 

Maka berdasarkan riwayat dalam Al Mahasin, pencela tersebut mengatakan bahwa hadis itu 

diambil Ahmad bin Muhammad Al Barqiy dari ayahnya yaitu Muhammad bin Khalid Al 

Barqiy. Riwayat dalam Al Mahasin dhaif dengan alasan 

1. Muhammad bin Khalid telah didhaifkan oleh An Najasyiy. 

2. Abu Haasyim tidak bertemu dengan Abu ‗Abdullah maka riwayatnya mursal 

Asal riwayat ini dhaif kemudian Al Kulainiy mengubahnya dalam Al Kafiy dengan 

menghilangkan nama ayahnya Ahmad bin Muhammad Al Barqiy dan mengganti nama Imam 

Abu ‗Abdullah dengan Abu Ja‘far Ats Tsaniy. 

. 

http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/al_hadith_and_its_sciences_library/body_of_hadith/ushul_kafi_kitab_hujjah/028.html#1
http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/al_hadith_and_its_sciences_library/body_of_hadith/ushul_kafi_kitab_hujjah/028.html#1
http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/al_hadith_and_its_sciences_library/body_of_hadith/ushul_kafi_kitab_hujjah/028.html#1
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1116_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%AC-%D9%A2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_37
https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/al-kafiy-juz-1-hal-3371.jpg
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.Sebenarnya hakikat permasalahan riwayat ini bukanlah demikian. Kesalahan pencela 

tersebut karena terburu-buru dalam menarik kesimpulan, ia tidak mengumpulkan semua jalan 

sanad-sanadnya. Sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu kedudukan ayahnya Ahmad bin 

Muhammad Al Barqiy yaitu Muhammad bin Khalid bin ‗Abdurrahman. An Najasyiy berkata 

dalam kitab Rijal-nya 

ؼَد ِّٞ حُ زخٍ ٝػ خ٫ه ش ر ؼَك ٔ ٖٔ حُ زخ ك خٕ أى٣ غ، ًٝ لي٣ ٢ حُ لخ ك ٤ ؼ ٟ خٕ ٓلٔي  ًٝ 

Muhammad dhaif dalam hadis, dia seorang ahli sastra [penyair], baik pengenalannya dalam 

kabar dan ilmu-ilmu arab [Rijal An Najasyiy hal 335 no 898] 

Walaupun ia didhaifkan oleh An Najasyiy tetapi ia telah ditsiqatkan oleh Syaikh Ath Thuusiy 

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٠ٓ ػ ٞٓ  ٖٔ ل ٢ حُ ٛلخد أر ٛئ٫ء ٖٓ أ وش،  ٢، ػ زَه ي حُ ٖ هخُ لٔي ر  ٓ

Muhammad bin Khalid Al Barqiy, tsiqat, mereka termasuk sahabat Abu Hasan Muusa 

[„alaihis salaam] [Rijal Ath Thuusiy hal 363] 

Allamah Al Hilliy memasukkannya dalam kitabnya Khulashah Al Aqwaal bagian pertama 

yang memuat para perawi tsiqat atau yang ia berpegang dengannya. Allamah Al Hilliy 

mengutip Ibnu Ghada‘iriy, An Najasyiy dan Ath Thuusiy kemudian berpegang pada pendapat 

Syaikh Ath Thuusiy. 

 ٠ٓ ٞٓ  ٢ ٠ أر زي هللا، ُٓٞ ٞ ػ ٢، أر زَه ٢ِ حُ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر َكٔخٕ ر زي حُ ٖ ػ ي ر ٖ هخُ ٓلٔي ر

 َ ٠ ؿ٣َ ُٞٓ ٚ ١َ: حٗ ٠خث ـ ٖ حُ خٍ حر وشٝه ٬ّٔ(، ػ ٤ٚ حُ ِ ٟخ )ػ َ ٛلخد حُ ؼ١َ، ٖٓ أ ٗ ح٧

١َٝ ػٖ  ٣ٝ ،ٌَ ٘ ؼَف ٣ٝ ٚؼ ٣ زي هللا، كي٣ ٖ ػ خٍ ر ِٞه ٤ ٓ َٔح ي حُ ٔظ ؼ لخء ٣ٝ ؼ ٠ حُ

 ٢ٓ طٞ لَ حُ ؼ ٢ ؿ ٤ن أر ٘ ٍٞ حُ ٠ِ ه ٘ي١ ػ خى ػ ٔظ ؼٞح٫ػ لي٣ ٤ق حُ ؼ ٟ  ٚ ٢ٗ: حٗ ٘ـخ حُ

ِٚ ؼي٣ ٘ٚ ٖٓ ط ٢ٟ هللا ػ ٍ 

Muhammad bin Khaalid bin „Abdurrahman bin Muhammad bin Aliy Al Barqiy, Abu 

„Abdullah maula Abu Musa Al Asy‟ariy, termasuk sahabat Imam Ar Ridha [„alaihis salaam], 

seorang yang tsiqat. Ibnu Ghadha‟iriy berkata bahwasanya ia maula Jarir bin „Abdullah, 

hadisnya dikenal dan diingkari dan ia meriwayatkan dari para perawi dhaif dan berpegang 

pada riwayat mursal. Najasyiy berkata bahwa ia dhaif dalam hadis. Dan yang menjadi 

pegangan di sisiku adalah perkataan Syaikh Abu Ja‟far Ath Thuusiy [radiallahu „anhu] yang 

menta‟dilnya [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 237] 

Sayyid Al Khu‘iy menjelaskan dalam kitab Mu‘jam-nya bahwa sebenarnya perkataan Syaikh 

Ath Thuusiy tidaklah bertentangan dengan apa yang dikatakan Najasyiy dan Ibnu Ghada‘iriy. 

Ia menjelaskan bahwa kedhaifan yang dimaksud Najasyiy bukan mendhaifkan Muhammad 

tetapi kepada hadisnya karena ia sering meriwayatkan dari perawi dhaif dan mursal seperti 

yang dikatakan Ibnu Ghadha‘iriy. [Mu‘jam Rijal Al Hadits Sayyid Al Khu‘iy 17/71 no 

10715]. 

Oleh karena itu dalam Al Mufiid, Muhammad Jawahiriy menegaskan bahwa Muhammad bin 

Khalid Al Barqiy tsiqat [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 524]. Begitu pula yang 

dirajihkan oleh Ahmad bin ‗Abdur Ridha Al Bashriy dalam Fa‘iq Al Maqaal Fii Hadits Wa 

Rijal hal 150 no 882. 
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Menurut kami pendapat yang paling baik adalah dengan mengambil jalan tengah bahwa ia 

pada dasarnya tsiqat tetapi terdapat kedhaifan dalam hadisnya sehingga hadisnya dikenal dan 

diingkari. Oleh karena itu ia tidak bisa dijadikan hujjah jika tafarrud tetapi hadisnya dapat 

dijadikan penguat. 

. 

. 

. 

Setelah itu mari kita mengumpulkan sanad-sanad riwayat Ahmad bin Muhammad bin Khalid 

Al Barqiy di atas selain dari kitab Al Kafiy. 

هللا زي  ٞ ػ خٍ أر خٍ: ه غ ه لي٣ غ حُ ل١َ ٍك ؼ ـ ْٗ حُ ٛخ  ٢ ، ػٖ أر ٤ٚ ٘ٚ، ػٖ أر  ػ

Darinya [Ahmad bin Muhammad Al Barqiy] dari Ayahnya dari Abi Haasyim Al Ja‟fariy, ia 

merafa‟kan hadis, ia berkata Abu „Abdullah berkata…[Al Mahasin Ahmad bin Muhammad 

Al Barqiy 2/332 no 99] 

 

 

زي  زي هللا ٝػ ٖ ػ ؼي ر ٓ ٘خ  خ٫ : كيػ ٜ٘ٔخ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٖٔ ل ٖ حُ ٢ ، ٝٓلٔي ر ٘خ أر كيػ

ٞح :  خُ ؼخ ه ٤ ْ ؿٔ ٖ اى٣ٍ ؼطخٍ ، ٝأكٔي ر ٠٤ حُ ل ٣ ٖ ١َ٤ ، ٝٓلٔي ر لٔ لَ حُ ؼ ٖ ؿ هللا ر

 ْٗ ٛخ  ٞ ٘خ أر خٍ : كيػ ٢ ه زَه زي هللا حُ ٢ ػ ٖ أر ٘خ أكٔي ر ل١َ ، كيػ ؼ ـ ْٓ حُ وخ ٖ حُ ىحٝى ر

خٍ ٬ّٔ ه ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٢ِ ػ ٖ ػ ٢ ٓلٔي ر ؼخٗ لَ حُ ؼ ٢ ؿ  ػٖ أر

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/kamal-ad-din-shaduq-hal-295.jpg
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Telah menceritakan kepadaku Ayahku dan Muhammad bin Hasan [radiallahu „anhuma] 

keduanya berkata telah menceritakan kepadaku Sa‟d bin „Abdullah, Abdullah bin Ja‟far Al 

Himyaariy, Muhammad bin Yahya Al „Athaar, Ahmad bin Idris, semuanya mengatakan telah 

menceritakan kepada kami Ahmad bin Abi „Abdullah Al Barqiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Haasyim Dawud bin Qaasim Al Ja‟fariy dari Abu Ja‟far Ats 

Tsaniy Muhammad bin Aliy [„alaihimus salaam] yang berkata…[Kamal Ad Diin Wa 

Tammaam An Ni‟mah hal 294-295, Syaikh Shaduq] 

 

 

ي  ٖ هخُ ٖ ٓلٔي ػٖ حر زي هللا ، ػٖ أكٔي ر ٖ ػ ؼي ر ٓ ٘خ  خٍ : كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ ٘خ أر كيػ

٢ ؼخٗ لَ حُ ؼ ٢ ؿ ل١َ ، ػٖ أر ؼ ـ ْٓ حُ وخ ٖ حُ ْٗ ىحٝى ر ٛخ  ٢ ٢ ، ػٖ أر زَه  حُ

Telah menceritakan kepada kami Ayahku [radiallahu „anhu] yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sa‟d bin Abdullah dari Ahmad bin Muhammad dari Ibnu Khaalid 

Al Barqiy dari Abi Haasyim Dawud bin Qaasim Al Ja‟fariy dari Abu Ja‟far Ats Tsaniy…[Ilal 

Asy Syarai‟ Syaikh Shaduq 1/96] 

   

 

 ٖ ؼي ر ٓ ٘خ  خ٫ : كيػ ٜ٘ٔخ ه ٢ٟ هللا ػ ٤ي ٍ ُٞ ٖ حُ ٖ أكٔي ر ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ ٝٓلٔي ر ٘خ أر كيػ

ؼخ  ٤ ْ ؿٔ ٖ اى٣ٍ ؼطخٍ ٝأكٔي ر ٠٤ حُ ل ٣ ٖ ١َ٤ ٝٓلٔي ر لٔ لَ حُ ؼ ٖ ؿ زي هللا ر زي هللا ٝػ ػ

ْٗ ٛخ  ٢ ٘خ أر خٍ : كيػ ٢ ه زَه زي هللا حُ ٢ ػ ٖ أر ٘خ أكٔي ر ٞح : كيػ خُ ٖ   ه ْٓ ىحٝى ر وخ حُ

خٍ ٬ّٔ ه ٔخ حُ ٤ٜ ِ َ ػ زخه ٢ِ حُ ٖ ػ لَ ٓلٔي ر ؼ ٢ ؿ ل١َ ػٖ أر ؼ ـ  حُ

Telah menceritakan kepadaku Ayahku dan Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid 

[radiallahu „anhuma] keduanya berkata telah menceritakan kepadaku Sa‟d bin „Abdullah, 

Abdullah bin Ja‟far Al Himyaariy, Muhammad bin Yahya Al „Athaar, Ahmad bin Idris, 

semuanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abi „Abdullah Al Barqiy 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/ilal-syarai-shaduq-hal-99.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/uyun-akhbar-ridha-juz-1-hal-67.jpg
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yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Haasyim Dawud bin Qaasim Al Ja‟fariy 

dari Abu Ja‟far Muhammad bin Aliy Al Baaqir [„alaihimus salaam] yang berkata…[U‟yun 

Akhbar Ar Ridhaa Syaikh Shaduq 1/67] 

Dengan mengumpulkan semua sanad riwayat kisah di atas maka didapatkan bahwa terkadang 

Ahmad bin Muhammad bin Khalid Al Barqiy meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Haasyim 

dan terkadang meriwayatkan langsung dari Abu Haasyim. Disini ada dua kemungkinan 

1. Ahmad bin Muhammad bin Khalid Al Barqiy melakukan tadlis sehingga terkadang ia 

meriwayatkan dengan menghilangkan nama ayahnya 

2. Ahmad bin Muhammad bin Khalid Al Barqiy meriwayatkan dari Ayahnya dan 

mendengar langsung pula dari Abu Haasyim 

Yang kedua inilah yang benar sebagaimana nampak dalam zhahir riwayat Ash Shaduq 

dimana Ahmad bin Muhammad meriwayatkan dari Abu Haasyim dengan lafaz ―haddatsana‖ 

yaitu telah menceritakan kepada kami. Maka kedustaan pertama pencela tersebut ketika ia 

mengatakan bahwa Al Kulainiy menghilangkan nama ayahnya Ahmad bin Muhammad Al 

Barqiy dalam sanad kitab Al Kafiy. Padahal fakta riwayat menunjukkan bahwa sanad riwayat 

tersebut ada dua, yaitu Ahmad bin Muhammad Al Barqiy meriwayatkan dari Ayahnya dan 

Ahmad bin Muhammad Al Barqiy mendengar langsung dari Abu Haasyim. Maka dengan 

mudah dapat dikatakan bahwa riwayat Al Kafiy memang adalah riwayat Ahmad bin 

Muhammad Al Barqiy dari Abu Haasyim. 

. 

. 

Terdapat perselisihan soal riwayat Abu Haasyim Dawud bin Qaasim. Dalam Al Mahasin, 

disebutkan bahwa ia merafa‘kan kepada Abu ‗Abdullah. Lafaz merafa‘kan di sisi ilmu hadis 

Syi‘ah menunjukkan bahwa memang ada perawi yang tidak disebutkan namanya dalam sanad 

tersebut [rafa‘ disini berbeda maksudnya dengan pengertian rafa‘ di sisi Sunni]. Riwayat Al 

Mahasin berasal dari Muhammad bin Khalid Al Barqiy 

Disebutkan oleh Ash Shaduq dalam Ilal Asy Syarai‘ bahwa Muhammad bin Khalid Al Barqiy 

meriwayatkan dari Abu Haasyim dari Abu Ja‘far Ats Tsaniy. Maka disini ada dua 

kemungkinan 

1. Muhammad bin Khalid Al Barqiy keliru dalam menyebutkan sanadnya sehingga 

hanya salah satu dari sanad tersebut yang benar 

2. Kedua riwayat tersebut benar, yaitu dari Abu ‗Abdullah seperti yang disebutkan 

dalam Al Mahasin dan dari Abu Ja‘far Ats Tsaniy seperti yang disebutkan Ash 

Shaduq 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai kedudukan Muhammad bin Khalid Al 

Barqiy maka diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam hadisnya sehingga pendapat yang 

rajih adalah kemungkinan pertama yaitu salah satunya yang benar. Untuk menentukan mana 

yang benar tentu dengan melihat qarinah dari riwayat lain‘ 

‗ 
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. 

Riwayat Ash Shaduq yang tidak melalui jalur Muhammad bin Khalid yaitu riwayat dimana 

Ahmad bin Muhammad Al Barqiy meriwayatkan langsung dari Abu Haaysim juga terjadi 

perselisihan yaitu terkadang Abu Haasyim meriwayatkan dari Abu Ja‘far Ats Tsaniy dan 

terkadang Abu Haasyim meriwayatkan dari Abu Ja‘far Al Baqir. Disini juga ada dua 

kemungkinan 

1. Salah satu riwayat Abu Haasyim keliru, riwayat Abu Ja‘far Ats Tsaniy atau riwayat 

Al Baqir 

2. Kedua riwayat Abu Haasyim tersebut benar artinya ia meriwayatkan dari Al Baqir 

juga dari Abu Ja‘far Ats Tsaniy 

Kemungkinan yang rajih adalah yang pertama, salah satu riwayat Abu Haasyim tersebut 

keliru dan yang benar adalah riwayat dari Abu Ja‘far Ats Tsaniy dengan qarinah sebagai 

berikut 

1. Abu Haasyim tidak dikenal sebagai sahabat Abu Ja‘far Al Baqir bahkan ia tidak 

menemui masa Al Baqir dan dalam kitab Rijal Syi‘ah disebutkan bahwa ia adalah 

sahabat Abu Ja‘far Ats Tsaniy atau Imam Jawad [‗alaihis salaam] 

2. Jika memang lafaz yang dimaksud dalam salah satu riwayat Ash Shaduq adalah Abu 

Ja‘far Al Baqir maka akan disebutkan lafaz ―merafa‘kan sanadnya‖ yang 

menunjukkan bahwa ada perawi lain antara keduanya sebagaimana halnya yang 

nampak dalam riwayat Al Mahasin 

Menurut kami terjadi tashif dalam kitab U‘yun Akhbar Ar Ridha tersebut sehingga lafaz yang 

benar adalah Ats Tsaniy bukan Al Baqir. Bukti nyata akan hal ini adalah Ayahnya Syaikh 

Shaduq yaitu Ibnu Babawaih Al Qummiy meriwayatkan sanad tersebut dengan menyebutkan 

lafaz Abu Ja‘far Ats Tsaniy 

 

 

 ٖ ؼطخٍ، ٝأكٔي ر ٠٤ حُ ل ٣ ٖ ١َ٤، ٝٓلٔي ر لٔ لَ حُ ؼ ٖ ؿ زي هللا ر زي هللا، ٝػ ٖ ػ ؼي ر ٓ

 ،٢ زَه زي هللا حُ ٢ ػ ٖ أر ٘خ أكٔي ر ٞحكيػ خُ ؼخ ه ٤ ْ، ؿٔ ٖ اى٣ٍ ْٗ ىحٝى ر ٛخ  ٞ ٘خ أر خٍ: كيػ ه

خٍ ٬ّٔ ه ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٢ِ ػ ٖ ػ ٢ ٓلٔي ر ؼخٗ لَ حُ ؼ ٢ ؿ ل١َ، ػٖ أر ؼ ـ ْٓ حُ وخ  حُ

Sa‟d bin „Abdullah, Abdullah bin Ja‟far Al Himyariy, Muhammad bin Yahya Al „Aththaar, 

dan Ahmad bin Idris semuanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abi 

„Abdullah Al Barqiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Haasyim Dawud bin 

Qaasim Al Ja‟fariy dari Abu Ja‟far Ats Tsaniy Muhammad bin „Aliy [„alaihimas salaam] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/imamah-wa-tabshirah-hal-106.jpg
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yang berkata…[Al Imamah Wal Tabshirah, Aliy bin Husain bin Babawaih Al Qummiy hal 

106 no 93] 

Hadis di atas menguatkan bahwa pendapat yang rajih mengenai riwayat Ash Shaduq adalah 

Abu Haasyim meriwayatkan dari Abu Ja‘far Ats Tsaniy. Dan hadis ini juga menjadi dasar 

untuk menguatkan bahwa riwayat Muhammad bin Khalid Al Barqiy yang rajih adalah 

riwayat dalam kitab Ilal Asy Syarai‘ yang menyebutkan Abu Ja‘far Ats Tsaniy bukan riwayat 

dalam Al Mahasin 

Maka kedustaan kedua adalah ketika pencela itu mengatakan bahwa Al Kulainiy mengganti 

nama Imam Abu ‗Abdullah menjadi Abu Ja‘far Ats Tsaniy padahal justru yang rajih adalah 

riwayat yang menyebutkan Abu Ja‘far Ats Tsaniy karena juga terdapat dalam riwayat selain 

dari Muhammad bin Khalid Al Barqiy. 

‗ 

‗ 

‗ 

Seandainya pun pencela tersebut menolak perajihan di atas maka itupun tetap membuktikan 

kedustaannya karena perselisihan riwayat yang tidak bisa ditarjih hanya menunjukkan bahwa 

terjadi idhthirab pada sanadnya dan idhthirab ini lebih mungkin dikembalikan kepada Ahmad 

bin Muhammad bin Khalid Al Barqiy atau Abu Haasyim Dawud bin Qaasim. Ini pun juga 

membuktikan bahwa Al Kulainiy tidaklah mengubah sanad tersebut karena penyebutan Abu 

Ja‘far Ats Tsaniy juga ada dalam riwayat Ash Shaduq. 

Kalau dikaji secara keseluruhan maka sanad yang benar memang dengan penyebutan Abu 

Ja‘far Ats Tsaniy. Sebagaimana disebutkan oleh jama‘ah dari Ahmad bin Muhammad Al 

Barqiy yang nampak dalam riwayat Al Kulainiy dan Ash Shaduq. Allamah Al Hilliy 

mengutip dari Al Kulainiy yang mengatakan 

ٖ ٓلٔي  ٢ِ ر ٞػ ٤ٔ َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ْٜ ػ ٢، ك زَه ي حُ ٖ هخُ ٖ ٓلٔي ر ٘خ ػٖ أكٔي ر ٛلخر ػيس ٖٓ أ

زي ٖ ػ ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ِ ر ٤شٝػ ٖ أٓ زي هللا ر ٖ ػ ٘ش ٝأكٔي ر ٖ أ٣ً  هللا حر

Sekelompok sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad bin Khalid Al Barqiy maka mereka 

adalah Aliy bin Ibrahim, Aliy bin Muhammad bin „Abdullah Ibnu Adziinah, Ahmad bin 

„Abdullah bin Umayyah dan Aliy bin Hasan [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 

430] 

Ada empat perawi dalam riwayat Al Kulainiy dan empat lagi dari riwayat Ash Shaduq yang 

semuanya meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Khalid Al Barqiy dengan 

menyebutkan Abu Ja‘far Ats Tsaniy. Riwayat ini juga disebutkan Sayyid Haasyim Al 

Bahraniy dalam Madinatul Ma‘aajiz dengan lafaz dari Abu Ja‘far Muhammad bin Aliy Ats 

Tsaniy [Madinatul Ma‘aajiz 3/341-346]. Kesimpulannya memang benar riwayat tersebut 

berasal dari Abu Ja‘far Ats Tsaniy [‗alaihis salaam] 

Kami tidak membahas kedudukan riwayat tersebut secara detail, apakah ia shahih atau tidak 

berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah?. Kami hanya ingin menunjukkan kedustaan pencela tersebut 

dengan analisa murahannya. Sekedar informasi riwayat Al Kafiy ini telah dishahihkan oleh 
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Al Majlisiy dalam Mirat Al Uqul 6/203 dan kami lihat tidak ada masalah dengan penilaian Al 

Majlisiy. 

. 

. 

. 

Dalam kitab ahlus sunnah juga ditemukan fenomena seperti ini dan hanya orang yang 

pikirannya awam saja yang menyatakan bahwa seorang ulama mengubah sanad 

pendahulunya hanya karena sanadnya dengan sanad pendahulunya berbeda. Berikut ada hadis 

yang menyebutkan kalau Zubair tergolong pihak yang zalim ketika memerangi Imam Aliy. 

Hadis tersebut diriwayatkan Al Hakim dalam Al Mustadrak dengan sanad berikut 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/mustadrak-juz-3.jpg
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٘خ  ٚ ػ ظخر ً َٛ ٔؤٕٓٞ ٖٓ أ ؼيٍ حُ ٖ ٓطَ حُ ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ٖ ؿ ٞ ػَٔٝ ٓلٔي ر ي أر ٌُ ٘خ ر كيػ

ِق  ٖ ح٧ؿ زي هللا ر ٘خ ػ لخٍع ػ ٖ حُ ٘ـخد ر ٘خ ٓ ٢ٔٗ ػ ٜخ ٓٞحٍ حُ  ٖ ٖ ٓلٔي ر زي هللا ر ػ

ؼخ  ٤ ٚ ؿٔ ليع ر ش ٣ ٠خُ ٖ ك ٠َ ر ؼض ك ٔٓ ٘ـخد : ٝ  خٍ ٓ ٤َ ه و ل ي حُ ٣ِ ٢ ػٖ ٣ ٢٘ أر كيػ

٢ كَد  خٍػٖ أر ٢ِ ه ي٣ ٓٞى حُ ٢ ح٧ ٖ أر  ر

Telah menceritakan demikian Abu „Amru Muhammad bin Ja‟far bin Muhammad bin Mathar 

Al „Adl Al Ma‟mun dari Ushul Kitab-nya yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abdullah bin Muhammad bin Sawaar Al Haasyimiy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Munajaab bin Al Haarits yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin 

„Ajlah yang berkata telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Yaziid Al Faqiir. Munajaab 

berkata dan aku mendengar Fadhl bin Fadhalah menceritakan dengannya, keduanya [Yazid 

Al Faqiir dan Fadhl bin Fadhalah] dari Abi Harb bin Abil Aswad…[Mustadrak Al Hakim juz 

3 no 5575] 

Kemudian mari lihat hadis yang sama diriwayatkan oleh Baihaqiy dimana terjadi perubahan 

pada sanadnya 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/mustadrak-no-5575.jpg
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ٖٔ ح ل ٖ حُ ٌَ أكٔي ر ٞ ر خ أر زَٗ ٞ أه خ أر زَٗ ٖ ٓطَ ، أه ٞ ػَٔٝ ر خ أر زَٗ ٢ٟ ، أه وخ ُ

٘خ  لخٍع ، كيػ ٖ حُ ٘ـخد ر ٘خ ٓ ٢ ، كيػ ٌٞك ٢ٔٗ حُ ٜخ ٓٞحٍ حُ  ٖ ٖ ٓلٔي ر زي هللا ر زخّ ػ ؼ حُ

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/dalail-nubuwah-juz-6.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/dalalil-nubuwah-juz-6-hal-414.jpg
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ؼض  ٔٓ خٍ : ٝ ٤ٚ ، ه ٤َ ، ػٖ أر و ل ي حُ ٣ِ ٢ ، ػٖ ٣ ٘خ أر خٍ : كيػ ِق ، ه ٖ ح٧ؿ زي هللا ر ػ

، ٢ يإُ ٓٞى حُ ٖ ح٧ ٢ كَد ر ٢ ػٖ أر ليع أر ش ، ٣ ٠خُ ٖ ك ٠َ ر ل ٤ٚ حُ  ػٖ أر

Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al Qaadhiy yang berkata 

telah mengabarkan kepada kami „Abu „Amru bin Mathar yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Abu „Abbas „Abdullah bin Muhammad bin Sawaar Al Haasyimiy Al Kufiy yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Munajaab bin Al Haarits yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdullah bin Ajlah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ayahku dari Yazid Al Faqiir dari Ayahnya. [Munajab] berkata aku mendengar Fadhl 

bin Fadhalah berkata telah menceritakan ayahku dari Abi Harb bin Aswad Ad Du‟aliy dari 

Ayahnya… [Dala‟il Nubuwah Baihaqiy 6/414]. 

Al Hakim meriwayatkan dari Abu ‗Amru bin Mathar dari Ushul kitabnya dengan dua sanad 

yaitu 

1. Munajaab dari Abdullah bin Ajlah dari Ayahnya dari Yaziid Al Faqiir dari Abi Harb 

bin Abil Aswad 

2. Munajaab dari Fadhl bin Fadhalah dari Abi Harb bin Abil Aswad 

Al Baihaqiy dalam kitabnya meriwayatkan dari Ahmad bin Hasan Al Qaadhiy dari Abu 

‗Amru bin Mathar dengan dua sanad berikut 

1. Munajaab dari Abdullah bin Ajlah dari Ayahnya dari Yazid Al Faqiir dari Ayahnya 

dari Abi Harb bin Abil Aswad dari Ayahnya 

2. Munajaab dari Fadhl bin Fadhalah dari Ayahnya dari Abi Harb bin Abil Aswad dari 

Ayahnya 

Sanad dalam kitab Al Baihaqiy terdapat penambahan kata ayahnya jika dibandingkan dengan 

sanad dalam Ushul Kitab Abu ‗Amru bin Mathar. Maka apakah itu berarti Baihaqiy 

mengubah atau mengedit sanad yang asalnya dari kitab Abu ‗Amru bin Mathar 

pendahulunya. 

Mereka yang akrab dengan ilmu hadis tidak akan mengatakan demikian sebelum ada bukti 

nyata bahwa Baihaqiy mengubah sanad tersebut karena fenomena seperti ini banyak dalam 

kitab hadis. Hal yang bisa dikatakan disini adalah terdapat kekeliruan pada sanadnya dan 

siapa yang keliru jelas memerlukan penelitian atau qarinah lebih lanjut. 

. 

. 

Kami pribadi tidak pernah keberatan dengan orang-orang yang mengkritik Syi‘ah secara 

ilmiah. Bagi kami kritikan tersebut menjadi tambahan ilmu yang berguna dalam mencari 

kebenaran [dalam hal ini tentang Syi‘ah]. Yang kami tidak suka adalah orang yang terburu-

buru dan mungkin mengedepankan hawa nafsu kebenciannya atau kejahilan akalnya sehingga 

menghina Syi‘ah dengan syubhat murahan yang bahkan hal itu banyak terjadi dalam kitab-

kitab pegangan ahlus sunnah. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung pencela tersebut 

juga menghina Ahlus Sunnah. 
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Dan orang seperti mereka jika kita tunjukkan bantahan atas tulisan mereka akan memandang 

siapapun yang membantah mereka sebagai antek syi‘ah rafidhah, hamba mut‘ah, dan celaan 

lain yang mereka nisbatkan kepada Syi‘ah. Apa di dunia ini mereka pikir hanya ada dua jenis 

manusia yaitu Syi‘ah dan Pencela Syi‘ah?. Apa mereka hidup di dunia dimana siapapun 

Pembela Syi‘ah maka sudah pasti Syi‘ah?. Jika pertanyaan sederhana ini saja tidak bisa 

mereka pahami dan jawab secara kritis maka kami katakan tidak usah jauh-jauh membuat 

tulisan ilmiah karena kualitasnya pasti tidak jauh dari analisa murahan atau fitnah semata. 

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk bagi mereka yang mau menggunakan akalnya. 

Tafsir Ar Ridha Dari Syaikh Shaduq Penghinaan 

Terhadap Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]? 

Posted on Oktober 14, 2013 by secondprince  

Tafsir Ar Ridha Dari Syaikh Shaduq Penghinaan Terhadap Rasulullah [shallallahu 

‘alaihi wasallam[? 

Tafsir yang dimaksud adalah tafsir terhadap salah satu ayat Al Qur‘an yaitu Al Ahzab ayat 37 

dimana diriwayatkan bahwa Imam Ali Ar Ridha [‗alaihis salaam] menjelaskan suatu 

perkataan yang didalamnya terkandung penghinaan terhadap Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Begitulah syubhat yang dilontarkan oleh sang pencela dalam salah satu tulisan di 

situsnya 

َض ْٔ َْٗؼ أَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َْ هللاَّ َْٗؼ ١ٌِ أَ َُِِّ ٍُ ًْ طَوُٞ اِ َٝ   ِٚ ْزِي٣ ُٓ  ُ خ هللاَّ َٓ َي  ِٔ طُْول٢ِ ك٢ِ َْٗل َٝ  َ حطَِّن هللاَّ َٝ َؿَي  ْٝ َُ ْي َػ٤ََِْي  ِٔ ْٓ ِٚ أَ َػ٤َِْ

 َٕ ٌُٞ َ٢ْ ٫َ ٣ ٌَ َٜخ ُِ ًَ ْؿَ٘خ َّٝ َُ ح  ًَ َ١ َٝ َٜخ  ْ٘ ِٓ ٣ٌْي  َُ خ ه٠٠ََ  َّٔ خُٙ كََِ َ٘ ْٕ طَْو ُ أََكنُّ أَ هللاَّ َٝ  َّ ٠َ٘ حَُّ٘خ طَْو َٝ ٌؽ  ََ َٖ َك ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َػ٠َِ ح
ْلؼ٫ًُٞك٢ِ أَ َٓ  ِ َُ هللاَّ ْٓ َٕ أَ خ ًَ َٝ ح  ًَ َ١ َٝ  َّٖ ُٜ ْ٘ ِٓ ح  ْٞ ح ه٠ََ ًَ ْْ اِ ِٜ حؽِ أَْىِػ٤َخثِ َٝ ُْ  

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat 

kepadanya dan kamu (juga) telah member nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan 

bertakwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah 

akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak 

untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 

(menceraikannya), Kami nikahkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang 

mukmin untuk (menikahi) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat 

itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu 

pasti terjadi [QS Al Ahzab : 37] 

. 

. 

.    

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/14/tafsir-ar-ridha-dari-syaikh-shaduq-penghinaan-terhadap-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/14/tafsir-ar-ridha-dari-syaikh-shaduq-penghinaan-terhadap-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/06/tafsir-ar-ridho-asy-syekh-shoduq-adalah.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/06/tafsir-ar-ridho-asy-syekh-shoduq-adalah.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/06/tafsir-ar-ridho-asy-syekh-shoduq-adalah.html
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 َ٤ َٗحك  ٖ ٚ ر ٖ كخٍػ ي ر ٜي ىحٍ ٣ُ ٍٓٞ هللا )ٙ( ه ٬ّٔ: حٕ ٍ ٤ٚ حُ ِ ٟخ ػ َ خٍ حُ ه

وي ِ ١ٌ ه زلخٕ حُ ٓ ٜخ:  وخٍ ُ َٔ ك ظ ـ ٚ ط َٓأط َأٟ ح ٤ؤَٓ حٍحىٙ ك ز٢ ك ِ ٌ  حُ

Ar Ridha [„alaihis salaam] berkata bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihiwasallam] pergi ke 

rumah Zaid bin Haaritsah bin Syarahiil Al Kalbiy dalam urusan yang Beliau kehendaki, 

kemudian Beliau melihat istrinya [Zaid] sedang mandi maka Beliau berkata “Maha suci 

Allah yang telah menciptakanmu”…[U‟yun Akhbar Ar Ridha, Syaikh Ash Shaduq 1/180-181] 

. 

Perkataan Imam Ali Ar Ridha [‗alaihis salaam] di atas telah disebutkan oleh Syaikh Ash 

Shaduq dalam sebuah riwayat yang panjang dalam kitabnya U‘yun Akhbar Ar Ridha, sanad 

riwayat sebagaimana disebutkan Syaikh Ash Shaduq adalah sebagai berikut 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/uyun-akhbar-ar-ridha-hal-180.png
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٢ ػٖ كٔيحٕ  ٢٘ أر خٍ: كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ٗ وَ ٤ْ حُ ٔ ٖ ط زي هللا ر ٖ ػ ٤ْ ر ٔ ٘خ ط كيػ

٘يٙ  ٔؤٕٓٞ ٝػ ِْ حُ ٠َص ٓـ ل خُ ـْٜ ه ٖ حُ ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ١ٍٞ ػٖ ػ ٔخر ٤ ٘ خٕ حُ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ر

ٔؤٕٓٞ ٚ حُ وخٍ ُ ٬ّٔ ك ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٠ٓ ػ ٞٓ  ٖ ٢ِ ر ٟخ ػ َ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Tamiim bin „Abdullah bin Tamiim Al Qurasyiy [radiallahu 

„anhu] yang berkata telah menceritakan kepadaku ayahku dari Hamdaan bin Sulaiman An 

Naisaburiy dari Aliy bin Muhammad bin Jahm yang berkata aku menghadiri majelis Al 

Ma‟mun dan disisinya ada Ar Ridhaa „Aliy bin Musa [„alaihis salaam], maka Al Ma‟mun 

berkata kepadanya…[U‟yun Akhbar Ar Ridha, Syaikh Ash Shaduq 1/174] 

. 

. 

Kedudukan riwayat tersebut berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah adalah dhaif karena kedhaifan 

guru Ash Shaduq yaitu Tamim bin ‗Abdullah. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/uyun-akhbar-ar-ridha-hal-174.png
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 ٖ ِٜخر زي حُ ٖ ػ ٤ْ ر ٔ ٚ، ط ٣ٞ خر ٖ ر لَ ٓلٔي ر ؼ ٞ ؿ ٘ٚ أر ١َٝ ػ ١ٌ ٣ ٢ٗ، حُ وَ ٤ْ حُ ٔ ط

١َ ٠خث ـ ٖ حُ َٙ حر ٤ق،ًً ؼ ٟ  

Tamiim bin „Abdullah bin Tamiim Al Qurasyiy, yang telah meriwayatkan darinya Abu Ja‟far 

Muhammad bin Baabawaih, dhaif, disebutkannya oleh Ibnu Ghadhaa‟iriy [Mu‟jam Rijal Al 

Hadits, Sayyid Al Khu‟iy 4/285-286 no 1930] 

 ،ٚ ٣ٞ خر ٖ ر لَ ٓلٔي ر ؼ ٞ ؿ ٘ٚ أر ١ٌ ٍٟٝ ػ ٢ٗ، حُ وَ ٤ْ حُ ٔ ٖ ط زي هللا ر ٖ ػ ٤ْ ر ٔ ط

٤ق ؼ ٟ  

Tamiim bin „Abdullah bin Tamiim Al Qurasyiy, telah meriwayatkan darinya Abu Ja‟far 

Muhammad bin Baabawaih, dhaif [Khulashah Al Aqwaal, Allamah Al Hilliy hal 329] 

ٚ )ؿٞ(  ٣ٞ خر ٖ ر لَ ٓلٔي ر ؼ ٞ ؿ ٘ٚ أر ١ٌ ٍٟٝ ػ ٢ٗ حُ وَ ٤ْ حُ ٔ ٖ ط زي هللا ر ٖ ػ ٤ْ ر ٔ ط

٤ق ؼ ٟ  

Tamiim bin „Abdullah bin Tamiim Al Qurasyiy, telah meriwayatkan darinya Abu Ja‟far 

Muhammad bin Baabawaih, [Ibnu Ghadha‟iriy] dhaif [Rijal Ibnu Dawud hal 234 no 84]. 

Selain itu ayahnya Tamim bin ‗Abdullah yaitu Abdullah bin Tamiim Al Qurasyiy tidak 

dikenal kredibilitasnya dalam kitab Rijal Syi‘ah atau muhmal. Syaikh Aliy Alu Muhsin 

berkata mengenai riwayat di atas 
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ْ ٚ ط ِش ٍٝحط بٕ ٖٓ ؿٔ ٘ي ، ك ٔ ٤ق حُ ؼ ٟ زَ  و ٌٛح حُ ٣ْ رٖ ػزي هللا رٖ ط٤ْٔ حُو٢َٗ، كبٗٚ ٝإ ًخٕ 

ٖٓ ٤ٗٞم ح٩ؿخُس ُِٜيٝم ٍكٔٚ هللا ، ٝأًؼَ حُٜيٝم ٖٓ حُظ٢َٟ ػ٘ٚ، ا٫ أٗٚ ُْ ٣ؼزض طٞػ٤وٚ ك٢ ًظذ 

ش حُل٢ِ ٝؿ٤َٛٔخٖٝٓ ٍٝحطٚ ٝحُي حَُح١ٝ حُٔخرن، ٝٛٞ َٜٓٔ ك٢  حَُؿخٍ، رَ ٟؼلٚ حرٖ حُـ٠خث١َ ٝحُؼ٬َّٓ

َؿخٍ ظذ حُ ً 

Kabar ini dhaif sanadnya, berasal dari riwayat Tamiim bin „Abdullah bin Tamim Al 

Qurasyiy dan ia termasuk dalam guru-guru ijazah Ash Shaduq [rahimahullah] dan Shaduq 

banyak memberikan taradhi kepadanya kecuali bahwa ia tidak tsabit tawtsiq-nya dalam kitab 

Rijal bahkan ia telah didhaifkan Ibnu Ghadhaa‟iriy, Allamah Al Hilliy dan selain mereka 

berdua, dan riwayatnya ini dari Ayahnya dan ia seorang yang muhmal dalam kitab Rijal 

[Lillahil Haqiiqah, Sayyid Aliy Alu Muhsin 1/105-106] 

. 

. 

Ash  Shaduq sendiri dalam kitabnya U‘yun Akhbar Ar Ridha setelah menuliskan riwayat 

tersebut, ia melemahkannya dengan kata-kata berikut 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/lillah-haqiqah-juz-1-hal-105.png
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 َٛ٧ ٚ ٠ٚ ٝػيحٝط ـ ٚز ٝر ٜ ـْٜ ٓغ ٗ ٖ حُ ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ن ػ ذ ٖٓ ٣َ١ غ ؿ٣َ لي٣ ٌٛح حُ

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ض ػ ز  حُ

Hadis ini gharib dari jalan Aliy bin Muhammad bin Jahm bersamaan dengan 

kenashibiannya, kebenciannya dan permusuhannya kepada ahlul bait [„alaihis salaam] 

[U‟yun Akhbar Ar Ridha, Syaikh Ash Shaduq 2/182] 

Maka sangat jelas kedhaifan riwayat yang dinukil sang pencela tersebut. Pada hakikatnya ia 

hanya menyebarkan syubhat seputar masalah ini dengan menukil riwayat dhaif di sisi Syi‘ah 

dan menjadikan riwayat tersebut sebagai dasar untuk mencela Syi‘ah. 

. 

. 

. 

Seandainya seorang penuntut ilmu atau pencari kebenaran memang bermental jujur dan 

bersikap objektif maka perkara yang hampir  sama juga ditemukan dalam kitab ahlus sunnah. 

Terdapat riwayat-riwayat dhaif mungkar yang menceritakan soal Nabi Muhammad 

[shallallahu ‗alaihiwasallam] dan Zainab binti Jahsy 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/uyun-akhbar-ar-ridha-hal-181.png
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ز٢  ٘ خٕ حُ ي : ً ٣ُ ٖ خٍ حر خٍ : ه ٛذ ه ٝ ٖ خ حر زَٗ خٍ : أه ْ ه ٗٞ ٢٘ ٣ ٤ٚ  –كيػ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

 ِْ ٓ ٍٓٞ هللا  –ٝ وَؽ ٍ ٚظ ، ك ٘ش ػٔ ٘ض ؿلٖ ، حر ٘ذ ر ش ٣ُ ٖ كخٍػ ي ر ي ُٝؽ ٣ُ  –ه

 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ق  – ٣َ ؼض حُ َك ؼَ ، ك ٗ ظَ ٖٓ  ٓ زخد  ٠ حُ ِ يٙ ٝػ ٣َ ٓخ ٣ ٞ ٣

ز٢  ٘ ِذ حُ ٢ ه ٜخ ك غ اػـخر ٞه َٓس ، ك ٜخ كخ ٢ كـَط ٘ق ، ٢ٛٝ ك ٌ خٗ ظَ ك ٔ ٠  –حُ ِ ٛ

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Telah menceritakan kepadaku Yunus yang berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu  

Wahb yang berkata IbnuZaid berkata Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] telah menikahkah 

Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy putri bibinya maka Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] suatu hari berada di depan pintu rumah [Zaid] yang tertutup tirai, kemudian 

bertiuplah angin mengangkat tirai tersebut sehingga nampaklah ia [Zainab] dalam 

kamarnya dengan keadaan terbuka [kepala dan tangannya], maka muncullah kekaguman 

dalam hati Nabi [shallallahu „alaihi wasallam]…[Tafsir Ath Thabariy 19/116] 

. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/tafsir-ath-thabariy-hal-116.png
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 ٍَ ٍْ ، هَخ ْٖ أََٗ ػََ٘خ ػَخرٌِض ، َػ ٣ٍْي ، َكيَّ َُ  ُٖ خُى ْر َّٔ ػََ٘خ َك ََ ، َكيَّ خِػ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ َُ ْر َّٓ َئ ُٓ ػََ٘خ  ُ  :َكيَّ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ أَط٠َ 

٣ِْي َُ  ٍَ ِِ ْ٘ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َىَهَُِٚ ٫َ أَ َػ٤َِْ ؤََّٗٚ ٌَ ٣ََْ٘ذ ، كَ َُ أَطَُٚ  ََ ْٓ َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ أَٟ  ََ ٍِػَشَ ، كَ ِٖ َكخ ١ٍِ ْر ْى

ََ ُ َػ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ َُُٚ حَُّ٘ز٢ُِّ  ِٚ ، كَوَخ َٛخ ا٤َُِْ ٌُٞ ْ٘ ٣ٌْي ٣َ َُ خَء  ـَ َُْلِي٣ِغ ، كَ ْٝ ك٢ِ ح خٍى ، أَ َّٔ ٍِ َك ْٞ ْٖ هَ ِٓ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ْي  ” :٣ْ ِٔ ْٓ أَ

 َ حطَِّن هللاَّ َٝ َؿَي ،  ْٝ َُ َٜخ ٍٓٞس  :َ ٍخَه ، ”َػ٤ََِْي  ًَ ْؿَ٘خ َّٝ َُ  ِٚ ُِ ْٞ ِٚ ا٠َُِ هَ ْزِي٣ ُٓ  ُ خ هللاَّ َٓ َي  ِٔ طُْول٢ِ ك٢ِ َْٗل َٝ  َ حطَِّن هللاَّ َٝ َُْض  َِ كََ٘

ؼ٣َ ، 37ح٧كِحد آ٣ش  ْ٘ ِ٣َُْ٘ ٢ َ ذَ

Telah menceritakan kepada kami Mu‟ammal bin Ismaiil yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Hammad bin Zaid yang berkata telah menceritakan kepada kami Tsaabit dari 

Anas yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dating ke kediaman Zaid bin 

Haritsah maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] melihat istrinya [Zaid] yaitu 

Zainab, seolah-olah ia [Zaid] telah menggaulinya, [tidak tahu ini dari perkataan Hammad 

atau ada dalam hadis], maka datang Zaid mengadukan istrinya, Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata kepadanya “tahanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah ” [perawi] 

berkata maka turunlah ayat dan “bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan 

di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya sampai firmannya Kami nikahkan 

kamu dengan dia, surat Al Ahzab ayat 37 yakni Zainab [Musnad Ahmad bin Hanbal no 

12511] 

. 

. 

Kedua riwayat di atas dhaif mungkar di sisi Ahlus sunnah. Riwayat Ath Thabariy sanadnya 

dhaif mu‘dhal. Ibnu Zaid adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam seorang yang dhaif. 

Bukhariy telah mendhaifkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, An Nasa‘iy berkata ―dhaif‖, 

Aliy bin Madiniy berkata ―tidak ada anak dari Zaid bin Aslam yang tsiqat‖. Ahmad bin 

Hanbal mendhaifkannya [Al Kamil IbnuAdiy 4/270]. Dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 

tidak menemui masa hidup Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka riwayatnya 

terputus. 

Riwayat Ahmad bin Hanbal dhaif karena Mu‘ammal bin Ismaiil. Ia telah dinyatakan tsiqat 

dan shaduq oleh sebagian ulama tetapi bersamaan dengan itu ia juga telah disifatkan dengan 

banyak kesalahan atau buruk hafalannya. Yahya bin Ma‘in menyatakan ia tsiqat, Abu Hatim 

berkata ―shaduq, tegas dalam sunnah, banyak kesalahan dan ditulis hadisnya‖ [Al Jarh Wat 

Ta‘dil Ibnu Abi Hatim 8/374 no 1079]. Dan dalam riwayat Ahmad di atas terdapat qarinah 

yang menunjukkan bahwa matan tersebut berasal dari keburukan hafalannya dimana terdapat 

lafaz ―tidak tahu apakah ini berasal dari perkataan Hammad atau ada di dalam hadis‖. 

. 

. 

Kesimpulan : Riwayat riwayat dhaif yang mengandung penghinaan terhadap Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam perkara ini terdapat dalam kitab Syi‘ah dan kitab Ahlus 

Sunnah maka tidak ada alasan untuk menjadikan riwayat-riwayat di atas sebagai dasar 

mazhab yang satu untuk mencela mazhab yang lain. 

Mengapa Neraka Diciptakan? : Kebodohan Nashibi 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/13/mengapa-neraka-diciptakan-kebodohan-nashibi/
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Posted on Oktober 13, 2013 by secondprince  

Mengapa Neraka Diciptakan? : Kebodohan Nashibi 

Tiada kata yang tepat selain kebodohan. Jika diri memang bodoh maka ada baiknya tidak 

perlu banyak bicara. Dan jika yang bersangkutan berpura-pura bodoh maka yang nampak 

hanyalah kedustaan. Itulah gambaran yang tepat untuk tulisan ―tidak berharga‖ alias ―fitnah 

murahan‖ ala nashibiy terhadap Syi‘ah. Nashibi tersebut mengutip salah satu riwayat yang 

disebutkan oleh salah seorang ulama Syi‘ah Allamah Mirza Muhammad Taqiy dalam 

kitabnya Shahifatul Abraar 1/335. 

. 

. 

Riwayat ini juga dinukil Al Majlisiy dalam Bihar Al Anwar 39/247. Asal riwayat tersebut 

adalah riwayat Ash Shaduq dalam kitab Amaliy 

 

 

زي هللا  ٢ ػ ٖ أر ٘خ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ٘ٚ(، ه ٢ٟ هللا ػ ٍ( ٢ ٘خٗ ٔ ٖ أكٔي حُ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 ٖ ٢ِ ر ي، ػٖ ػ ٣ِ ٣ ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ٔٚ حُ ؼ٢، ػٖ ػ ٘و ٖ ػَٔحٕ حُ ٠ٓ ر ٞٓ ٘خ  خٍ: كيػ ٢، ه ٌٞك حُ

خٍ:  زخّ، ه ٖ ػ ٓش، ػٖ حر ٌَ ِذ، ػٖ ػ ـ ٖ ط خٕ ر خٕ، ػٖ أر ٔؼ ٖ ػ خٕ ر ، ػٖ أر ٤ٚ ْ، ػٖ أر ٓخُ

ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ  ٍٟع ٍّٙى ّحٍٕح عّصؽح ٍٝ :ٍٙحٍؽ ٍؽ ٍٍٙح ٍحم :)ٍٙآٝ ١ٍٙع ٍٍٙح ٍٟٙ(ه

٘خٍ وض حُ ِ ٓخ ه  ٢ِ ش ػ ٣٫ٝ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad As Sinaaniy [radiallahu „anhu] 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Abdullah Al Kuufiy yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Muusa bin „Imraan An Nakha‟iy dari pamannya 

Husain bin Yaziid dari Aliy bin Saalim dari ayahnya dari Aban bin „Utsman dari Aban bin 

http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/05/mengapa-neraka-diciptakan.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/05/mengapa-neraka-diciptakan.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/05/mengapa-neraka-diciptakan.html
https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/amali-shaduq-hal-466.jpg
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Taghlib dari „Ikrimah dari Ibnu „Abbas yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata Allah Jalla Jalaaluhu berfirman seandainya seluruh manusia berkumpul 

pada Wilayah Aliy maka aku tidak akan menciptakan neraka [Amaliy Ash Shaduq hal 466] 

Riwayat Ash Shaduq di atas kedudukannya sangat dhaif di sisi Ilmu Rijal Syi‘ah. Ada empat 

perawi yang bermasalah dalam riwayat di atas yaitu 

1. Muhammad bin Ahmad As Sinaaniy 

2. Aliy bin Saalim 

3. Ayahnya Aliy bin Saalim 

4. Ikrimah maula Ibnu ‗Abbas 

Muhammad bin Ahmad As Sinaaniy yaitu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin 

Sinaan adalah salah satu dari Syaikh [guru] Ash Shaduq yang mendapat lafaz taradhi 

[radiallahu ‗anhu] olehnya. Sebagaimana dalam pembahasan khusus yang membahas masalah 

ini telah kami simpulkan bahwa taradhi Ash Shaduq tidaklah kuat sebagai tautsiq. 

Muhammad bin Ahmad As Sinaaniy telah dilemahkan oleh Ibnu Ghadha‘iriy 

٠طَد ٚؼ ٓ ٚز ٝكي٣ ٔ ٗ ٠ٔ ٤ ٞ ػ ٘خٕ، أر ٓ  ٖ ٖ ٓلٔي ر ٖ أكٔي ر لٔي ر  ٓ

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sinaan, Abu Iisa, nasab dan hadisnya 

mudhtharib [Rijal Ibnu Ghada‟iriy hal 119] 

Ibnu Dawud Al Hilliy telah memasukkan Muhammad bin Ahmad As Sinaaniy dalam 

kitabnya bagian kedua yang memuat perawi dhaif dan majhul [Rijal Ibnu Dawud Al Hilliy 

hal 269 no 422]. Disebutkan dalam Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits oleh Muhammad 

Jawahiriy bahwa ia majhul 

ـٍٜٞ  ٓ :٢ ٘خث ٔ ٖ أكٔي حُ ٚز ٖٓ ٖٓ –ٓلٔي ر ظ ً ٢ ٘ٚ ك ش ػ َٝح٣ ؼَ حُ ٜيٝم أً ن حُ ح٣

٤ٚ ِ ٤خ ػ ٟ ظَ ٓ 

Muhammad bin „Ahmad As Sinaaniy majhul, termasuk guru Ash Shaduq dimana ia banyak 

meriwayatkan darinya dalam kitabnya dan memberikan lafaz taradhi kepadanya [Al Mufiid 

Min Mu‟jam Rijal Al Hadits hal 496] 

Al Majlisi dalam Al Wajiizah menyatakan bahwa Muhammad bin Ahmad As Sinaany 

seorang yang dhaif. [Al Wajiizah no 1564] 

Aliy bin Saalim adalah Ali bin Abi Hamzaah Al Bathaa‘iniy sebagaimana yang disebutkan 

Sayyid Al Khu‘iy bahwa nama Abi Hamzah adalah Saalim [Mu‘jam Rijal Al Hadits, 13/37 

no 8157]. Aliy bin Abi Hamzaah dia seorang yang dhaif. Disebutkan dalam Rijal Al Kisyiy 

ْ ٜظ ٌحد ٓ ٢ كِٔس ً ٖ أر ٢ِ ر خٍ: ػ ٖٔ، ه ل ٖ حُ ٢ِ ر ٢٘ ػ خٍ: كيػ ؼٞى، ه ٔ ٓ ٖ لٔي ر  ٓ

Muhammad bin Mas‟ud berkata telah menceritakan kepadaku Aliy bin Hasan yang berkata 

Aliy bin Abi Hamzah pendusta tertuduh [Rijal Al Kasyiy 2/742] 
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Riwayat Al Kasyiy di atas shahih, Muhammad bin Mas‘ud termasuk guru Al Kasyiy dan ia 

seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 350 no 944]. Aliy bin Hasan bin Fadhl 

gurunya juga seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 156]. 

Allamah Al Hilliy memasukkannya dalam kitabnya bagian kedua yang memuat perawi dhaif 

[Khulashah Al Aqwaal hal 362]. Ibnu Dawud Al Hilliy juga memasukkannya dalam kitab 

Rijal-nya bagian kedua yang memuat perawi majruh dan majhul [Rijal Ibnu Dawud Al Hilliy 

hal 259]. Diantara ulama Syi‘ah muta‘akahirin yang mendhaifkannya adalah 

1. Sayyid Al Khu‘iy menyatakan ia tertuduh pendusta sebagaimana yang dikatakan Ibnu 

Fadhl [Kitab Thaharah 9/271, Sayyid Al Khu‘iy] 

2. Syaikh Al Jawahiriy dalam Jawahir Kalaam menyatakan ia pendusta [Jawaahir Kalam 

8/440] 

3. Sayyid Muhammad Shadiq Ruhaniy menyatakan ia dhaif dalam kitabnya Fiqh Ash 

Shaadiq [Fiqh Ash Shaadiq 26/197] 

Adapun ayahnya yaitu Abu Hamzaah yang namanya adalah Saalim disebutkan dalam Al 

Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits oleh Muhammad Al Jawahiriy bahwa ia majhul [Al 

Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 240] 

Ikrimah maula Ibnu ‗Abbas termasuk perawi yang dhaif dalam Rijal Syi‘ah. Allamah Al 

Hilliy menyebutkannya dalam bagian kedua kitabnya yang memuat perawi yang dhaif dan ia 

bertawaquf dengannya [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 383]. Ibnu Dawud Al 

Hilliy juga memasukkannya dalam bagian kedua kitabnya yang memuat daftar perawi majruh 

dan majhul, ia berkata 

٤ق ؼ ٟ  )ٖ زخّ )ً ٖ ػ ٠ حر ٓش ُٓٞ ٌَ  ػ

„Ikrimah maula Ibnu „Abbas dhaif [Rijal Ibnu Dawud Al Hilliy hal 258] 

Kesimpulannya hadis atau riwayat Ibnu ‗Abbas di atas dhaif dengan kelemahan yang kami 

sebutkan. Adapun kebodohan yang disebutkan si pencela itu adalah ucapannya bahwa 

maksud riwayat di atas adalah lakukan apa saja yang kalian suka menyembah kuburan, 

menuhankan auliya‘, membunuh, berzina dan segala dosa asalkan berwilayah kepada Aliy 

maka tidak akan masuk neraka. Kami heran bagian mana dari hadis di atas yang 

menyebutkan demikian?. 

. 

. 

. 

Silakan bandingkan dengan hadis di sisi mazhab Ahlus sunnah berikut, dan lihat bagaimana 

jika kita terapkan kebodohan pencela tersebut terhadap hadis yang dimaksud. 
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ع  لخك ٤ْ حُ َحٛ ٖ ار ٤ي ر ز ٖ ػ لَ أكٔي ر ؼ ٞ ؿ ٘خ أر ٖ كيػ ٤ْ ر َحٛ ٘خ ار ٜٔيحٕ ػ ٓي١ ر ح٧

٢ٌ ػٖ  ٔ ٤ْ حُ ٖ ه ٤ي ر ٢ ػٖ كٔ ٘خ أر ْ ػ ٢ أ٣ٝ ٖ أر ٤َ ر ٓٔخػ ٘خ ا َ ػ ٣ِ ٖ ىر ٤ٖ ر ٔ ل حُ

٢ٟ هللا  زخّ ٍ ٖ ػ زي هللا ر زخّ ػٖ ػ ٖ ػ ٛلخد حر ٤َٙ ٖٓ أ خف ٝ ؿ ٢ ٍر ٖ أر ػطخء ر

ض هللا  ٓؤُ  ٢ ِذ اٗ ٔط زي حُ ٢٘ ػ خ ر خٍ ٣ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٜ٘ٔخ : إٔ ٍ ػ

٬ ٌْ ػ ُ ٌْ ِ ؼ ـ ض هللا إٔ ٣ ٓؤُ  ٝ ٌْ ِْ ؿخِٛ ؼ ٌْ ٝ إٔ ٣ ٟخُ ٜي١  ٌْ ٝ إٔ ٣ ٔ خث زض ه ؼ خ إٔ ٣ ػ

و٢ هللا ٝ  ُ ْ ٛخّ ػ  ٝ ٠ِ ٜ وخّ ك ٔ ٖ ٝ حُ ًَ ٤ٖ حُ لٖ ر ٛ  ٬ ِٞ إٔ ٍؿ ـيحء ٍكٔخء ك ؿٞىحء ٗ

٘خٍ ٤ض ٓلٔي ىهَ حُ ـٞ ٧َٛ ر ز ٓ ٞٛ  

Telah menceritakan kepada kami Abu Ja‟far Ahmad bin Ubaid bin Ibrahim Al Hafizh Al 

Asdiy di Hamdaan yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Husain bin 

Dabziil yang berkata telah menceritakan kepada kami Ismaiil bin Abi Uwais yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Humaid bin Qais Al Makkiy dari „Atha‟ bin Abi 

Rabaah dan selainnya dari sahabat Ibnu „Abbas dari Abdullah bin „Abbas [radiallahu 

„anhuma] bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata wahai bani Abdul 

Muthalib aku telah memohon kepada Allah untukmu tiga perkara agar Allah menetapkan 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/mustadrak-shahihain-no-4712.jpg
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penegakmu, memberi petunjuk kepada yang sesat dan memberi ilmu kepada yang jahil 

diantara kamu. Dan aku juga memohon daripadaNya supaya menjadikanmu pemurah, 

berani, suka membantu dan penyayang. Seandainya seseorang berdiri di barisan antara rukn 

dan maqam [menunaikan haji], mengerjakan solat dan berpuasa kemudian menghadap Allah 

dalam keadaan membenci terhadap Ahlul Bait Muhammad maka pasti ia masuk neraka 

[Mustadrak Al Hakim juz 3 no 4712] 

Al Hakim berkata setelah menyebutkan hadis ini ―hadis hasan shahih sesuai syarat Muslim 

dan ia tidak mengeluarkannya‖. Adz Dzahabiy menyepakatinya dan berkata ―atas syarat 

Muslim‖. 

Dari segi sanad secara ilmu hadis Ahlus sunnah maka hadis tersebut sanadnya dhaif karena 

berdasarkan pendapat yang rajih, Ismail bin Abi Uwais dan ayahnya keduanya dhaif tetapi 

bisa dijadikan i‘tibar hadisnya. 

Mengenai Ismaiil bin Abi Uwais Ahmad bin Hanbal berkata ―tidak ada masalah padanya‖ 

[Akwal Ahmad no 166]. Nasa‘i berkata ―dhaif‖ [Adh Dhu‘afa An Nasa‘i no 42]. Daruquthni 

menyatakan ia dhaif [Akwal Daruquthni fii Rijal no 544]. Abu Hatim berkata ―tempat 

kejujuran dan ia pelupa‖ [Al Jarh Wat Ta‘dil 2/180 no 613]. Terdapat perselisihan soal 

pendapat Ibnu Ma‘in 

1. Ad Darimi meriwayatkan dari Ibnu Ma‘in bahwa tidak ada masalah padanya [Al 

Kamil Ibnu Adiy 1/323]. 

2. Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan dari Ibnu Ma‘in bahwa ia shaduq tetapi lemah 

akalnya [Al Jarh Wat Ta‘dil 2/180 no 613]. 

3. Muawiyah bin Shalih meriwayatkan dari Ibnu Ma‘in bahwa Ismail bin Abi Uwais 

dhaif [Adh Dhu‘afa Al Uqaili 1/87 no 100] 

4. Ibnu Junaid meriwayatkan dari Ibnu Ma‘in bahwa Ismail bin Abi Uwais kacau 

[hafalannya], berdusta dan tidak ada apa apanya [Su‘alat Ibnu Junaid no 162] 

5. Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Qaasim meriwayatkan dari Ibnu Ma‘in bahwa 

ia dhaif, orang yang paling dhaif, tidak halal seorang muslim meriwayatkan darinya 

[Ma‘rifat Ar Rijal Yahya bin Ma‘in no 121] 

Penjelasan yang masuk akal mengenai perkataan Ibnu Ma‘in yang bertentangan adalah Ibnu 

Ma‘in pada awalnya menganggap ia tidak ada masalah tetapi selanjutnya terbukti bahwa ia 

lemah akalnya, kacau hafalannya dan berdusta maka Ibnu Ma‘in menyatakan ia dhaif dan 

tidak boleh meriwayatkan darinya. 

Ibnu Adiy berkata ―ini hadis mungkar dari Malik, tidak dikenal kecuali dari hadis Ibnu Abi 

Uwais, Ibnu Abi Uwais ini meriwayatkan dari Malik hadis-hadis yang ia tidak memiliki 

mutaba‘ah atasnya dan dari Sulaiman bin Bilal dari selain mereka berdua dari syaikh syaikh-

nya [Al Kamil Ibnu Adiy 1/324]. Ibnu Jauzi memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa [Adh 

Dhu‘afa Ibnu Jauzi no 395]. Ibnu Hazm berkata ―dhaif‖ [Al Muhalla 8/7]. Salamah bin 

Syabib berkata aku mendengar Ismail bin Abi Uwais mengatakan mungkin aku membuat-

buat hadis untuk penduduk Madinah jika terjadi perselisihan tentang sesuatu diantara mereka 

[Su‘alat Abu Bakar Al Barqaniy hal 46-47 no 9] 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib berkata ―shaduq tetapi sering salah dalam hadis dari hafalannya‖ 

kemudian dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa ia seorang yang dhaif tetapi dapat 

dijadikan I‘tibar [Tahrir At Taqrib no 460]. Ibnu Hajar dalam Al Fath menyatakan bahwa ia 
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tidak bisa dijadikan hujjah hadisnya kecuali yang terdapat dalam kitab shahih karena celaan 

dari Nasa‘i dan yang lainnya [Muqaddimah Fath Al Bari hal 391] 

Adapun Abu Uwais, Ahmad bin Hanbal terkadang berkata ―shalih‖ terkadang berkata ―tidak 

ada masalah padanya atau tsiqat‖. Ibnu Ma‘in terkadang berkata dhaif al hadits, terkadang 

berkata shalih, terkadang berkata ―tidak kuat‖, terkadang berkata shaduq tidak menjadi 

hujjah. Aliy bin Madiniy berkata ―ia di sisi sahabat kami dhaif‖. Amru bin Aliy berkata ―ada 

kelemahan padanya dan dia termasuk ahlu shaduq‖. Abu Dawud berkata ―shalih al hadits‖. 

Nasa‘i berkata ―tidak kuat‖. Ibnu Adiy berkata ―ditulis hadisya‖. Abu Hatim berkata ―ditulis 

hadisnya, tidak dapat berhujjah dengannya dan tidak kuat‖. [Tahdzib Al Kamal 4/180]. 

Pendapat yang rajih disini adalah Abu Uwais lemah dalam dhabit atau hafalannya sedangkan 

ia tergolong orang yang shaduq maka hadisnya dhaif tetapi dapat dijadikan mutaba‘ah dan 

syawahid. 

Sehingga jika disimpulkan pendapat Al Hakim dan Adz Dzahabiy sebelumnya yang 

menshahihkan hadis tersebut keliru. Kami berpanjang-panjang mengomentari hadis ini untuk 

menunjukkan kepada pencela tersebut bahwa dalam penghukuman suatu hadis ada yang 

namanya kaidah ilmu bukannya main loncat sana loncat sini seenaknya mengutip ulama yang 

menshahihkan. 

Begitu pula hal-nya dalam kitab Syi‘ah. Tentu tidak ada gunanya ketika kami telah 

mendhaifkan suatu hadis berdasarkan kaidah ilmu Rijal Syi‘ah maka pencela tersebut 

seenaknya mengutip ulama Syi‘ah yang menurutnya berhujjah atau menshahihkan hadis 

tersebut. Jutsru hujjah ulama tersebut yang seharusnya ditimbang dengan kaidah ilmu. 

Kembali pada matan hadis riwayat Al Hakim di atas, jika kita menuruti kebodohan pencela 

tersebut dalam memahami matan hadis Syi‘ah sebelumnya dan menerapkannya pada hadis 

riwayat Al Hakim di atas maka dapat dikatakan bahwa menyembah kuburan, menuhankan 

auliya‘, membunuh, berzina dan segala dosa asalkan tidak membenci ahlul bait maka tidak 

akan memasukannya ke dalam neraka dan sebaliknya walaupun orang tersebut shalat, puasa, 

haji tetapi membenci ahlul bait maka ia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. 

Memegang Kemaluan Tidak Membatalkan Shalat? Versi 

Syiah & Versi Sunni 

Posted on Oktober 13, 2013 by secondprince  

Memegang Kemaluan Tidak Membatalkan Shalat?  Versi Syiah & Versi Sunni 

Seperti biasa nashibi yang terlalu bernafsu mencela Syiah hanya menunjukkan 

kebodohannya. Ia membawakan riwayat Syiah tentang seorang yang memegang kemaluan 

ketika shalat dan shalatnya tetap sah kemudian menjadikan riwayat ini sebagai bahan 

tertawaan padahal riwayat yang sama juga ditemukan dalam kitab hadis Ahlus Sunnah. Yah 

ini bukti nyata kalau nashibi ini bukan bagian dari ahlussunnah. 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/13/memegang-kemaluan-tidak-membatalkan-shalat-versi-syiah-versi-sunni/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/13/memegang-kemaluan-tidak-membatalkan-shalat-versi-syiah-versi-sunni/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/02/memegang-kemaluan-tidak-membatalkan.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/02/memegang-kemaluan-tidak-membatalkan.html
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Berikut riwayat versi Syi‘ah yang dikutipnya dari kitab Wasa‘il Syi‘ah, kami kutip dari kitab 

Al Istibshaar Syaikh Ath Thuusiy 

  

 

خٍ:  ٖ ػٔخٍ ه ش ر ؼخ٣ٝ ش ػٖ ٓ ٠خُ ٤ي ػٖ ك ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل زي هللا )ع( ػٖ حُ خ ػ ض أر ٓؤُ

ؤّ وخٍ: ٫ ر ش؟ ك ظٞر ٌ ٔ ٬ٜس حُ ٢ حُ َٙ ك ًٌ زغ ر ؼ َؿَ ٣  حُ

Husain bin Sa‟iid bin Fadhaalah dari Mu‟awiyah bin „Ammaar yang berkata aku bertanya 

pada Abu „Abdullah [„alaihis salaam] tentang seorang laki-laki yang memainkan dzakar-nya 

dalam shalat fardhu?. Maka Beliau berkata “tidak apa-apa” [Al Istibshaar Syaikh Ath 

Thuusiy 1/52 no 6] 

َؿَ  ٬ّٔ ػٖ حُ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ض أر ٓؤُ خٍ:  ٓٔخػش ه ٖٔ ػٖ ٍُػش ػٖ  ل ٤ٚ حُ ٘ٚ ػٖ أه ػ

ؤّ  وخٍ: ٫ ر ٟٞءٙ؟ك ٤ي ٝ ؼ ٠ أ٣ ِ ٜ ٣ ْ خث ٛٞ ه ي ٝ لَ ٖٓ ًُ ٓ َؿٚ أٝ أ َٙ أٝ ك ًً ْٔ ٣

ٔخ ي اٗ ٌُ ٔيٙ ر ٛٞ ٖٓ ؿ  

Telah meriwayatkan darinya dari saudaranya Al Hasan dari Zurarah dari Samaa‟ah yang 

berkata aku bertanya kepada „Abu „Abdullah [„alaihis salaam] tentang seorang laki-laki 

yang menyentuh dzakar-nya atau farji-nya atau yang terletak di bagian bawah darinya 

sedangkan ia dalam keadaan shalat, apakah ia harus wudhu lagi?. Beliau berkata “tidak 

apa-apa dengannya, sesungguhnya itu hanyalah bagian dari tubuhnya” [Al Istibshaar 

Syaikh Ath Thuusiy 1/52 no 7] 

Selain kedua riwayat di atas juga ditemukan riwayat lain yang zhahirnya tampak 

bertentangan dengan kedua hadis tersebut, 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/istibshar-juz-1-hal-52.jpg
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 ٖ ٠خٍ ػٖ ػَٔٝ ر ٖ ك ٢ِ ر ٖ ػ ٖٔ ر ل ٖ حُ ٠٤ ػٖ أكٔي ر ل ٣ ٖ ٖ أكٔي ر ٓخ ٍٝحٙ ٓلٔي ر ٓخ  ؤ ك

جَ  ٓ خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٠ٓ ػٖ أر ٞٓ  ٖ ٚ ػٖ ػٔخٍ ر ٛيه  ٖ ٜيم ر ٤ي ػٖ ٓ ؼ ٓ

َٙ خ١ٖ ىر ْٔ ر ٣ ْ ٟؤ ػ ظٞ َؿَ ٣ ٤ٚ  ػٖ حُ ِ ؼ ِٚ ك ٤ ِ ٘بك خ١ ٟٞءٙ ٝإ ْٓ ر وٞ ٝ خٍ: ٗ ه

ظق  ٬ٜس ٝحٕ ك ٤ي حُ ؼ ٟؤ ٣ٝ ظٞ ٬ٜس ٣ٝ طغ حُ ٬ٜس ه ٢ حُ خٕ ك ٟٞء، ٝإ ً ٞ ٤ي حُ ؼ إٔ ٣

٬ٜس ٟٞء ٝأػخى حُ ٞ ِٚ أػخى حُ ٤ ِ  اك

Adapun riwayat Muhammad bin Ahmad bin Yahya dari Ahmad bin Al Hasan bin „Aliy bin 

Fadhl dari „Amru bin Sa‟iid dari Mushadiq bin Shadaqah dari „Ammaar bin Muusa dari Abu 

„Abdullah [„alaihis salaam] [„Ammar] berkata Beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang 

telah berwudhu‟ kemudian menyentuh dubur-nya. Maka Beliau berkata“ itu membatalkan 

wudhu-nya dan jika ia menyentuh lubang kemaluannya maka ia hendaknya mengulang 

wudhu‟nya dan jika [menyentuh dubur] di dalam shalat maka shalatnya batal, hendaknya 

berwudhu dan mengulangi shalatnya dan jika ia membuka lubang kemaluannya maka 

hendaknya mengulang wudhu dan shalatnya [Al Istibshaar Syaikh Ath Thuusiy 1/52 no 8] 

Sebagian ulama Syi‘ah berusaha mengkompromikan riwayat-riwayat di atas, diantaranya 

Syaikh Ath Thuusiy sendiri dalam Al Istibshaar yang menyatakan bahwa kemungkinan 

maksud riwayat terakhir itu jika ditemukan adanya najis pada dubur dan lubang kemaluan 

tersebut sedangkan jika tidak ada maka hukumnya berlaku seperti dua hadis sebelumnya 

[tidak batal wudhu‘ dan shalat]. 

Atau Muhaqqiq As Sabzawaariy yang menggabungkan riwayat-riwayat tersebut dan 

menyatakan bahwa riwayat terakhir menunjukkan anjuran atau disunahkan untuk berwudhu‘ 

[Dzakhiirah Al Ma‘ad1/15, Muhaqqiq Sabzawariy] 

Terlepas dari apa sebenarnya hukum dalam perkara ini di sisi Syi‘ah, penulis disini hanya 

menunjukkan bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak menjadi masalah bagi ulama Syi‘ah dan 

ternyata juga ditemukan dalam kitab hadis Ahlus Sunnah sebagaimana yang akan 

ditunjukkan berikut.  

. 

. 

. 

Riwayat dengan matan serupa ditemukan dalam kitab hadis ahlussunnah dan telah 

dishahihkan oleh sebagian ulama ahlussunnah 
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https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/shahih-ibnu-hibban-juz-3.jpg
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ٛخد  ٞ زي حُ ٖ ػ ٘خ ٓلٔي ر ٌش كيػ ٔ ١ٍٞ ر ٔخر ٤ ٘ ٌٍ٘ حُ ٔ ٖ حُ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار خ ٓلٔي ر زَٗ أه

ٓؤٍ   ٚ ٤ٚ أٗ ؼٖ أر و ِ ١ ٖ ٤ْ ر ٖ ػٔخٍ ػٖ ه ٓش ر ٌَ ٤ي ػٖ ػ ُٞ ٖ حُ ٤ٖ ر ٔ ٘خ ك لَحء كيػ حُ

 ٚ ٚ اٗ ؤّ ر خٍ ٫ ر ٬ٜس ه ٢ حُ ٛٞ ك ٝ َٙ ًً ْٔ َؿَ ٣ ِْ ػٖ حُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ حُ

ٔيى ؼٞ ؿ ز ُ 

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahiim bin Mundzir An Naisabuuriy di 

Makkah yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Abdul Wahaab Al 

Faaraa yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Waliid dari „Ikrimah bin 

„Ammaar dari Qais bin Thalq dari ayahnya bahwasanya ia bertanya kepada Nabi 

[shallallahu „alaihiwasallam] tentang seorang laki-laki yang menyentuh dzakar-nya dan ia 

dalam keadaan shalat. Maka Beliau berkata “tidak apa-apa dengannya, sesungguhnya itu 

adalah bagian dari tubuhnya” [Shahih Ibnu Hibban no 1121, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth 

berkata “sanadnya kuat”] 

Kami mengakui bahwa sebagian ulama berselisih mengenai kedudukan hadis ini, ada yang 

melemahkannya dan ada yang menguatkannya. Pendapat yang rajih adalah hadis tersebut 

kedudukannya hasan. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/shahih-ibnu-hibban-no-1121.jpg
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. 

Hadis ini juga diamalkan oleh sebagian sahabat seperti Ammar bin Yasir, Hudzaifah, Aliy 

bin Abi Thalib, Sa‘d bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Mas‘ud. Berikut contoh atsar 

riwayat Hudzaifah 

 

 

 ٞ ٘خ أر ٛخػي، ػ  ٖ ٞ ٓلٔي ر ٘خ أر ؼَ، ػٖ كيػ ز خ ػ ٗ ،ْ ٗٞ ٣ ٖ ٖ أكٔي ر زي هللا ر ٤ٖ ػ ٜ ك

ٔض  ٔ ٓ ٢ خُ ٓخ أر لش:  خٍ ك٣ٌ خٍ: ه َكٖٔ ه زي حُ ٢ ػ ٤يس، ػٖ أر ز ٖ ػ ؼي ر ٓ ٤ٖ، ػٖ  ٜ ك

٢ ٔض أًٗ ٔ ٬ٜس، أٝ ٓ ٢ حُ ١َ ك ًً 

Telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad bin Shaa‟idi yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Hushain „Abdullah bin Ahmad bin Yuunus yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abtsar dari Hushain dari Sa‟d bin „Ubaidah dari „Abu 

„Abdurrahman yang berkata Hudzaifah berkata “sama saja bagiku, aku menyentuh dzakar-

ku dalam shalat atau aku menyentuh telinga-ku” [Sunan Daruquthniy no 547] 

Atsar ini sanadnya shahih, diriwayatkan oleh para perawi tsiqat sampai Hudzaifah 

1. Abu Muhammad bin Shaa‘idi adalah Yahya bin Muhammad bin Shaa‘idi, seorang 

imam hafizh, ditsiqatkan oleh Al Khaliliy, Al Baghawiy dan Daruquthniy [As Siyaar 

Adz Dzahabiy 14/501-503] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/sunan-daruquthni-no-547.jpg
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2. Abdullah bin Ahmad bin Yunus, Abu Hushain adalah seorang yang tsiqat [At Taqrib 

Ibnu Hajar 1/295 no 3204] 

3. ‗Abtsar bin Qaasim termasuk perawi Bukhari Muslim yang tsiqat [At Taqrib Ibnu 

Hajar 1/294 no 3197] 

4. Hushain bin ‗Abdurrahman termasukperawi Bukhari Muslim yang tsiqat tetapi 

hafalannya berubah pada akhir hayatnya [At Taqrib Ibnu Hajar 1/170 no 1369] dan 

periwayatan ‗Abstar dari Hushain telah diambil Bukhari dan Muslim dalam kitab 

Shahih mereka 

5. Sa‘d bin Ubaidah, Abu Hamzah Al Kuufiy perawi Bukhari dan Muslim yang tsiqat 

[At Taqrib Ibnu Hajar 1/232 no 2249] 

6. Abu ‗Abdurrahman As Sulamiy adalah Abdullah bin Habiib bin Rabii‘ah perawi 

Bukhari Muslim yang tsiqat tsabit [At Taqrib Ibnu Hajar 1/299 no 3271] 

. 

. 

Dan terdapat hadis yang zhahirnya nampak bertentangan dengan hadis tersebut yaitu hadis 

Busrah yang menyatakan bahwa harus berwudhu‘ jika menyentuh kemaluan. 
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خٍ  ٖ ػَٝس ه ٘خّ ر وطخٕ ػٖ ٛ ٤ي حُ ؼ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ خٍ كيػ ٍٜٞ ه ٘ ٓ ٖ ٓلن ر ٘خ ا كيػ

خٍ ٖٓ ْٓ  ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ لٞحٕ : إٔ حُ ٛ ٘ض  َٔس ر ٢ ػٖ ر ٢ أر زَٗ أه

ٟؤ ظٞ ظ٠ ٣ َٜ ك ٬ ٣ َٙ ك ًً 

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshuur yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Yahya bin Sa‟iid Al Qaththaan dari Hisyaam bin „Urwah yang berkata telah 

mengabarkan kepadaku Ayahku dari Busrah binti Shafwaan bahwa Nabi [shallallahu 

„alaihiwasallam] berkata “barang siapa yang menyentuh kemaluannya janganlah shalat 

sampai ia berwudhu” [Sunan Tirmidzi no 82, Tirmidzi berkata “hadis hasan shahih”, 

dishahihkan oleh Al Albaniy] 

. 

. 

Ulama-ulama ahlussunnah mengalami ikhtilaf dalam perkara ini, diantara mereka ada yang 

menguatkan hadis Busrah dan melemahkan hadis Thalq dan ada juga yang menguatkan hadis 

Thalq dari pada hadis Busrah. Sebagian ulama lagi berusaha menjamak kedua hadis tersebut 

dengan menyatakan bahwa wudhu‘ karena menyentuh kemaluan hanyalah disunahkan 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/sunan-tirmidzi-no-82.jpg
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ُّ  َِ ًَ ٌَّ ِّْ حُ َٓ  ْٖ ِٓ َٞء  ُٟ ُٞ ُْ َّٕ ح َُ أ٠ً٣َْخ أَ َٜ ح٧َْْظ َٝ  ِٖ ح٣َظ٤َْ َٝ َِّ ي ك٢ِ اْكَيٟ حُ َٔ ُّ أَْك خ َٓ ِٚ ح٩ِْ َف رِ ََّ َٛ ح  ٌَ ٌَ َٛ َٝ حِؿٌذ  َٝ ظََلذٌّ ٫َ  ْٓ

ٍِ ْٞ ُن هَ ْٔ َٗ ِٚ َْ ك٤ِ ظِْلزَخِد ٤َُْ ْٓ ِٚ َػ٠َِ ح٫ِ َِ رِ ْٓ َِ ح٧َْ ْٔ ٍُ رَِل ح٥ْػَخ َٝ ُغ ح٧ََْكخِى٣ُغ  ِٔ ظَ ـْ ح طَ ٌَ َٜ رِ َٝ  ُْٚ٘ َِٙػ َٞ ا٫َّ ر٠ََْؼشٌ    ُٛ  َْ َٛ َٝ

َٝ ْ٘ي  ِٓ ِن ْٔ ْٖ حَُّ٘ ِٓ  ٠َُ ْٝ ظِْلزَخِد أَ ْٓ َُ َػ٠َِ ح٫ِ ْٓ َُ ح٧َْ ْٔ  َك

Yang nampak [lebih kuat] bahwa berwudhu ketika menyentuh kemaluan hukumnya hanyalah 

dianjurkan atau disunahkan, tidak wajib. Pendapat ini secara tegas dinyatakan oleh Imam 

Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Pendapat ini telah menjamak berbagai 

hadis dan atsar [dalam perkara ini] sehingga perintah Nabi bermakna disunahkan 

[anjuran], tidak ada nasakh terhadap hadis “bukankah itu adalah bagian dari tubuhmu”. 

Memahami perintah tersebut kepada makna sunnah itu lebih utama daripada nasakh 

[Majmuu‟ Al Fataawa Ibnu Taimiyyah 21/241] 

. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/majmu-fatawa-ibnu-taimiyyah-juz-21-hal-241.jpg
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Kesimpulan dari tulisan ini adalah baik di sisi Sunni maupun di sisi Syiah memang terdapat 

pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan saat shalat tidaklah membatalkan 

wudhu‘-nya dan shalatnya. Jadi apa sebenarnya yang dipermasalahkan nashibi tersebut 

kecuali kejahilannya terhadap sunnah. 

Kata Syi’ah : Ayat-ayat ”Wahai Orang-orang Beriman” 

Untuk Aliy bin Abi Thalib 

Posted on Oktober 13, 2013 by secondprince  

Kata Syi’ah : Ayat-ayat ”Wahai Orang-orang Beriman” Untuk Aliy bin Abi Thalib 

Ada salah satu tulisan yang dimuat oleh sang pencela [baca : nashibiy] dalam situsnya dengan 

judul di atas. Seperti biasa tulisan tersebut ingin menyudutkan kitab mazhab Syi‘ah dengan 

mengutip riwayat-riwayat yang dalam pandangan penulis tersebut bermasalah. Inilah riwayat 

yang dikutip penulis tersebut 

  

. 

خ  خ ” ٣ ٤ٜ وَإٓ ك ٢ حُ ش ك ٠ آ٣ ؼخُ ٍِ هللا ط ٓخ أٗ خٍ:  ٚ ه ٚ أٗ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ػٖ حُ

ٚ ل ٣َٗ ٛخ ٝ َ٤ ٢ِ أٓ ٘ٞح ” ا٫ ٝػ ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ  وأ٣

Dari Nabi [shallallahu „alaihi wa aliihi] bahwasanya Beliau bersabda “Tidaklah Allah 

menurunkan ayat Al Qur‟an yang didalamnya berbunyi “wahai orang-orang beriman” 

kecuali Aliy sebagai pemimpinnya dan yang paling mulia [Bihar Al Anwar Al Majlisiy 

37/333] 

٘ٞح ( ا٫  ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ وَإٓ ) ٣ ٢ حُ ٍِ ك ٓخ ٗ خٍ :  ٬ّٔ] ه ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٤ٚ ] ػ لَ ػٖ أر ؼ ػٖ ؿ

خ ٜل ٣َٗ ٛخ ٝ َ٤ ٢ِ أٓ  ٝػ

Dari Ja‟far dari Ayah-nya [„alaihimas salaam] “tidaklah turun ayat Al Qur‟an “wahai 

orang-orang beriman” kecuali Aliy sebagai pemimpinnya dan yang paling mulia” [Tafsir 

Furaat Al Kuufiy hal 49] 

٫ ٘ٞح ” ا ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ وَإٓ ” ٣ ٢ حُ ٤ْ ك ُ :ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٟخ ػ َ لش حُ ٤ ٛل  ٢ ٢  ٝك ك

٘خ ٤ ٘خّ ” ا٫ ك ٜخ حُ خ أ٣ ظٍٞحس ” ٣ ٢ حُ ٘خ، ٫ٝ ك و  ك

Dan dalam Shahifah Ar Ridha [„alaihis salaam] “tidak ada di dalam Al Qur‟an ayat “wahai 

orang-orang beriman” kecuali tentang hak kami dan tidak ada di dalam Taurat ayat “wahai 

manusia” kecuali tentang kami [Bihar Al Anwar Al Majlisiy 37/333] 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/13/kata-syiah-ayat-ayat-wahai-orang-orang-beriman-untuk-aliy-bin-abi-thalib/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/13/kata-syiah-ayat-ayat-wahai-orang-orang-beriman-untuk-aliy-bin-abi-thalib/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/06/kata-syiah-ayat-ayat-wahai-orang-orang.html
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Kemudian penulis atau pencela tersebut mengutip ayat-ayat Al Qur‘an berikut yang 

menurutnya berdasarkan riwayat di atas ditujukan pada Aliy bin Abi Thalib dan ahlul bait. 

ِٕٞ ؼ ل ٓخ ٫ ط  ٕٞ وُٞ ْ ط ٘ٞح ُ ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ٣ 

Wahai orang-orang yang beriman mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian 

lakukan [QS Ash Shaff : 1] 

 ٚ زٞٗ ل ٣ٝ ْ ٜز ل وّٞ ٣ ٢ هللا ر ؤط ٔٞف ٣ ٘ٚ ك ٌْ ػٖ ى٣ ٘ ي ٓ َط ٘ٞح ٖٓ ٣ ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ٣

ٖ ٣َ ٌخك ٠ حُ ِ ٤ٖ أػِس ػ ٘ ٔئٓ ٠ِ حُ ش ػ  أًُ

wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, 

maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan 

merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu‟min, yang 

bersikap keras terhadap orang-orang kafir [QS Al Maidah : 54] 

ْ٤ ٖ ػٌحد أُ ٣َ ٌخك ِ ؼٞح ُٝ ٔٓ خ ٝح ظَٗ ٞح حٗ ُٞ ٘خ ٝه ٞح ٍحػ وُٞ ٘ٞح ٫ ط ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ٣ 

wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) 

“Raa‟inaa”, tetapi katakanlah “Unzhurnaa”, dan “dengarlah”. Dan bagi orang-orang kafir 

siksaan yang pedih [QS Al Baqarah : 104] 

ٌْ ػيٝ  ُ ٚ ٤طخٕ اٗ ٘ ؼٞح هطٞحص حُ ز ظ ش ٫ٝ ط خك ً ِْ ٔ ٢ حُ ِٞح ك ٘ٞح حىه ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ٣

ٖ٤ ز ٓ 

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan 

janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata 

bagimu [QS Al Baqarah : 208] 

ٕٞ ِٔ ؼ ظْ ط ٌْ ٝأٗ خط ٓخٗ ٞح أ وٞٗ ٍٓٞ ٝط َ ٞح هللا ٝحُ وٞٗ ٘ٞح ٫ ط ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ٣ 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui [QS Al Anfal : 27] 

وٍٞ خُ ٚ ر ـَٜٝح ُ ز٢ ٫ٝ ط ٘ ٛٞص حُ ٞم  ٌْ ك ٛٞحط ؼٞح أ َك ٘ٞح ٫ ط ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ٣ 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara 

Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana 

kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus amalanmu, 

sedangkan kamu tidak menyadari [QS Al Hujurat : 2] 

 َ ْ ػٖ ًً ٌْ ٫ٝ أ٫ٝىً ٓٞحُ ٌْ أ ِٜ ٘ٞح ٫ ط ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ٣ ْٛ جي  ؤُٝ ي ك ؼَ ًُ ل هللا ٖٝٓ ٣

َٝٓ وخ  حُ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu 

dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang 

yang merugi.” [QS. Al-Munafiqun : 9] 
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. 

Penulis tersebut mengutip ayat-ayat Al Qur‘an di atas sebagai bukti kebathilan dan 

kontradiksi dalam ajaran Syi‘ah. Padahal justru hakikatnya adalah pikirannya yang penuh 

dengan kebathilan. Jawaban untuk perkara ini berdasarkan keilmuan hadis di sisi Syi‘ah 

adalah sebagai berikut 

Pertama : Jika hanya sekedar menukil riwayat tanpa memperhatikan shahih tidaknya riwayat 

tersebut di sisi Syi‘ah [seperti yang dilakukan penulis tersebut] maka silakan perhatikan 

riwayat berikut 

٘ٞح ” ا٫  ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ض” ٣ ُِ ٓخ ٗ زخّ:  ٖ ػ َ ػٖ حر ٓخ ًً  :ٚ٘ خ. ٝػ ٜل ٣َٗ ٛخ ٝ َ٤ ٢ِ أٓ ٝػ

ذ هللا  وي ػخط ٛخ، ُٝ َ٤ خ ٝأٓ ٜل ٣َٗ  ٢ِ ٘ٞح ” ا٫ ٝػ ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ وَإٓ ” ٣ ٢ حُ هللا ك

َ٤ و ٤خ ا٫ ر ِ َ ػ ٓخ ًً وَإٓ ٝ ٢ آ١ ٖٓ حُ ٚ ك ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٛلخد ٓلٔي   أ

Dari Ibnu „Abbas “tidaklah turun ayat “wahai orang-orang beriman” kecuali Aliy sebagai 

pemimpinnya dan yang paling Mulia  dan darinya “tidaklah disebutkan Allah dalam Al 

Qur‟an “wahai orang-orang beriman” kecuali Aliy yang paling Mulia dan pemimpinnya, 

dan sungguh Allah telah menyalahkan sahabat Muhammad [shallallahu „alaihi wasallam] 

dalam Al Qur‟an dan tidaklah menyebutkan Aliy kecuali dengan kebaikan [Bihar Al Anwar 

Al Majlisiy 36/117] 

Maka riwayat di atas menjelaskan bahwa ayat ―wahai orang-orang beriman‖ yang ditujukan 

kepada Aliy bin Abi Thalib adalah semua ayat yang menyebutkan tentang kebaikan bukan 

celaan atau menyalahkan. 

. 

Kedua : jika kita meneliti dengan baik autentisitas riwayat-riwayat yang dikutip penulis 

tersebut di sisi Syi‘ah maka hasilnya adalah sebagai berikut 

Riwayat marfu‘ dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam kitab Al Bihar dinukil 

Al Majlisiy dengan sanad berikut 

 ٢ِ ٓي١، ػٖ ػ ش ح٧ زخ٣ وخس ػٖ ح٧ػٖٔ، ػٖ ػ ؼ ٗٞد: ٍٟٝ ؿٔخػش ٖٓ حُ َٜٗآ  ٖ ذ حر ٘خه ٓ

 ٖ ٠ِ ػٖ ىحٝى ر ٤ ُ ٢ ٖ أر ي ٝحر ٓخُ  ٢ ٔي١، ػٖ أر ٛي، ٝحُ ٤غ، ػٖ ٓـخ ِ ٬ّٔ، ٝحُ ٤ٚ حُ ِ ػ

ق ػٖ ٖ ؿ٣َ ، ٝحر ٤ٚ ٢ِ، ػٖ أر زخّ،  ػ ٖ ػ ِْٜ ػٖ حر ً َ٤ ز ٖ ؿ ٤ي ر ؼ ٓ ٓش ٝ ٌَ ػطخء ٝػ

ِْٜ ػٖ  لش ً ٛذ ػٖ ك٣ٌ ٝ ٖ ي ر ٛي، ٍٟٝٝ ح٧ػٖٔ ػٖ ٣ُ ٗذ ػٖ ٓـخ ٖ كٞ ؼٞحّ ر ٍٟٝٝ حُ

خٍ ٚ ه ٚ أٗ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘  حُ

Manaqib Ibnu Syahr Asyuub : diriwayatkan dari jama‟ah tsiqat dari Al A‟masyiy dari 

Ubayah Al Asdiy dari Aliy [„alaihis salaam] dan Laits dari Mujahid dan As Suddiy, dari Abu 

Malik dan Ibnu Abi Laila dari Dawud bin Aliy dari ayahnya, dan Ibnu Juraij dari Atha‟, 

Ikrimah, dan Sa‟id bin Jubair, Semuanya dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan A‟wam bin 

Hausyab dari Mujahid dan diriwayatkan A‟masyiy dari Zaid bin Wahb dari Huzaifah, 

semuanya dari Nabi [shallallahu „alaihi wa aalihi] bahwasanya Beliau bersabda…[Bihar Al 

Anwar Al Majlisiy 37/333] 
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Sebagian besar perawi hadis di atas selain penulis kitab Manaqib Ibnu Syahr Asyuub adalah 

perawi dari kalangan ahlus sunnah maka tidak dikenal kredibilitas mereka di sisi Syi‘ah. 

Riwayat dari Tafsir Furaat Al Kufiy, disebutkan sanad lengkapnya adalah sebagai berikut 

ٖ ح ٢٘ حر ؼ ٖٔ ـ ٣ ل ٘خ حُ خٍ : كيػ ٤ق ه ـ ٗ ٖ ٢ِ ر ٖ ػ لَ ر ؼ ٘خ ؿ خٍ : كيػ َحص ه ٤ٖ ـ ك ٔ ل ُ

٤ٚ لَ ػٖ أر ؼ ٢ ػٖ ؿ ِٔ ٔ خى حُ ٣ُ ٖ ٤َ ر ٓٔخػ  ػٖ ا

Furaat berkata telah menceritakan kepada kami Ja‟far bin Aliy bin Najiih yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Hasan yakni bin Husain dari Ismaiil bin Ziyaad As Sulamiy dari 

Ja‟far‟dari Ayahnya [Tafsir Furaat Al Kuufiy hal 49] 

Riwayat ini dhaif karena Ja‘far bin Aliy bin Najiih syaikh [guru] Furaat bin Ibrahim tidak 

ditemukan biografinya dalam kitab Rijal Syi‘ah, kecuali jika ia adalah orang yang sama 

dengan Ja‘far bin Najiih Al Kindiy maka ia majhul [Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits, 

hal 115]. Hasan bin Husain adalah Al Uraniy disebutkan dalam Al Mufiid 

ٖ ٓلٔي )ع(  لَ ر ؼ َؿخٍ، ػٖ ؿ ظخد ػٖ حُ ً ٚ ُ ،٢ ٓيٗ ٘ـخٍ،  ٢: حُ ؼَٗ ٤ٖ حُ ٔ ل ٖ حُ ٖٔ ر ل حُ

 ٢ٗ ٘ـخ ٚ حُ خُ ـٍٜٞ –ه ٓ 

Hasan bin Husain Al „Uraniy An Najjaar penduduk Madinah memiliki kitab tentang Rijal 

dari Ja‟far bin Muhammad sebagaimana yang dikatakan Najasyiy. Ia seorang yang majhul 

[Al Mufiid Min Mu‟jam Rijal Al Hadits hal 137] 

Riwayat yang dinukil Al Majlisi dalam Bihar Al Anwar dan disebutkannya dari Shahifah Ar 

Ridha, maka inilah yang tertulis dalam kitab Shahifah Ar Ridha 

 ٖ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ وَإٓ ” ٣ ٢ حُ ٤ْ ك ِ ٓ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ذ ػ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر خٍ ػ خٍ: ه ٘خىٙ ه ٓ ب ٝر

ٖ٤ ٔخً ٔ ٜخ حُ خ أ٣ ظٍٞحس ٣ ٢ حُ ٘ٞح ” ا٫ ك  آٓ

Dan dengan sanadnya yang berkata Ali bin Abi Thalib [„alaihis salaam] berkata tidak ada di 

dalam Al Qur‟an ayat “wahai orang-orang beriman” kecuali di dalam Taurat disebut 

“wahai orang-orang miskin” [Shahifah Ar Ridha no 136] 

Maka kemungkinan disini Al Majlisiy melakukan kesalahan dalam penukilan matan riwayat. 

Oleh karena itu riwayat dalam Shahifah Ar Ridha tersebut tidak bisa dijadikan hujjah dalam 

perkara ini. 

. 

. 

Riwayat-riwayat seperti ini juga ditemukan dalam kitab mazhab Ahlus sunnah dan memang 

kedudukan riwayat tersebut dhaif sama halnya dengan apa yang penulis tersebut kutip dari 

kitab Syi‘ah 

ٗي ، ػٖ  ٖ ٍح ٠ٔ ر ٤ ٢٘ ػ ٘خّ ، كيػ ٛ ٖ ش ر ؼخ٣ٝ ٘خ ٓ ؾ ، ػ ٜخث ٤َ حُ ٓٔخػ ٖ ا ي ر ٘خ ٣ُ كيػ

 ٖ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ش ) ٣ وَإٓ آ٣ ٢ حُ ٓخ ك خٍ : »  زخّ ، ه ٖ ػ ٓش ، ػٖ حر ٌَ ٔش ، ػٖ ػ ٣ٌ ٖ ر ٢ِ ر ػ
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 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٛلخد ٓلٔي  ٓخ ٖٓ أ ٛخ ، ٝ َ٤ ٛخ ٝأٓ ٤ي ٓ خ ٝ ٜل ٣َٗ ٤خ  ِ ٘ٞح( ا٫ إٔ ػ آٓ

ٚ٘ ٢ٗء ٓ  ٢ ذ ك ؼخط ٣ ْ ُ ٚ بٗ ذ ، ك ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر وَإٓ ا٫ ػ ٢ حُ ذ ك ي ػٞط  أكي ا٫ ه

Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Ismaiil Ash Sha‟igh yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Mu‟awiyah bin Hisyaam yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Iisa bin Raasyid dari Aliy bin Budzaimah dari „Ikrimah dari Ibnu „Abbas yang berkata 

“tidak ada di dalam Al Qur‟an ayat “wahai orang-orang beriman” kecuali bahwa Aliy 

sebagai yang paling Mulia, sayyid-nya dan pemimpin-nya, tidak ada satupun sahabat 

Muhammad [shallallahu „alaihi wasallam] kecuali ditegur di dalam Al Qur‟an selain Aliy 

bin Abi Thalib, maka sesungguhnya ia tidak pernah ditegur tentang sesuatupun [Tafsir Ibnu 

Abi Hatim no 13243] 

Riwayat ini dhaif karena Iisa bin Rasyiid, Adz Dzahabi menyebutkan tentangnya bahwa ia 

majhul dan kabarnya mungkar sebagaimana dikatakan Bukhari dalam Adh Dhu‘afa Al Kabiir 

[Mizan Al I‘tidal Adz Dzahabi 3/311 no 6560] 

وٞد  ؼ ٣ ٖ زخى ر ٘خ ػ خٍ ػ ٔش ه ؼ ٤ ٢ ه ٖ أر ٖ أكٔي ر ٘خ ٓلٔي ر ذ ػ ٖ ؿخُ ٖ ػَٔ ر ٘خ ٓلٔي ر كيػ

٢َٓ٠ ػٖ ل خٕ حُ ٔؼ ٖ ػ ٠ٓ ر ٘خ ٓٞ ٍٓٞ هللا  ػ خٍ ٍ خٍ ه زخّ ه ٖ ػ ٛي ػٖ حر ح٧ػٖٔ ػٖ ٓـخ

ٛخ  َ٤ ٜٓخ ٝأٓ ٢ِ ٍأ ٘ٞح ا٫ ٝػ ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ خ ٣ ٤ٜ ش ك ٍِ هللا آ٣ ٓخ أٗ  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

٘خّ  ٔش ٝحُ ؼ ٤ ٢ ه ٖ أر غ حر ٞػخ ا٫ ٖٓ كي٣ َٓك ٚز  ظ ٌ ٗ ْ ُ ٠ ؼخُ ٔٚ هللا ط ٤ن ٍك ٘ خٍ حُ ه

خ ٞك  ٍٝٝٙ ٓٞه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Umar bin Ghaalib yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abi Khaitsamah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abbaad bin Ya‟quub yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Musa bin „Utsman Al Hadhraamiy dari Al A‟masyiy dari Mujahid dari Ibnu „Abbas 

yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “tidaklah Allah menurunkan 

ayat yang di dalamnya ada “wahai orang-orang beriman” kecuali Aliy sebagai ketuanya dan 

pemimpinnya”. Syaikh [rahimahullahu ta‟ala] berkata tidaklah ditulis marfu‟ kecuali dari 

hadis Ibnu Abi Khaitsamah dan orang-orang meriwayatkannya secara mauquf [Hilyatul 

Auliya Abu Nu‟aim 1/64] 

Riwayat ini juga dhaif salah satunya karena Musa bin Utsman Al Hadhramiy, Ibnu Ma‘in 

berkata tentangnya ―tidak ada apa-apanya‖. Abu Hatim berkata ―matruk al hadits‖ [Al Jarh 

Wat Ta‘dil 8/152 no 687]. 

. 

Kesimpulannya riwayat-riwayat tersebut terdapat dalam kitab mazhab Syi‘ah dan dalam kitab 

mazhab Ahlus sunnah dan jika dinilai berdasarkan keilmuan masing-masing mazhab maka 

riwayat-riwayat tersebut kedudukannya dhaif. Ulah penulis dan pencela tersebut memang 

menyedihkan dan memang hanya ingin menyebar fitnah murahan terhadap mazhab yang ia 

benci. 

Seluruh Manusia Adalah Anak Pelacur Dan Setan 

Bersama Mereka Kecuali Syi’ah? 

Posted on Oktober 10, 2013 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/10/seluruh-manusia-adalah-anak-pelacur-dan-setan-bersama-mereka-kecuali-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/10/seluruh-manusia-adalah-anak-pelacur-dan-setan-bersama-mereka-kecuali-syiah/
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Seluruh Manusia Adalah Anak Pelacur Dan Setan Bersama Mereka Kecuali Syi’ah? 

Judul yang mengerikan dan itulah syubhat yang dilontarkan oleh sang pencela dengan 

mengandalkan riwayat-riwayat dhaif dalam mazhab Syi‘ah. Perlu kami ingatkan wahai para 

pembaca, dalam mazhab Syi‘ah juga dikenal Ilmu hadis. Pencela  yang hidup dalam dunianya 

sendiri, mungkin menganggap ilmu hadis Syi‘ah itu sampah dan tidak bisa dibandingkan 

dengan ilmu hadis Sunni.  

Kami tidak menafikan bahwa ilmu hadis Syi‘ah dan ilmu hadis Sunni memiliki banyak 

perbedaan, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan tetapi menyatakan ilmu hadis 

Syi‘ah sebagai sampah jelas terlalu berlebihan dan hanya muncul dari orang yang akalnya 

sudah tertutup dengan kedengkian. Menurut kami ilmu hadis Syi‘ah adalah salah satu 

timbangan yang baik untuk mengukur validitas riwayat-riwayat yang sering dijadikan 

syubhat oleh para pencela untuk merendahkan Syi‘ah. 

. 

. 

  

 

٤ي، ػٖ  ٖ كٔ ْٛ ر َكٖٔ، ػٖ ػخ زي حُ ٖ ػ ٖٔ ر ل زخّ، ػٖ حُ ؼ ٖ حُ ٢ِ ر ٖ ٓلٔي، ػٖ ػ ٢ِ ر ػ

ظَٕٝ  ل ٘خ ٣ ٛلخر ؼٞ أ ٚ: إ ر ِض ُ خٍ: ه ٬ّٔ( ه ٤ٚ حُ ِ لَ )ػ ؼ ٢ ؿ ٢ كِٔس، ػٖ أر أر

خ  خٍ: ٝهللا ٣ ْ ه ْٜ٘ أؿَٔ، ػ ٌق ػ ٢: حُ وخٍ ُ ْ ك ٜل ٕٞ ٖٓ هخُ وٌك ٘خّ ٣ٝ خ كِٔس إ حُ أر

٘خ ظ ؼ ٤ ٗ  ٬ ٓخ ه خ  ـخ٣ ِْٜ أ٫ٝى ر ً 

Aliy bin Muhammad dari Aliy bin „Abbaas dari Hasan bin „Abdurrahman dari „Aashim bin 

Humaid dari Abi Hamzah dari Abu Ja‟far [„alaihis salaam], [Abu Hamzah] berkata aku 

berkata kepadanya “sesungguhnya sebagian dari sahabat kami mencela dan menuduh siapa 

yang menyelisihi mereka”. Maka Beliau berkata kepadaku ”sebaiknya mereka menghentikan 

http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/07/seluruh-manusia-adalah-anak-pelacur.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/07/seluruh-manusia-adalah-anak-pelacur.html
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hal itu” kemudian Beliau berkata “demi Allah wahai Abu Hamzah, sesungguhnya manusia 

semuanya adalah anak pelacur kecuali Syi‟ah kami”…[Al Kafiy 8/154 no 431] 

Riwayat di atas sanadnya dhaif jiddan di sisi ilmu hadis Syi‘ah karena di dalam sanadnya 

terdapat Aliy bin ‗Abbaas dan Hasan bin ‗Abdurrahman. Aliy bin ‗Abbaas Ar Raaziy 

dikatakan oleh An Najasyiy seorang yang tertuduh ghuluw dan dhaif jiddan [Rijal An 

Najasyiy hal 255 no 668]. 

Sedangkan Hasan bin ‗Abdurrahman, di adalah Al Himmaniy sebagaimana yang disebutkan 

oleh Sayyid Al Khu‘iy bahwa ia meriwayatkan dari Abu Hasan [‗alaihis salaam], ‗Aashim 

bin Humaid dan Aliy bin Abi Hamzah  dan telah meriwayatkan darinya Aliy bin ‗Abbaas. 

[Mu‘jam Rijal Al Hadiits Sayyid Al Khu‘iy 5/364 no 2900]. Ia seorang yang majhul 

 ٢ لٔخٗ َكٔخٕ: حُ زي حُ ٖ ػ ٖٔ ر ل ـٍٜٞ  –حُ لَ )ع(  –ٓ ؼ ٖ ؿ ٠ٓ ر ٞٓ  ٖٔ ل ٢ حُ ٍٟٝ ػٖ أر

٢ ٌخك ٢ حُ  ك

Al Hasan bin „Abdurrahman Al Himmaniy majhul, ia meriwayatkan dari Abu Hasan Muusa 

bin Ja‟far [„alaihis salaam] dalam Al Kafiy [Al Mufiid Min Mu‟jam Rijal Hadiits 

Muhammad Al Jawahiriy hal 143] 

Sayyid Aliy Alu Muhsin menegaskan kedhaifan riwayat ini dalam kitabnya Lillaahil 

Haqiiqah 2/490. 
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. 

. 

. 

ي ح٫  ُٞ ٞى ٣ ٓخ ٖٓ ُٓٞ خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ٖ ٓلٔي ػ لَ ر ؼ ٠٤ ػٖ ؿ ل ٢ ٣ ٖ أر ٤ْ ر َحٛ ػٖ ار

٤طخٕ،  ٘ ي حُ ٚز ػٖ ًُ ٘خ كـ ظ ؼ ٤ ٗ  ٖٓ ٚ ِْ هللا حٗ خٕ ػ ٚ، ك ٠َط ل ٔش ر خُ ٤ْ ٖٓ ح٧ر ِ ار

ي  خ ًُٝ ٗٞ ٓؤر ٌخٕ  َٙ ك ٢ ىر ش ك زخر ٔ ٚؼ حُ ز ٛ ٤طخٕ ا ٘ زض حُ ٘خ أػ ظ ؼ ٤ ٗ  ٖٓ ٌٖ ٣ ْ ٝحٕ ُ

ِٞؿٚ  وَؽ ُ ٣ َ ًٌ ٠ٌ إٔ حُ ز ي ٣ ٘ي ًُ ؼ خؿَس، ك ض ك ٌخٗ َؿٜخ ك ٢ ك زض ك َٓأس أػ ض ح خٗ خٕ ً ك

زض  ؼ ٘خء ٣ٝ ٓخ ٣ ٔلٞ  ي ٣ ؼي ًُ ٓٚ، ٝهللا ر طٖ أ ٛٞ هَؽ ٖٓ ر يح اًح  ٗي٣ ٌخءح  ز٢ ر ٜ حُ

ظخد ٌ ٘يٙ أّ حُ  ٝػ

Dari Ibrahim bin Abi Yahya dari Ja‟far bin Muhammad [„alaihis salaam] yang berkata 

Tidaklah seseorang dilahirkan kecuali ada satu iblis yang mendatanginya. Jika Allah 

mengetahui bahwa dia dari Syi‟ah kami, maka Allah akan melindunginya dari setan itu. Dan 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/lillah-haqiqah-juz-2-hal-490.jpg
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jika bukan dari Syi‟ah kami, maka setan akan menancapkan jari telunjuknya di duburnya, 

lalu ia akan menjadi orang yang buruk, oleh karenanya zakar keluar di depan. Dan jika ia 

seorang perempuan, setan akan menancapkan jari telunjuknya di kemaluannya sehingga ia 

menjadi pezina. Di saat itulah seorang bayi akan menangis dengan kencang jika ia keluar 

dari perut ibunya. Dan setelah itu, Allah akan menghapus dan menetapkan apa yang 

dikehendaki-Nya, dan di sisi-Nya lah terdapat Ummul Kitab [Tafsir „Ayasyiy 2/234 no 73] 

Riwayat di atas sanadnya dhaif karena ketidakjelasan perawi yang meriwayatkan dari Ja‘far 

bin Muhammad [‗alaihis salaam]. Dalam sebagian naskah disebutkan bahwa perawi tersebut 

adalah Abi Maitsam bin Abi Yahya sebagaimana dikutip dalam catatan kaki dari pentahqiq 

kitab Tafsir Al ‗Ayasyiy. 

Riwayat ini juga dikutip oleh Al Majlisiy dalam Bihar Al Anwar dan disebutkan bahwa 

perawi tersebut adalah Abi Maitsam bin Abi Yahya. Dalam catatan kaki pentahqiq kitab 

Bihar Al Anwar disebutkan bahwa ia majhul [Bihar Al Anwar Al Majlisiy 4/121 no 64]. 

Tidak jelas disini siapakah ia apakah Ibrahim bin Abi Yahya ataukah Abi Maitsam bin Abi 

Yahya dan biografinya tidak ditemukan dalam kitab Rijal Syi‘ah. 
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Yang kami tidak mengerti adalah apa sebenarnya maksud dari si pencela tersebut mengutip 

riwayat dalam tafsir Al ‗Ayasyiy di atas. Jika melihat dari judul tulisan yang ia buat, nampak 

bahwa pencela tersebut memahami riwayat ‗Ayasyiy dengan makna bahwa ―setan bersama 

seluruh manusia kecuali Syi‘ah‖ 

. 

. 

Riwayat yang agak mirip tapi tak sama juga ditemukan dalam kitab hadis Ahlus Sunnah dan 

riwayat tersebut shahih 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/bihar-al-anwar-juz-4-hal-121.jpg
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ػََ٘خ ٍَ َكيَّ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ؽِ َػ ََ ْٖ ح٧َْْػ َٗخِى َػ ِِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َؼ٤ٌْذ َػ ُٗ َٗخ  ََ ِٕ أَْهزَ خ َٔ َ٤ُْ ٠َِّ أَرُٞ ح َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ   هَخ

ُٞ٣ َٖ ِٚ ِك٤ زَِؼ ْٛ ِ ِٚ رِب ْ٘ز٤َْ ُٕ ك٢ِ َؿ ٤ْطَخ َّ٘ ُٖ حُ َّ ٣َْطُؼ َُّ ر٢َِ٘ آَى ًُ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ُٖ هللاَّ ََٛذ ٣َْطُؼ ًَ  َْ َ٣ َْ َٓ  ِٖ ٠َٔ حْر ََ ِػ٤ َُُي َؿ٤ْ

خِد ـَ ُِْل َٖ ك٢ِ ح  كَطََؼ

Telah menceritakan kepada kami Abul Yamaan yang berkata telah mengabarkan kepada 

kami Syu‟aib dari Abu Az Zanaad dari Al A‟raj dari Abu Hurairah [radiallahu „anhu] yang 

berkata Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata semua anak adam akan ditusuk setan 

dengan jarinya pada perutnya ketika dilahirkan kecuali Iisa bin Maryam, setan berusaha 

menusuknya tetapi ia menusuk pada hijab [Shahih Bukhariy no 3286] 

Dan kalau kita gunakan kacamata pencela itu dalam memahami riwayat maka hadis Bukhari 

di atas akan ia pahami sebagai ―setan bersama seluruh manusia kecuali Iisa bin Maryam‖. 

Mari kita lihat, apakah riwayat ini akan ia jadikan bahan untuk mencela Ahlus Sunnah atau ia 

akan membuat dalih kengeyelan untuk meredakan ―kontroversi hati‖ yang ia alami setelah 

membaca tulisan ini. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/shahih-bukhari-no-3286.jpg
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Aqidah Busuk : Para Imam Syiah Adalah Mata, Telinga 

dan Lisan Allah? Kejahilan Nashibiy 

Posted on Oktober 9, 2013 by secondprince  

Aqidah Busuk : Para Imam Syiah Adalah Mata, Telinga dan Lisan Allah? Kejahilan 

Nashibiy 

Berikut adalah salah satu contoh kejahilan nashibiy dalam memahami makna hadis dan dalam 

memahami makna kesyirikan. Nashibi sang pencela mengatakan dengan bodohnya bahwa 

hadis berikut termasuk aqidah syirik dan busuk versi Syi‘ah 

. 

  

 

ؼي  ٓ ٘خ  خٍ: كيػ ٔٚ هللا، ه ٢ ٍك ٠ٔ، ػٖ أر ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي حر ٘خ أكٔي ر خٍ: كيػ زي هللا، ه ٖ ػ ر

خٍ:  ِْ ه ٔ ٓ ٖ خٕ، ػٖ ٓلٔي ر ٔؼ ٖ ػ خٕ ر ٞد، ػٖ أر ٖ أ٣ ش ر ٠خُ ٤ي، ػٖ ك ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل حُ

 ٍٙٞ ٗ ٖٓ ْ ٜو ِ ٚظ ه وخ ٖٓ ٍكٔ ِ وٍٞ: إ هلل ػِ ٝؿَ ه ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ خ ػ ؼض أر ٔٓ

 ٚ ٘خظَس، ٝأًٗ ٤ٖ هللا حُ ْٜ ػ ٚظ )١( ك َكٔ ٚظ ُ ٚظ ٖٓ ٍكٔ ٍكٔ  ٝ٢ ٘خ١ن ك ٚ حُ ٔخٗ ٔخٓؼش ُٝ حُ

 ْٜ جخص، ٝر ٤ ٔ ٔلٞ حُ ٣ ْ ٜز ـش، ك ٌٍ أٝ ك ٍِ ٖٓ ػٌٍ أٝ ٗ ٓخ أٗ  ٠ ِ ٘خإٙ ػ ٚ، ٝأٓ بًٗ ٚو ر ِ ه

 ٢ِ ظ ز ٣ ْٜ ٤خ، ٝر ٤ض ك ٔ ٣ ْٜ ظخ، ٝر ٤ ٓ ٢٤ ل ٣ ْٜ ٔش، ٝر َك ٍِ٘ حُ ٣ ْٜ ٤ْ، ٝر ٠ غ حُ يك ٣

٤خء ٛ خٍ: ح٧ٝ ٛئ٫ء؟ ه يحى ٖٓ  ِض ك ؼ ِض: ؿ ، ه ٚظ ٤ ٠ ٚو ه ِ ٢ ه ٢٠ ك و ٣ ْٜ ، ٝر ٚو ِ  ه

Ayahku [rahimahullah] berkata telah menceritakan kepada kami Sa‟d bin „Abdullah yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari Husain bin 

Sa‟id dari Fadhalah bin Ayuub dari Aban bin „Utsman dari Muhammad bin Muslim yang 

berkata aku mendengar Abu „Abdullah [„alaihis salaam] mengatakan Allah „azza wajalla 

menciptakan dari rahmatnya, menciptakan mereka dari cahaya-Nya dan rahmat dari 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/09/aqidah-busuk-para-imam-syiah-adalah-mata-telinga-dan-lisan-allah-kejahilan-nashibiy/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/09/aqidah-busuk-para-imam-syiah-adalah-mata-telinga-dan-lisan-allah-kejahilan-nashibiy/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/12/aqidah-busuk-para-imam-syiah-adalah.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/12/aqidah-busuk-para-imam-syiah-adalah.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/12/aqidah-busuk-para-imam-syiah-adalah.html
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rahmat-Nya untuk rahmat-Nya. Mereka adalah mata Allah yang melihat, telinga-Nya yang 

mendengar dan lisan-Nya yang berbicara tentang ciptaan-Nya atas izin-Nya. Para 

pemegang amanah-Nya atas apa yang diturunkan berupa dalil, peringatan dan hujjah. 

Karena mereka, Dia menghapus keburukan, karena mereka Dia menghapus kezaliman, 

karena mereka Dia menurunkan rahmat, karena mereka Dia menghidupkan orang mati, 

karena mereka Dia mematikan orang hidup. Karena mereka, Dia menguji makhluk-Nya dan 

karena mereka Dia memutuskan tentang makhluknya dengan keputusan-Nya. Aku berkata 

“aku menjadi tebusanmu, siapakah mereka?. Beliau berkata “Para washiy” [At Tauhiid 

Syaikh Shaduuq hal 167] 

Bagaimanakah kedudukan hadis ini berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah?. Berikut keterangan 

mengenai para perawinya dalam kitab Rijal Syi‘ah 

1. Ayah Syaikh Shaduq adalah ‗Aliy bin Husain bin Musa bn Babawaih Al Qummiy 

disebutkan oleh An Najasyiy Syaikh yang faqih dan tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 261 

no 684] 

2. Sa‘d bin ‗Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath 

Thuusiy hal 135] 

3. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath 

Thuusiy hal 351] 

4. Husain bin Sa‘id bin Hammaad seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 355] 

5. Fadhalah bin Ayuub Al Azdiy disebutkan oleh An Najasyiy bahwa ia tsiqat dalam 

hadis dan lurus dalam agamanya [Rijal An Najasyiy hal 310-311 no 850] 

6. Aban bin ‗Utsman Al Ahmar adalah seorang yang tsiqat [Al Muufid Min Mu‘jam 

Rijal Al Hadits hal 2] 

7. Muhammad bin Muslim Ath Tha‘ifiy dikatakan An Najasyiy bahwa ia termasuk 

orang yang paling tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 323-324 no 882] 

Ternukil illat [cacat] terhadap sanad ini sebagaimana yang disebutkan An Najasyiy dalam 

biografi Fadhalah bin Ayuub. 

 :٢ ٍٔٞحث ي حُ ٣ِ ٣ ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ٘خ حُ خٍ ُ زِحُ. ه ٢ حُ ٍٔٞحث ـيحى١ حُ ز ٖٔ حُ ل ٞ حُ ٢ أر خٍ ُ ه

 ٤ٚ ٤ٖ ػٖ أه ٔ ل ٛٞ حُ ٔخ  ٢ِ، اٗ ٜٞ ؿ ش، ك ٠خُ ٤ي ػٖ ك ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل َحٙ حُ ٗت ط  َ ً

ٖٔ ػٖ  ل ٖٔ حُ ل ش، ٝإ أهخٙ حُ ٠خُ ِن ك ٣ ْ ٤ي ُ ؼ ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٔ ل وٍٞ: إ حُ خٕ ٣ ش ًٝ ٠خُ ك

ٖ٤ ٔ ل ش ىٕٝ حُ ٠خُ ل لَى ر  ط

Telah berkata kepadaku Abu Hasan Al Baghdadiy As Sawara‟iy Al Bazaaz yang berkata 

telah berkata kepada kami Husain bin Yazid As Sawara‟iy bahwa semua yang diriwayatkan 

Husain bin Sa‟id dari Fadhalah maka itu keliru, sesungguhnya Husain hanya meriwayatkan 

dari saudaranya Hasan dari Fadhalah dan ia mengatakan Husain bin Sa‟id tidak bertemu 

Fadhalah, dan sesungguhnya saudaranya Hasan menyendiri meriwayatkan dari Fadhalah 

tanpa Husain. [Rijal An Najasyiy hal 311] 

Seandainya riwayat yang dinukil An Najasyiy ini shahih maka benarlah hal ini menjadi illat 

[cacat] yang menjatuhkan sanad riwayat Ash Shaduq di atas, tetapi Husain bin Yazid dalam 

riwayat An Najasyiy tidak diketahui kredibilitasnya dan disebutkan dalam Masyaikh Tsiqat 

bahwa Husain bin Yaziid ini dhaif karena jahalah [tidak dikenal] [Masyaikh Ats Tsiqat hal 

39] 
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Hadis di atas telah dishahihkan oleh Syaikh Aliy Asy Syahruudiy ketika ia menyebutkan 

biografi Fadhalah bin Ayuub 

 ٢ ٔش ك ٜٓ ٔش  ٤ ش ػظ ٤ق ٍٝح٣ ٜل ٘خىٙ حُ ٓ ب ٤ٖ ٝح٧ًٕ ر ؼ ٠٘ حُ خد 42 ٓؼ ٤ي ر ظٞك ٢ حُ ٝك

ش ٣٫ٞ ٗئٕٝ حُ  

Dan dalam kitab At Tauhiid bab 24 makna mata, telinga dengan sanad shahih riwayat yang 

agung dan penting mengenai urusan wilayah [Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadits 6/200] 

. 

Dalam pandangan nashibi tersebut mungkin matan hadis di atas mengandung kesyirikan 

karena terdapat lafaz bahwa para washiy menjadi mata telinga dan lisan Allah SWT. 

Sebenarnya hal ini hanya menunjukkan kerendahan akal nashibiy tersebut dan sebaik-baik 

bantahan bagi nashibiy tersebut adalah riwayat Shahih Bukhariy yang juga menggunakan 

lafaz mirip seperti riwayat Ash Shaduq. Silakan perhatikan riwayat berikut 
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ْوٍَِي َكيََّع َٓ  ُٖ ػََ٘خ َهخُُِي ْر شَ َكيَّ َٓ ح ََ ًَ  ِٖ َٕ ْر خ َٔ ُٖ ُػْؼ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػ٢َِ٘  ِٖ َكيَّ ِ ْر ُٖ َػْزِي هللاَّ ٣َُِي ْر َٗ ػ٢َِ٘  ٍٍ َكيَّ ُٖ ر٬َِ ُٕ ْر خ َٔ ٤َِْ ُٓ َٗخ 

َ َم َّٕ هللاَّ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ ََ ٣ْ ََ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ْٖ َػطَخٍء َػ ٍَ َػ ِٔ ٤ًُِّخ كَوَْي أَر٢ِ َٗ َٝ ْٖ َػخَىٟ ٢ُِ  َٓ  ٍَ ح

ِد َْ َُْل ْٗظُُٚ رِخ ًَ ُد ا٢ََُِّ آ ََّ ٍُ َػْزِي١ ٣َظَوَ ح َِ خ ٣َ َٓ َٝ  ِٚ ُض َػ٤َِْ ْٟ ََ خ حْكظَ َّٔ ِٓ ٢ٍْء أََكذَّ ا٢ََُِّ  َ٘ َد ا٢ََُِّ َػْزِي١ رِ ََّ خ طَوَ َٓ َٝ  َِ حكِ َٞ  رِخَُّ٘

١َ َٝ  ِٚ َُ رِ ِٜ ١ٌِ ٣ُْز ُٙ حَُّ ََ َٜ رَ َٝ  ِٚ ُغ رِ َٔ ْٔ َ١ٌِ ٣ َؼُٚ حَُّ ْٔ َٓ ُْ٘ض  ًُ ح أَْكزَْزظُُٚ  ًَ ِ ُ كَب ٍِْؿَُِٚ حَُّظ٢ِ َكظ٠َّ أُِكزَّٚ َٝ َٜخ  ُٖ رِ َىُٙ حَُّظ٢ِ ٣َْزِط

٢ٍْء أََٗخ كَخِع َٗ  ْٖ ْىُص َػ ىَّ ََ خ طَ َٓ َٝ  ُ َّٚٗ ٌَ ٢ِٗ ٧َُِػ٤ ًَ ظََؼخ ْٓ ْٖ ح َُجِ َٝ  ُ ؤ٢ََُِ٘ ٧َُْػِط٤ََّ٘ٚ َٓ  ْٕ اِ َٝ َٜخ  ٢ رِ ِ٘ ْٔ َ٣ ِْ ْٖ َْٗل ِى١ َػ ىُّ ََ ُُُٚ طَ

خَء َٔ َٓ  ُٙ ََ ًْ أََٗخ أَ َٝ َص  ْٞ َٔ ُْ ُٙ ح ََ ٌْ َ٣ ِٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ُٚح  طَ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Utsman bin Karamah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Sulaiman bin Bilaal yang berkata telah menceritakan kepadaku Syarik bin „Abdullah 

bin Abi Namir dari Atha‟ dari Abi Hurairah yang berkata Barangsiapa yang memusuhi wali-

Ku maka Aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku 

dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah Aku wajibkan kepadanya. Dan 

terus menerus hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan yang sunnah sehingga 

Aku mencintai dia. Jika Aku sudah mencintainya, maka Akulah pendengarannya yang dia 

mendengar dengannya, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan tangannya 

yang dia menyentuh dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Jikalau dia 

meminta kepada-Ku niscaya pasti akan Kuberi, dan jika dia meminta perlindungan kepada-

Ku niscaya pasti akan Kulindungi. [Shahih Bukhariy no 6502] 

Menurut kami cara ahlus sunnah memahami hadis Bukhari di atas tidaklah jauh berbeda 

dengan cara syi‘ah memahami hadis riwayat Ash Shaduq sebelumnya. Kalau nashibiy 

tersebut menghina Syi‘ah karena riwayat Ash Shaduq maka patutlah ia juga menghina ahlus 

sunnah karena riwayat Bukhariy di atas. 

. 

. 

Dan sekedar tambahan, ahlus sunnah memiliki banyak hadis yang lebih aneh, salah satu 

diantaranya adalah hadis dimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] melihat Allah 

SWT dalam bentuk pemuda amrad. Hadis tersebut telah dishahihkan oleh sekelompok ulama 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/shahih-bukhari-6502.jpg
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ahlus sunnah seperti Abu Zur‘ah, Ibnu Shadaqah, Ath Thabraniy dan Ibnu Taimiyyah. 

Pembahasan lengkapnya dapat para pembaca lihat pada tulisan kami disini. 

Dan tentunya kalau kita menggunakan akal rendah versi nashibiy tersebut maka dapat dengan 

mudah dinyatakan bahwa aqidah ahlus sunnah juga aqidah yang busuk. Akhir kata, 

kerendahan akal dalam memahami matan riwayat sering mengakibatkan kekacauan para 

nashibiy dalam berhujjah dan menunjukkan kerusakan aqidah mereka. Dan jika mereka 

punya sedikit kerendahan hati untuk menilai ulang cara pikir akal mereka maka insya Allah 

mereka akan mendapatkan petunjuk dalam memahami matan riwayat dan memahami apa 

sebenarnya makna kesyirikan. 

Syiah Berkata Ali Lebih Pemberani Dari Rasulullah 

[Shallallahu ‘Alaihi Wasallam]? 

Posted on Oktober 8, 2013 by secondprince  

Syiah Berkata Ali Lebih Pemberani Dari Rasulullah [Shallallahu ‘Alaihi Wasallam[? 

Berkatalah salah seorang dengan lisannya yang kotor bahwa diantara penghinaan Syiah 

kepada Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah ghuluw terhadap Aliy sehingga 

memuliakannya di atas Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Ia mengutip perkataan 

Nikmatullah Al Jaza‘iriy dalam kitabnya Anwar An Nu‘maniyah 

ِٚ ٝأػط٠  ؼ ْ أػ٢ ٓ ٗـخػش ُٝ ٚ أػط٢  بٗ خ ك ٤ٜ ٚ ك ٗخًٍ ْ أ ُٝ ٢ِ ظ٢ أػط٠ ػ ٬ع حُ ؼ ٓخ أُ ٝأ

ْ حػ٢ َٛحء ُٝ ِ ٔش حُ خ١ ْ أػ٢  ك ُٝ ّ٬ٔ ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٚ حُ ي٣ ِٜخ ٝأػط٠ ُٝ ؼ ٓ

ِٜٔخ ؼ ٓ 

Adapun tiga perkara yang diberikan kepada Ali dan Aku tidak memiliki perkara yang serupa 

adalah Dia diberikan keberanian dan Aku tidak memiliki yang semisalnya. Dia diberikan 

Fathimah Az Zahraa‟ dan Aku tidak memiliki yang semisalnya. Dia diberikan anak-anak 

seperti Al-Hasan dan Al-Husain [„alaihimas salam] dan Aku tidak memiliki yang semisal 

keduanya [Anwar An Nu‟maniyah Sayyid  Al Nikmatullah Jaza‟iriy 1/19] 

https://secondprince.wordpress.com/2009/10/28/ibnu-taimiyyah-menshahihkan-hadis-%E2%80%9Cnabi-melihat-allah-swt-dalam-bentuk-pemuda-amrad%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/08/syiah-berkata-ali-lebih-pemberani-dari-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/08/syiah-berkata-ali-lebih-pemberani-dari-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/06/syiah-berkata-ali-lebih-pemberani.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/06/syiah-berkata-ali-lebih-pemberani.html
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. 

Nampak bahwa Sayyid Al Jaza‘iriy membawakan riwayat dari Syaikh Shaduq bahwa Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] berkata [riwayat di atas]. Riwayat ini ternukil tanpa sanad 

dalam kitab Anwar An Nu‘maniyyah. Sebenarnya asal riwayat ini adalah apa yang 

diriwayatkan oleh Syaikh Ath Thuusiy dalam kitab Amaliy-nya yaitu sebagaimana berikut 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/anwar-numaniyah-juz-1-hal-19.jpg
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خٍ:  ٢٘، ه و٣ِٝ ٖ ٓلٔي حُ ٢ِ ر ٘خ ػ خٍ: كيػ ويس، ه ٖ ػ خ حر زَٗ خٍ: أه ِض، ه ٜ ٖ حُ خ حر زَٗ أه

، ػٖ ؿيٙ ػٖ ٓلٔي  ٤ٚ ٠ٓ، ػٖ أر ٞٓ  ٖ ٢ِ ر ٘خ ػ خٍ: كيػ ـخ١ُ، ه خٕ حُ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ٘خ ىحٝى ر كيػ

، ػٖ  ٤ٚ ٤ٖ، ػٖ أر ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ، ػٖ ػ ٤ٚ ٢ِ، ػٖ أر ٖ ػ هخٍ ٍٍٓٞ هللا  :هخٍ (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ)ػ٢ِ ر

حُػط٤ض  :٣خٍٍٓٞ هللا، ٓخ حُػط٤ض؟ كوخٍ :٣خػ٢ِ، اٗي حُػط٤ض ػ٬ػخً ٓخ ُْ أػ٢ أٗخ، هِض :(٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)

َٜحً ٓؼ٢ِ ُْٝ حُػ٢، ٝأُػط٤ض ُٝؿظي كخ١ٔش ُْٝ حُػ٢، ٝأُػط٤ض ٓؼَ حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ُْٝ حُػ٢  ٛ

Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Ash Shult yang berkata telah mengabarkan kepada 

kami Ibnu „Uqdah yang berkata telah menceritakan kepada kami „Aliy bin Muhammad Al 

Qazwiiniy yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Sulaiman Al Ghaariy 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Aliy bin Musa dari Ayahnya dari kakenya dari 

Muhammad bin Aliy dari Ayahnya dari Aliy bin Husain dari Ayahnya dari Aliy [„alaihis 

salam] yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “wahai Aliy 

sesungguhnya engkau diberikan tiga hal yang tidak diberikan kepadaku. Aku berkata “wahai 

Rasulullah apa yang diberikan kepadaku itu?”. Beliau menjawab “engkau diberikan aku 

sebagai shihran dan aku tidak diberikan semisalnya, engkau diberikan istrimu Fathimah dan 

aku tidak diberikan yang semisalnya, engkau diberikan Hasan dan Husain dan aku tidak 

diberikan yang semisalnya [Amaliy Syaikh Ath Thuusiy 12/513-514 no 46] 

. 

. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/amaliy-syaikh-aththuusiy-hal-513-dan-514.jpg
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Riwayat yang disebutkan Sayyid Nikmatullah Al Jaza‘iriy tidak ditemukan dalam riwayat 

Ash Shaduq, diantara yang mengutip riwayat tersebut adalah Al Majlisiy dalam Bihar Al 

Anwar dan Syadzaan bin Jibriil Al Qummiy dalam Al Fadhaa‘il. Keduanya dengan matan 

yang sedikit berbeda dengan yang disebutkan dalam kitab Anwar An Nu‘maniyah 

 

 

خ ٤ٜ ٚ ك ٗخًٍ ْ أ ُٝ ٢ِ خ ػ ٤ٜ ظ٢ أػط ٬ع حُ ؼ ٓخ حُ ِٚ،  ٝأ ؼ ْ حػ٢ ٓ ُٝ ٢ِ ؼ ٖ ػْ ٓ ٚ أػط٢ حر بٗ ك

ِٜٔخ ؼ ْ حػ٢ ٓ ُٝ ٖ٤ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٚ حُ ي٣ ِٜخ، ٝأػط٢ ُٝ ؼ ْ حػ٢ ٓ ٔش ُٝ خ١ ٚظ ك  ٝأػط٢ ُٝؿ

Adapun tiga perkara yang diberikan kepada Ali dan Aku tidak memiliki perkara yang serupa 

adalah Dia diberikan sepupu sepertiku dan Aku tidak memiliki yang semisalnya. Dia 

diberikan istrinya Fathimah dan Aku tidak memiliki yang semisalnya. Dia diberikan anak-

anak seperti Al-Hasan dan Al-Husain dan Aku tidak memiliki yang semisalnya [Bihar Al 

Anwar Al Majlisiy 39/90] 

ْ أ ٤خ ُٝ ِ ٤ض ػ ظ٢ أػط ٬ع حُ ؼ ٓخ حُ ْ حػ٢ ٝح َٜٛح ُٝ ٍٓٞ هللا  ٚ حػط٠ ٍ بٗ خ ك ٤ٜ ٚ ك ٗخًٍ

 ْ ٤ٖ )ع( ُٝ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٚ حُ ي٣ ِٜخ ٝأػط٠ ُٝ ؼ ْ حػ٢ ٓ َٛحء ُٝ ِ ٔش حُ خ١ ٚظ ك ِٚ ٝأػط٠ ُٝؿ ؼ ٓ

ِٜٔخ ؼ  حػ٢ ٓ

Adapun tiga perkara yang diberikan kepada Ali dan Aku tidak memiliki perkara yang serupa 

adalah Dia diberikan Rasulullah sebagai shihran dan Aku tidak memiliki yang semisalnya. 

Dia diberikan istrinya Fathimah Az Zahraa‟dan Aku tidak memiliki yang semisalnya. Dia 

diberikan anak-anak seperti Al-Hasan dan Al-Husain dan Aku tidak memiliki seperti 

keduanya [Al Fadhaa‟il Syadzaan bin Jibriil hal 111-112] 

. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/bihar-al-anwar-juz-39-hal-90.jpg
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. 

Nampak bahwa tidak ada dalam riwayat tersebut lafaz Syaja‘ah [keberanian] sebagaimana 

yang dinukil Sayyid Nikmatullah Al Jaza‘iriy. Lafaz yang benar adalah ―Shihraan‖ 

sebagaimana yang nampak dalam asal riwayat Amaliy Ath Thuusiy yang bersanad lengkap. 

Shihraan bermakna hubungan kekerabatan yang timbul dari pernikahan dalam hal hubungan 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dengan Aliy adalah sebagai mertua Aliy. Maka 

disini ada dua kemungkinan 

1. Terjadi tashif dalam kitab Anwar An Nu‘maniyah seharusnya lafaznya shihran 

menjadi syaja‘ah 

2. Sayyid Al Jaza‘iry keliru dalam menukil riwayat, hal ini dikuatkan bahwa ia juga 

keliru menukil sumber riwayat dari Ash Shaduuq 

Yang manapun dari kedua kemungkinan di atas tetap pada dasarnya riwayat tersebut tidak 

mengandung penghinaan syiah kepada Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Karena 

yang dimaksud bukanlah Ali memiliki keberanian dan Rasulullah tidak memiliki yang 

semisalnya tetapi yang dimaksud adalah Ali memiliki Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] sebagai shihraan dan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak memiliki yang 

semisalnya. 

. 

. 

Sekedar tambahan bahwa riwayat yang sama juga ditemukan dalam kitab Ahlus sunnah yaitu 

Riyadh An Nadhirah oleh Muhibbudin Ath Thabariy 
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ٍٟٝ أرٞ ٓؼ٤ي ك٢ َٗف حُ٘زٞس إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ ُؼ٢ِ، أٝط٤ض ػ٬ػخ ُْ ٣ئطٜٖ أكي ٫ٝ 

أٗخ، أٝط٤ض َٜٛحً ٓؼ٢ِ ُْٝ أإص أٗخ ٓؼِي، أٝ أٝط٤ض ُٝؿش ٛي٣وش ٓؼَ حر٘ظ٢، ُْٝ أإص ٓؼِٜخ ُٝؿش ٝأٝط٤ض 

ِٜٔخ،  ؼ ز٢ ٓ ِ ٛ ْ أإص ٖٓ  زي، ُٝ ِ ٛ  ٖٓ ٖ٤ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٌْحُ ٘ خ ٓ ٢٘ ٝأٗ ٓ ٌْ ٘ ٌ ُٝ 

Abu Sa‟id meriwayatkan dalam Syarf An Nubuwah bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata kepada Aliy, engkau telah diberikan tiga perkara yang tidak diberikan 

kepada siapapun termasuk aku. Engkau telah diberikan shihraan sepertiku dan aku tidak 

diberikan yang semisalnya, engkau diberikan istri yang shiidiqah seperti anakku dan aku 

tidak memiliki istri yang sepertinya, engkau telah diberikan Hasan dan Husain dari sulbimu 

dan tidak diberikan dari sulbiku, seperti keduanya. Tetapi kalian dariku dan aku dari kalian 

[Riyadh An Nadhirah 2/202]. 

Bilal bin Rabah Dalam Pandangan Mazhab 

Syi’ah Imamiyah? 

Posted on Oktober 7, 2013 by secondprince  

Bilal bin Rabah Dalam Pandangan Mazhab Syi’ah Imamiyah? 

Di sisi Sunni, Bilal bin Rabah [radiallahu ‗anhu] dikenal sebagai sahabat Nabi [shalllallahu 

‗alaihi wasallam] yang mulia, Ia adalah muadzin Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Keutamaannya tidak diragukan baik di kalangan ulama maupun di kalangan awam. 

Kemudian bagaimanakah kedudukannya dalam mazhab Syi‘ah Imamiyah. 

. 

. 

Syaikh Ath Thuusiy menyebutkan biografinya dalam kitab Rijal Ath Thuusiy dalam bab yang 

meriwayatkan dari Nabi dari kalangan sahabat-Nya. 

طخػٕٞ  ٢ حُ ٘ن ك يٓ ٢ ر ٞك يٍح ٝط ٜٗي ر  ،ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ُٞٓ ،ٍ٬ ر

 ٕٞ ٓيك خف،  ٖ ٍر ٬ٍ ر ٛٞ ر ٞ ػَٔٝ، ٝ ٤َ أر زي هللا ٝه ٞ ػ ٚظ أر ٤ ٘ َ٘س، ً ٔخٕ ػ ٘ش ػ ٓ

ٜؾ زخد حُ ٘نر يٓ َ ر ٣ 

Bilal maula Rasulullah [shallallahu „alaihi wa aalihi], ikut dalam perang Badar, wafat di 

Dimasyiq karena tha‟un pada tahun 18 H, kuniyah-nya Abu „Abdullah, ada yang mengatakan 

Abu „Amru, ia Bilal bin Rabaah, dimakamkan di Babul Saghiir di Dimasyiq [Rijal Ath 

Thuusiy hal 27] 

 ٢٘ خٍ كيػ ٢ ه ٔو ي حُ ٣ِ ٣ ٖ ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٢٘ ػ خٍ كيػ ٤ْ، ه َحٛ ٖ ار زي هللا ٓلٔي ر ٞ ػ أر

زي هللا  ٢ ػ ْ، ػٖ أر ٓخُ  ٖ ٘خّ ر ٤َ ػٖ ٛ ٢ ػٔ ٖ أر ٠ٔ، ػٖ حر ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر زي هللا ر ػ

٠ِ ػَٔ ٢ٌ ػ ز خٕ ٣ ٓٞء ً زي  ٤ذ ػ ٜٛ خ ٕ  لخ ًٝ ٛخُ زيح  ٬ٍ ػ خٕ ر خٍ ً ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ  ػ

Abu „Abdullah Muhammad bin Ibrahim berkata telah menceritakan kepadaku Aliy bin 

Muhammad bin Yaziid Al Qummiy yang berkata telah menceritakan kepadaku „Abdullah bin 

Muhammad bin Iisa dari Ibnu Abi Umair dari Hisyaam bin Saalim dari Abi „Abdullah 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/07/bilal-bin-rabah-dalam-pandangan-mazhab-syiah-imamiyah/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/07/bilal-bin-rabah-dalam-pandangan-mazhab-syiah-imamiyah/
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[„alaihis salaam] yang berkata Bilal seorang hamba yang shalih, dan Shuhaib seorang 

hamba yang jelek, ia telah menangisi Umar [Rijal Al Kasyiy 1/190] 

Riwayat di atas sanadnya dhaif berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah karena Abu ‗Abdullah 

Muhammad bin Ibrahim Al Warraaq, syaikh [guru] Al Kasyiy seorang yang majhul 

 ٍٟٝ ،٢٘ ٌ ن حُ ٘خ٣ ٓ ٖٓ ٞٛ  :ٍٞ ٤ن. أه ٘ ٘ي. ٍؿخٍ حُ َٓٔه  َٛ ٍٞحم: ٖٓ أ ٤ْ حُ َحٛ ٖ ار ٓلٔي ر

ٔش ٍُحٍس  َؿ ٢ ط ٓخ ك ٜ٘خ  ٢ ػيس ٓٞحٍى، ٓ ٘ٚ ك ـٍٜٞ –ػ ٓ 

Muhammad bin Ibrahim Al Warraaq termasuk penduduk Samarqand, rijal Syaikh. Aku 

katakan “ia termasuk diantara guru-guru Al Kasyiy, dimana ia telah meriwayatkan darinya 

pada beberapa tempat, diantaranya dalam biografi Zurarah, dia seorang yang majhul [Al 

Mufiid Min Mu‟jam Rijal Al Hadits hal 484] 

. 

لَ ع ؼ ٖ ؿ خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٤ْ ػٖ  ٌ ٖ ك ش ر ؼخ٣ٝ ٘ٚ ػٖ ٓ ٠ِ ػ ٘خّ ػ َٛ حُ خٍ ىهَ ٍؿَ ٖٓ أ ٤ٚ ه ٕ أر

 ٚ خٍ: ٧ٗ ْ؟ ه خٍ: ُٝ ٬ٍ ه ٘ش ر ـ ٠ حُ زن اُ ٓ ٚ: إ أٍٝ ٖٓ  وخٍ ُ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ أر

 أٍٝ ٖٓ إًٔ

Telah meriwayatkan darinya [Muhammad bin Aliy bin Mahbuub] dari Mu‟awiyah bin 

Hakiim dari Sulaiman bin Ja‟far dari Ayahnya yang berkata seorang laki-laki penduduk 

Syam masuk menemui Abi „Abdullah [„alaihis salaam], maka Beliau berkata kepadanya 

“orang yang pertama mendatangi Surga adalah Bilal”. Orang itu berkata “kenapa?”. 

Beliau berkata “ia orang pertama yang mengumandangkan adzan” [Tahdzib Al Ahkam, 

Syaikh Ath Thuusiy 2/284] 

Riwayat ini shahih sanadnya di sisi Ilmu Rijal Syi‘ah. Berikut keterangan para perawinya 

dalam kitab Rijal Syi‘ah 

1. Muhammad bin Aliy bin Mahbuub disebutkan An Najasyiy bahwa ia tsiqat faqih 

shahih mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 349 no 940] 

2. Mu‘awiyah bin Hakiim disebutkan An Najasyiy bahwa ia tsiqat jalil [Rijal An 

Najasyiy hal 412 no 1098] 

3. Sulaiman bin Ja‘far bin Ibrahim Al Ja‘fariy disebutkan An Najasyiy bahwa ia tsiqat 

[Rijal An Najasyiy hal 182-183 no 483] 

4. Ja‘far bin Ibrahim ayahnya Sulaiman disebutkan An Najasyiy bahwa ia tsiqat dalam 

biografi anaknya [Rijal An Najasyiy hal 182-183 no 483] 

Allamah Al Hilliy memasukkan Bilal dalam kitabnya Khulashah bagian pertama yang 

memuat daftar perawi yang ia berpegang dengannya [Khulashah Al Aqwaal hal 82-83]. 

Walaupun hal ini sebenarnya layak dikritisi karena Al Hilliy memasukkan Bilal dalam 

kitabnya berdasarkan riwayat Al Kasyiy di atas yang kedudukannya dhaif. 

Ibnu Dawud Al Hilliy juga memasukkan Bilal dalam kitab Rijalnya bagian pertama yang 

memuat daftar perawi tsiqat dan terpuji menurutnya [Rijal Ibnu Dawud hal 58]. 

Al Majlisiy dalam kitabnya Al Wajiizah memberikan predikat mamduh [terpuji] kepada Bilal 

bin Rabah [Al Wajiizah no 301]. Ada ulama syi‘ah yang dikatakan memberikan predikat 
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majhul kepada Bilal bin Rabah dan majhul disini adalah jahalah dalam hal ketsiqatan 

periwayatannya dalam hadis di sisi Syi‘ah Imamiyah. 

. 

. 

Nashibi pencela yang bisa dibilang ―kerdil akalnya‖ membuat kedustaan dalam tulisannya 

dimana ia mengatakan mengenai Syaikh Ali Alu Muhsin 

Dengan sombongnya dia menyatakan bahwa Sayyidinaa Bilal bin Rabah Radhiyallaahu 

‗Anhu adalah tokoh fiktif, tidak diketahui. 

Ucapan ini sangat jelas kedustaannya. Tidak ada ulama Syi‘ah yang menyatakan bahwa Bilal 

bin Rabah [radiallahu ‗anhu] adalah tokoh fiktif tidak diketahui. Yang mengatakan majhul 

disini maksudnya tidak diketahui ketsiqatannya dalam riwayat di sisi Syi‘ah Imamiyah. 

Sangat jauh bedanya menyatakan seseorang sebagai tokoh fiktif tidak diketahui dengan 

menyatakan bahwa orang tersebut memang ada tetapi tidak diketahui keadilannya dalam 

periwayatan hadis. 

Dan rasanya tidak perlu diingatkan bahwa di sisi mazhab Syi‘ah Imamiyah tidak dikenal 

doktrin keadilan sahabat sebagaimana yang diyakini mazhab Ahlus sunnah maka berdasarkan 

hal ini bisa dimengerti jika ada ulama Syi‘ah yang mensifatkan sebagian sahabat dengan 

jahalah dalam hal keadilannya dalam periwayatan. 

Adapun mengenai Syaikh Aliy Alu Muhsin maka ia tidak menyatakan Bilal majhul. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Aliy Alu Muhsin dalam kitabnya Irsyadus Saa‘iliin hal 

367-368 

 

http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/10/dedengkot-al-khui-ali-muhsin-bilal.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/10/dedengkot-al-khui-ali-muhsin-bilal.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/10/dedengkot-al-khui-ali-muhsin-bilal.html
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https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/irsyadus-sailin-cover21.png
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Dalam kitabnya tersebut Syaikh Aliy Alu Muhsin merajihkan bahwa kedudukan Bilal bin 

Rabah yang rajih di sisinya adalah mamduh [terpuji] dan hadisnya hasan bukan majhul 

sebagaimana yang dinukil nashibi tersebut. Kami tidak tahu darimana asal penukilannya dan 

kami telah membuktikan bahwa pandangan Syaikh Aliy Alu Muhsin yang shahih adalah apa 

yang ia katakan dalam kitabnya di atas. 

. 

. 

Sebenarnya penisbatan terhadap Sayyid Al Khu‘iy bahwa Bilal bin Rabah majhul di sisinya 

juga layak dikritisi. Dalam kitab Mu‘jam Rijal Al Hadits 4/270-272 no 1894 biografi Bilal 

bin Rabah tidak ada kata-kata sharih [tegas] bahwa Bilal majhul. Al Khu‘iy menyebutkan 

bahwa ia maula Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] , ikut perang Badar sebagaimana 

yang disebutkan Syaikh Ath Thuusiy. Kemudian menukil riwayat Al Kasyiy, riwayat Ath 

Thuusiy dalam Tahdzib Al Ahkam di atas dan riwayat Ash Shaduq yang memuat pujian 

terhadap Bilal. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/irsyadus-sailin-hal-3671.jpg
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Dan begitu pula dalam Al Mufiid Min Mu‘jam Rijal Al Hadits hal 92, Muhammad Al 

Jawahiriy [yang merupakan ringkasan dari kitab Mu‘jam Sayyid Al Khu‘iy] juga tidak 

memberikan lafaz majhul sebagaimana yang sering diberikan pada perawi-perawi lain. 

ٚظ  ٤ ٘ ٘ن، ً يٓ ٢ ر ٞك يٍح، ٝط ٜٗي ر  :ِْ ٓ ٝ ٚ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ُٞٓ ٍ٬ ر

 ٤ٚ ٍٓٞ هللا )ٙ(، ٍٝىص ك ٛلخد ٍ خف، ٖٓ أ ٖ ٍر ٬ٍ ر ٛٞ ر ٛخ، ٝ َ٤ ٤َ ؿ زي هللا، ٝه ٞ ػ أر

ٓخىف خص  ٍٓٞ هللا )ٙ(  –س ٍٝح٣ ، ػٖ ٍ ٤ٚ و ل ٢ حُ ٬ٍ،  –ٍٟٝ ك زَ ر ٠ ه ٜيٝم، اُ ن حُ ٣َ١

َ٤ ٤ٚ ٓـخٛ ٚ ك طُٞ ٤ٖ، ر ٔئًٗ ٞحد حُ  ٝػ

Bilal maula Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam], ikut perang Badar, wafat di 

Dimasyiq, kuniyah Abu „Abdullah, dan ada yang mengatakan selain itu, ia adalah Bilal bin 

Rabaah termasuk sahabat Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] terdapat riwayat-

riwayat yang memujinya, diriwayatkan dalam Al Faqih dari Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam], jalan Ash Shaduq hingga kabar Bilal pahala orang yang azan dalam riwayat 

yang panjang, di dalamnya terdapat para perawi majhul [Al Mufiid Min Mu‟jam Rijal Al 

Hadits hal 92]. 

. 

Menurut kami pendapat yang rajih mengenai Bilal bin Rabah [radiallahu ‗anhu] di sisi 

mazhab Syi‘ah adalah pendapat ulama Syi‘ah yang menyatakan ia tsiqat karena telah ternukil 

dalam riwayat shahih pujian dari Imam ma‘shum [di sisi Syi‘ah] dan pujian bahwa ia 

termasuk ahli surga adalah pujian yang sangat cukup menegaskan keadilannya. 

Syi’ah Berkata Fir’aun Adalah Abu Bakar dan Haman 

Adalah Umar? 

Posted on Oktober 6, 2013 by secondprince  

Syi’ah Berkata Fir’aun Adalah Abu Bakar dan Haman Adalah Umar? 

Salah seorang nashibi menukil dari kitab ulama Syi‘ah Ilzaamun Naashib Fii Itsbaatil Hujjah 

Al Ghaaib 2/231 oleh Syaikh Ali Al Yazdiy Al Hairiy 

ٌَ ٝػَٔ ٞ ر ٬ّٔ(: أر ٤ٚ حُ ِ خٍ )ػ ٓخٕ؟ ه ٛخ َػٕٞ ٖٝٓ  ٤ي١ ٖٝٓ ك ٓ خ  ٠َ: ٣ ل ٔ خٍ حُ  ه

Al Mufadhdhal berkata “wahai tuanku, siapakah Fir‟aun dan siapakah Haamaan?. [Imam 

Ash Shadiq] [„alaihis salaam] berkata “Abu Bakar dan Umar” [Ilzaamun Naashib Fii 

Itsbaatil Hujjah Al Ghaaib 2/231] 

Syaikh Ali Al Yazdiy tidak membawa perkataannya sendiri melainkan membawakan riwayat 

yang sangat panjang dimana Al Mufadhdhal bin Umar bertanya kepada Imam Ja‘far Ash 

Shaadiq. Al Majlisiy menukil riwayat ini dalam kitab Bihar Al Anwaar 53/17. 

 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/06/syiah-berkata-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/06/syiah-berkata-firaun-adalah-abu-bakar-dan-haman-adalah-umar/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/10/syiah-berkata-firaun-adalah-abu-bakr.html
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Sanad riwayat tersebut dituliskan Al Majlisiy pada kitab Bihar Al Anwaar 53/1 

 

 ٢ِ ٤َ ٝػ ٓٔخػ ٖ ا ٖ كٔيحٕ، ػٖ ٓلٔي حر ٤ٖ ر ٔ ل ٘خ، ػٖ حُ ٛلخر لخص أ ؼٞ ٓئُ ٢ ر ١ٝ ك

زي ح ٖ ػ لَحص، ػٖ ر ٖ حُ ٤َ، ػٖ ػَٔ ر ٜ ٗ ٖ ٤ذ ]ٝ] ٓلٔي ر ؼ ٗ  ٢ ٢٘، ػٖ أر ٔ ل هلل حُ

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٜخىم ػ ٤ي١ حُ ٓ ض  ٓؤُ خٍ:  ٖ ػَٔ ه ٠َ ر ل ٔ ٠َ، ػٖ حُ ل ٔ ٖ حُ  ٓلٔي ر

Dan diriwayatkan oleh sebagian penulis dari kalangan sahabat kami dari Husain bin 

Hamdaan dari Muhammad bin Ismaiil dan Aliy bin Abdullah Al Hasaniy dari Abi Syu‟aib 

[dan] Muhammad bin Nushair dari „Umar bin Furaat dari Muhammad bin Mufadhdhal dari 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/bihar-al-anwar-juz-53-hal-17.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/bihar-al-anwar-juz-53-hal-1.jpg
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Mufadhdhdal bin „Umar yang berkata aku bertanya kepada tuanku Ash Shadiq [„alaihis 

salaam] [Bihar Al Anwaar 53/1] 

Riwayat Al Mufadhdhal yang sangat panjang ini disebutkan oleh Husain bin Hamdaan Al 

Khashiibiy dalam kitabnya Hidayatul Kubra 392 dengan sanad seperti di atas hanya saja 

disebutkan Abi Syu‘aib Muhammad bin Nushair, tanpa huruf waw di antara Abi Syu‘aib dan 

Muhammad bin Nushair. 

Riwayat ini sanadnya dhaif jiddan [bahkan maudhu‘] di sisi ilmu Rijal Syi‘ah. Kelemahan 

dalam sanadnya disebabkan oleh 

1. Husain bin Hamdaan 

2. Abi Syu‘aib Muhammad bin Nushair 

3. Umar bin Furaat 

4. Muhammad bin Mufadhdhal 

Husain bin Hamdaan disebutkan oleh An Najasyiy dalam ktab Rijal-nya bahwa ia seorang 

yang jelek mazhab-nya [Rijal An Najasyiy hal 67 no 159]. Ibnu Ghada‘iriy menyatakan ia 

pendusta dan jelek mazhabnya [Rijal Ibnu Ghada‘iriy hal 54]. Ibnu Dawud Al Hilliy 

memasukkannya dalam kitabnya bagian kedua yang memuat daftar perawi majruh dan 

majhul [Rijal Ibnu Dawud hal 240 no 140]. Allamah Al Hilliy juga memasukkannya dalam 

kitabnya bagian kedua yang memuat daftar perawi dhaif atau yang ia bertawaqquf dengannya 

[Khulashah Al Aqwaal hal 339]. 

Muhammad bin Nushair disebutkan oleh Ath Thuusiy bahwa ia seorang yang ghuluw [Rijal 

Ath Thuusiy hal 402]. Dan diantara sifat ghuluw-nya adalah apa yang disebutkan oleh Al 

Kasyiy 

ز٢  ٗ ٚ ٚ حىػ٠ أٗ ي أٗ ًُٝ ،١َ٤ ٘ٔ ٤َ حُ ٜ ٗ ٖ زٞس ٓلٔي ر ٘ ش ر َه ض ك خُ ٞ ػَٔٝ: ٝه خٍ أر ه

 ٢ِ ٍٓٞ، ٝإٔ ػ ٍ ِٞ ـ ٓن ٝحُ ٘خ ظ خُ وٍٞ ر خٕ ٣ ًٝ ،ِٚ ٓ ٬ّٔ أٍ ٤ٚ حُ ِ ١ٌَ ػ ٔ ؼ ٖ ٓلٔي حُ ر

 َِ ل ٔلخٍّ، ٣ٝ خكش حُ بر وٍٞ: ر ٤ش ٣ٝ ٞر َر خُ ٤ٚ ر وٍٞ ك ٬ّٔ، ٣ٝ ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل ٢ حُ ٢ أر ك

ٜ٘ٞحص  ٚ أكي حُ ؼٍٞ ر ل ٔ لخػَ ٝحُ ٚ ٖٓ حُ وٍٞ أٗ ٣ٝ ْٛ خٍ ٢ أىر ٠خ ك ؼ ٠ْٜ ر ؼ َؿخٍ ر ٌخف حُ ٗ

ي. جخ ٖٓ ًُ ٤ ٗ لَّ  ٣ ْ زخص، ٝإٔ هللا ُ ٤ ط  ٝحُ

Abu „Amru [Al Kasyiy] berkata “terdapat firqah yang meyakini kenabian Muhammad bin 

Nushair An Numairiy dan hal itu karena ia mengakui bahwasanya ia seorang Nabi dan 

Rasul, dan bahwa Aliy bin Muhammad Al Asakriy [„alaihis salaam] telah mengutusnya. Dan 

ia meyakini reinkarnasi dan ghuluw terhadap Abu Hasan [„alaihis salaam], ia mengatakan 

tentang Rububiyah-nya dan ia membolehkan hal-hal yang diharamkan, menghalalkan nikah 

antara laki-laki satu dengan yang lain lewat dubur mereka. Dan ia mengatakan bahwasanya 

yang melakukan dan pasangannya, melakukan atas dasar syahwat dan kebaikan dan 

sesungguhnya Allah tidak mengharamkan yang demikian [Rijal Al Kasyiy 2/805] 

Tidak diragukan lagi bahwa ghuluw yang seperti ini sudah jelas mengeluarkannya dari Islam 

dan hadis dari orang seperti ini tidak boleh diterima. 

Umar bin Furaat disebutkan oleh Ath Thuusiy bahwa ia seorang yang ghuluw [Rijal Ath 

Thuusiy hal 362]. Ibnu Dawud Al Hilliy memasukkannya dalam kitabnya bagian kedua yang 

memuat daftar perawi majruh dan majhul [Rijal Ibnu Dawud hal 264]. 
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Muhammad bin Mufadhdhal dia adalah Muhammad bin Mufadhdhal bin ‗Umar dan dia 

seorang yang majhul 

ـٍٜٞ ٌخظْ )ع( ٓ ٛلخد حُ ٖ ػَٔ ٖٓ أ ٠َ ر ل ٔ ٖ حُ  ٓلٔي ر

Muhammad bin Mufadhdhal bin „Umar termasuk ashaab Imam Kaazhim [„alaihis salaam], 

seorang yang majhul [Al Mufiid Min Mu‟jam Rijal Al Hadits hal 580, Muhammad Al 

Jawahiriy] 

Maka tidak ada gunanya syubhat nashibi yang menukil riwayat tersebut karena kedudukan 

riwayat tersebut dari sisi ilmu Rijal Syi‘ah sangatlah dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. 

Syiah Memuji Aliy bin Abi Thalib Dengan Sebutan 

Keledai? : Dusta Nashibi 

Posted on Oktober 6, 2013 by secondprince  

Syiah Memuji Aliy bin Abi Thalib Dengan Sebutan Keledai? : Dusta Nashibi 

Agak aneh [baca : menjijikkan] melihat bagaimana nashibi berusaha membuat berbagai 

kedustaan untuk merendahkan mazhab Syi‘ah. Mereka terbiasa mencatut riwayat-riwayat 

dhaif yang aneh dan ganjil untuk menyebarkan syubhat bahwa mazhab Syiah ternyata malah 

mencela Imam Ahlul Bait. Berikut salah satu riwayat yang dimaksud 

٘وَ  ٔ َٓٝحٕ، ػٖ حُ  ٖ ٘خٕ، ػٖ ػٔخٍ ر ٓ  ٖ وطخد، ػٖ ٓلٔي ر ٢ حُ ٖ أر ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ٓلٔي ر

ي كٔخٍ  َ أُ خ ؿخر خٍ: ٣ ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٢ ؿ ي، ػٖ أر ٣ِ ٣ ٖ َ ر ٤َ، ػٖ ؿخر ٖ ؿٔ حر

ّٞ ٝحف ٢ ٣ ـَد ك ٔ ٠ حُ َ٘م اُ ٔ ي ٖٓ حُ ِؾ ر ز ٤ ي ك ٤َ ر ٔ خ ٣ خ أر يحى ٣ ِض ك ؼ ِض: ؿ و ى؟ ك

 ٍٞ ٔٔغ ه ْ ط ٤ٖ أُ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٬ّٔ: ًحى أٓ ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٞ ؿ وخٍ أر ٌٛح؟ك  ٢ ُ ٢ لَ ٝأٗ ؼ ؿ

زخد ٝهللا  ٓ ـٖ ح٧ ِ ز ظ ٬ّٔ: ٝهللا ُ ٤ٚ حُ ِ ٢ِ ػ ٢ ػ ٚ ك ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ٔلخد زٖ حُ ظًَ ُ 

Muhammad bin Husain bin Abil Khaththaab dari Muhammad bin Sinaan dari „Ammar bin 

Marwaan dari Munakhkhal bin Jamiil dari Jabir bin Yaziid dari Abu Ja‟far [„alaihis salaam] 

yang berkata “wahai Jabir apakah engkau memiliki seekor keledai yang dapat melakukan 

perjalanan bersamamu dari timur ke barat hanya dalam satu hari?.Maka aku menjawab 

“aku menjadi tebusanmu wahai Abu Ja‟far, dimana aku dapat menemukannya”. Abu Ja‟far 

[„alaihis salaam] berkata “Itu adalah Amirul Mukminin [Aliy bin Abi Thalib], apakah 

engkau tidak mendengar perkataan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] tentang Aliy, 

Demi Allah akan tiba waktu dan sebabnya, Demi Allah sungguh engkau akan menaiki awan 

[Al Ikhtishaas Syaikh Mufiid hal 317] 

Riwayat di atas disebutkan oleh Al Majlisiy dalam kitabnya Bihar Al Anwar 25/380 dan ia 

menukil dari Al Ikhtishaas Syaikh Mufid 

 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/06/syiah-memuji-aliy-bin-abi-thalib-dengan-sebutan-keledai-dusta-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/06/syiah-memuji-aliy-bin-abi-thalib-dengan-sebutan-keledai-dusta-nashibi/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/07/syiah-memuji-ali-dengan-sebutan-keledai.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/07/syiah-memuji-ali-dengan-sebutan-keledai.html
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Dengan riwayat ini, 

nashibi mengatakan bahwa Syiah telah memuji Aliy bin Abi Thalib dengan sebutan keledai 

[astaghfirullah, semoga Allah menghancurkan kedustaan para nashibi]. Riwayat di atas 

sanadnya dhaif berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah karena di dalam sanadnya terdapat Muhammad 

bin Sinaan dan Munakhkhal bin Jamiil. 

Munakhkhal bin Jamiil seorang yang dhaif, jelek riwayatnya [Rijal An Najasyiy hal 421 no 

1127]. Ibnu Ghada‘iriy berkata tentangnya dhaif dan mahzab ghuluw [Rijal Ibnu Ghada‘iriy 

hal 89] 

 ْ ٜظ ٗت ٓ  ٫ ٞٛ وخٍ:  ٤َ ك ٖ ؿٔ ٘وَ ر ٔ ٖٔ، ػٖ حُ ل ٖ حُ ٢ِ ر ض ػ ٓؤُ ؼٞى:  ٔ ٓ ٖ خٍ ٓلٔي ر ه

ِٞ ـ خُ  ر

Muhammad bin Mas‟ud berkata aku bertanya kepada Aliy bin Hasan tentang Munakhkhal 

bin Jamiil, maka ia berkata “ia tidak ada apa-apanya, tertuduh ghuluw” [Rijal Al Kasyiy 

2/664 no 686] 

Riwayat Al Kasyiy di atas shahih, Muhammad bin Mas‘ud termasuk guru Al Kisyiy dan ia 

seorang yang tsiqat shaduq [Rijal An Najasyiy hal 350 no 944]. Aliy bin Hasan bin Fadhl 

gurunya juga seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 156]. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/10/bihar-al-anwar-juz-25-hal-380.jpg
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Adapun Muhammad bin Sinan berdasarkan pendapat yang rajih kedudukannya dhaif dan 

kami telah membahas secara khusus tentangnya dalam tulisan yang lalu. Kesimpulannya 

riwayat yang dijadikan dasar nashibi untuk mencela Syi‘ah di atas adalah riwayat yang dhaif. 

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Muhammad 

bin Sinan? 

Posted on Oktober 5, 2013 by secondprince  

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Muhammad bin Sinan? 

Dalam salah satu tulisan sebelumnya kami pernah melemahkan hadis Syi‘ah yang di dalam 

sanadnya terdapat Muhammad bin Sinan. Kali ini kami akan membahas lebih rinci mengenai 

kedudukan sebenarnya Muhammad bin Sinan berdasarkan ilmu Rijal Syi‘ah. Muhammad bin 

Sinan adalah perawi yang diperselisihkan kedudukannya dalam ilmu Rijal Syi‘ah. Sebagian 

ulama Syi‘ah mendhaifkannya dan sebagian lagi mentautsiq-nya. Pendapat yang rajih adalah 

ia seorang yang dhaif. 

. 

. 

Ilmu Rijal Syi‘ah memiliki perbedaan yang unik dengan Ilmu Rijal Sunni, dalam kitab Rijal 

Syi‘ah terdapat fenomena dimana tautsiq atau jarh seorang perawi berasal dari Imam ahlul 

bait [yang ma‘shum dalam pandangan Syi‘ah]. Kemudian jarh dan ta‘dil terhadap perawi 

Syi‘ah dari ulama-ulama Syi‘ah [dalam kitab Rijal Syi‘ah] tidaklah sebanyak jarh dan ta‘dil 

terhadap perawi Sunni dari Ulama-ulama Sunni [dalam kitab Rijal Sunni]. Sehingga dalam 

mentarjih antara yang mentautsiq dan menjarh [jika terdapat ikhtilaf], tidak terlalu rumit. 

Secara ringkas ada tiga cara untuk menetapkan kedudukan perawi dalam kitab Rijal Syi‘ah 

1. Tautsiq atau Jarh dari Imam Ahlul Bait [jika ada] yang dapat ditemukan dalam 

riwayat yang sanadnya shahih sampai Imam ma‘shum 

2. Tautsiq atau Jarh dari ulama mutaqaddimin 

3. Tautsiq atau Jarh dari ulama muta‘akhirin 

Tentu saja tautsiq atau jarh dari Imam Ahlul Bait mendapat peringkat paling Utama dalam 

mentarjih, artinya jika terdapat riwayat shahih dari Imam Ahlul Bait mengenai seorang 

perawi maka hal ini lebih diutamakan dibanding pendapat para ulama baik mutaqaddimin 

maupun muta‘akhirin. 

. 

. 

Kemudian tentu saja secara sederhana, pendapat ulama mutaqaddimin terhadap seorang 

perawi lebih diutamakan dibanding pendapat muta‘akhirin dengan dasar mereka lebih dahulu 

masa hidupnya dan lebih mengetahui dibanding orang setelah mereka. Mengenai Muhammad 

bin Sinan, berikut pernyataan ulama mutaqaddimin tentangnya 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/05/ilmu-rijal-syiah-ikhtilaf-mengenai-muhammad-bin-sinan/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/05/ilmu-rijal-syiah-ikhtilaf-mengenai-muhammad-bin-sinan/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/05/ilmu-rijal-syiah-ikhtilaf-mengenai-muhammad-bin-sinan/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/11/dhaif-riwayat-syiah-para-nabi-diciptakan-untuk-berwilayah-kepada-aliy/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/11/dhaif-riwayat-syiah-para-nabi-diciptakan-untuk-berwilayah-kepada-aliy/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/11/dhaif-riwayat-syiah-para-nabi-diciptakan-untuk-berwilayah-kepada-aliy/
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٢ِ ٟخ ػ َ ٚ ٍٟٝ ػٖ حُ ٤ي أٗ ؼ ٓ  ٖ ٖ ٓلٔي ر زخّ أكٔي ر ؼ ٞ حُ خٍ أر ٚ ٝه خٍ: ُٝ ٬ّٔ ه ٙ حُ

ٚ لَى ر ٓخ ط  ٠ لض اُ ظ ِ ٤ٚ ٫ٝ ٣ ِ ؼٍٞ ػ ٤ق ؿيح ٫ ٣ ؼ ٟ ٛٞ ٍؿَ  ش، ٝ ٘ٚ ٓؼَٝك َ ػ ٔخث ٓ 

Abu „Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa‟iid berkata bahwa ia [Muhammad bin Sinaan] 

meriwayatkan dari Ar Ridhaa [„alaihis salaam], ia dikenal memiliki masa‟il darinya, ia 

seorang yang dhaif jiddan, tidak bisa diandalkan dan tidak perlu diperhatikan riwayat yang 

ia tafarrud dengannya [Rijal An Najasyiy hal 328 no 888] 

An Najasyiy sendiri dalam biografi Miyaah Al Mada‘iniy menyatakan bahwa Muhammad 

bin Sinan dhaif [Rijal An Najasyiy hal 424-425 no 1140]. Ibnu Ghada‘iriy berkata tentangnya 

dhaif ghuluw dan pemalsu hadis [Rijal Ibnu Ghada‘iriy hal 92] 

وٍٞ: ٫  ٗخًحٕ، ٣  ٖ ٠َ ر ل ؼض حُ ٔٓ  :ٚ ٖ كٔي٣ٝ زي هللا ر خٍ ػ ؼٞى، ه ٔ ٓ ٖ خٍ ٓلٔي ر ه

ؼٞ ى ٢ ر ٠َ ك ل َ حُ ٘خٕ، ًًٝ ٓ  ٖ غ ٓلٔي ر ظلَ إٔ أ١ٍٝ أكخى٣ ٓ ٤ٖ أ ٌخًر : إٔ ٖٓ حُ ٚز ط

هللا زي  ؼ ٤ْ ر ٘خٕ ُٝ ٓ  ٖ ٖ حر ٣ٍٜٞ٘ ٔ  حُ

Muhammad bin Mas‟uud berkata Abdullah bin Hamdawaih berkata aku mendengar Fadhl 

bin Syadzaan mengatakan aku tidak mengizinkan meriwayatkan hadis Muhammad bin Sinan, 

dan Fadhl menyebutkan dalam sebagian kitabnya “bahwa yang termasuk orang-orang yang 

dikenal pendusta yaitu Ibnu Sinan dan bukanlah yang dimaksud Abdullah [Rijal Al Kasyiy 

2/796 no 978] 

Muhammad bin Mas‘ud termasuk guru Al Kasyiy dan ia seorang yang tsiqat shaduq [Rijal 

An Najasyiy hal 350 no 944] dan Abdullah bin Hamdawaih disebutkan bahwa ia tsiqat [Fa‘iq 

Al Maqal Fi Hadits Ar Rijal hal 124 no 575] 

Syaikh Ath Thuusiy dalam kitab Rijal-nya menyatakan bahwa Muhammad bin Sinan dhaif 

[Rijal Ath Thuusiy hal 364] dan ia pernah berkomentar dalam kitabnya Tahdzib Al Ahkam 

٘خٕ  ٓ  ٖ ٖ ػَٔ، ٝٓلٔي ر ٠َ ر ل ٔ ٘خٕ ػٖ حُ ٓ  ٖ ٤َ ٓلٔي ر َٝٙ ؿ ٣ ْ ُ ٚ زَ حٗ و ٌٛح حُ  ٢ ٓخ ك

٤ق ؿيح، ؼ ٟ  ٤ٚ ِ ؼٕٞ ػ  ٓط

Adapun khabar ini bahwa ia tidak diriwayatkan selain dari Muhammad bin Sinan dari 

Mufadhdhal bin „Umar dan Muhammad bin Sinan tercela atasnya dhaif jiddan [Tahdzib Al 

Ahkam Syaikh Ath Thuusiy 7/361] 

Diantara ulama yang mentautsiq Muhammad bin Sinan adalah Syaikh Al Mufiid dalam 

kitabnya Al Irsyad dimana ia berkata 

 ٤ٚ ٓش ٖٓ أر خ٩ٓخ ٬ّٔ ر ٔخ حُ ٤ٜ ِ ٠ٓ ػ ٞٓ  ٖ ٢ِ ر ٟخ ػ َ ٠ِ حُ ٘ٚ ػ ٖٔٔ ٍٟٝ حُ َٜ ك ك

٩ : ىحٝى ٝح ٚظ ؼ ٤ ٗ ٚو ٖٓ  ل ِْ ٝحُ ؼ ٍٞع ٝحُ َٛ حُ ٚ ٝأ وخط ٚظ ٝػ ٛ ي، ٖٓ هخ ٌُ ٘ٚ ر ٓ ٤ٚ ٗخٍس اُ

 ،٢ٓ ٞ وخر ٤ْ حُ ؼ ٗٝ ،ٖ٤ وط ٣ ٖ ٢ِ حر ٖ ػٔخٍ، ٝػ ٓلخم ر ٖ ا ٢، ٝٓلٔي ر َه ٤َ حُ ؼ ً ٖ ر

 ٖ َٜ ر خٕ، ٝٗ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ٔو٢ِٓٝ، ٝىحٝى ر َٓٝحٕ، ٝحُ  ٖ خى ر ظخٍ، ٣ُٝ ٔو ٖ حُ ٤ٖ ر ٔ ل ٝحُ

،٢٤ ِ ٓ  ٖ ي حر ٣ِ ٢، ٣ٝ ٖ ٍُر ّٞ، ٝىحٝى ر خر ٘خٕ ه ٓ  ٖ  ٝٓلٔي ر

Pasal : yang termasuk orang yang meriwayatkan nash atas Ar Ridha Aliy bin Muusa 

[„alaihis salaam] tentang Imamah dari ayahnya dan isyarat tentangnya dari golongan 

khususnya dan tsiqat, ahlul wara‟, alim dan faqih dari Syi‟ah-nya adalah Dawud bin Katsir 
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Ar Raaqiy, Muhammad bin Ishaq bin „Ammar, Ali bin Yaqthiin, Nu‟aim Al Qaabuus, Husain 

bin Mukhtaar, Ziyaad bin Marwaan, Al Makhzuumiy, Dawud bin Sulaiman, Nashr bin 

Qaabuus, Dawud bin Zarbiy, Yaziid bin Sulaith dan Muhammad bin Sinan [Al Irsyad Syaikh 

Mufiid 2/247-248] 

Tetapi Syaikh Al Mufiid mengalami tanaqudh [pertentangan] dalam perkara ini karena 

didalam kitabnya yang lain, ia malah menegaskan kedhaifan Muhammad bin Sinan. Syaikh 

Al Mufid dalam Jawabat Ahl Al Mawshul berkomentar mengenai suatu riwayat 

 ٢ ش ك ٜخر ؼ ِق حُ ظ و ، ٫ ط ٤ٚ ؼٕٞ ك ٛٞ ٓط ٘خٕ، ٝ ٓ  ٖ ٚو ٓلٔي ر ٣َ١ ، ٤ٚ ِ ي ػ ٔظ ؼ ٓ َ٤ ؿ

ٖ ي٣ ٢ حُ ٤ٚ ك ِ َ ػ ٔؼ ٣ ْ ُ ِٚ ٤ ز ٓ ٌٛح  خٕ  ٓخ ً ٝ ، ٚل ؼ ٟ ٚظ ٝ ٜٔ  ط

Tidak dapat dijadikan pegangan atasnya, di dalamnya ada Muhammad bin Sinan dan ia 

tercela atasnya, tidak berselisih ashaabah mengenai tuduhan dan pendhaifan terhadapnya, 

dan yang menjadi jalannya disini adalah tidak beramal dengannya dalam agama [Jawabat 

Ahl Al Mawshul Syaikh Al Mufiid hal 20] 

. 

. 

. 

Sebagian ulama muta‘akhirin menguatkan taustiq terhadap Muhammad bin Sinan karena 

ditemukan riwayat-riwayat dari Imam Ahlul Bait yang memuji Muhammad bin Sinan. Tetapi 

sebagian ulama mut‘aakhirin yang lain menilai bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak shahih 

atau tidak kuat sebagai tautsiq terhadap Muhammad bin Sinan. Riwayat-riwayat Imam Ahlul 

Bait yang memuji Muhammad bin Sinaan terbagi menjadi dua 

1. Riwayat yang di dalamnya sanadnya terdapat Muhammad bin Sinaan, artinya riwayat 

tersebut berasal darinya sendiri 

2. Riwayat yang di dalam sanadnya tidak terdapat Muhammad bin Sinaan 

Mengenai riwayat pertama maka ia tidak dapat dijadikan hujjah disini karena riwayat tersebut 

berasal dari Muhammad bin Sinaan sendiri padahal justru kedudukan Muhammad bin Sinaan 

yang sedang dibahas dhaif tidaknya. Maka pembahasan selanjutnya hanya difokuskan pada 

riwayat jenis kedua. Ada tiga riwayat yang menunjukkan tautsiq Imam ma‘shum kepada 

Muhammad bin Sinaan 

لَ أكٔي  ؼ ٞ ؿ ٢٘ أر خٍ: كيػ زي هللا، ه ٖ ػ ؼي ر ٓ  ٢٘ خٍ: كيػ ٚ، ه ٣ٞ ُٞ ٖ ه ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

خ ؼض أر ٔٓ خٍ:  ٢ ه ٔو ٖ ىحٝى حُ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٠ٔ، ػٖ ٍؿَ، ػٖ ػ ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر  ر

َ٤ و ٘خٕ ر ٓ  ٖ ٠٤ ٝٓلٔي ر ل ٣ ٖ لٞحٕ ر ٛ  َ ًٌ ٬ّٔ ٣ ٤ٚ حُ ِ ٢ ػ ؼخٗ لَ حُ ؼ  ؿ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Quluwaih yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Sa‟d bin „Abdullah yang berkata telah menceritakan keadaku Abu Ja‟far Ahmad 

bin Muhammad bin Iisa dari seorang laki-laki dari Aliy bin Husain bin Dawud Al Qummiy 

yang berkata aku mendengar Abu Ja‟far Ats Tsaniy [„alaihis salaam] menyebutkan Shafwan 

bin Yahya dan Muhammad bin Sinan dengan kebaikan…[Rijal Al Kasyiy 2/792 no 962] 
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Riwayat ini sanadnya dhaif karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang majhul 

karena tidak disebutkan namanya. 

 ٤ٚ ِ ٢ ػ ؼخٗ لَ حُ ؼ ٢ ؿ ٠ِ أر ِض ػ خٍ: ىه ٢، ه ٔو ِض حُ ٜ ٖ حُ زي هللا ر ذ ػ ٢ ١خُ ػٖ أر

٘خٕ  ٓ  ٖ ٠٤ ٝٓلٔي حر ل ٣ ٖ لٞحٕ ر ٛ وٍٞ: ؿِٟ هللا  ٚظ ٣ ؼ ٔٔ ٢ آهَ ػَٔٙ ك ٬ّٔ ك حُ

٤َح ٢٘ ه ٖ آىّ ػ خ ر ٣َ ؼي ًُٝ ٓ  ٖ ؼي ر ٓ  َ ًٌ ٣ ْ ُٝ ٢ ٞح ُ وي ٝك  ك

Dari „Abi Thalib „Abdullah bin Ash Shalth Al Qummiy yang berkata “aku masuk menemui 

Abu Ja‟far Ats Tsaniy [„alaihis salaam] pada akhir umurnya, aku mendengar ia mengatakan 

semoga Allah SWT membalas Shafwan bin Yahya, Muhammad bin Sinaan, Zakariya bin 

Adam dariku dengan kebaikan, sungguh mereka telah setia kepadaku. Beliau tidak 

menyebutkan Sa‟d bin Sa‟d…[Rijal Al Kasyiy 2/792 no 963] 

Abu Thalib ‗Abdullah bin As Shalt Al Qummiy termasuk perawi yang tsiqat meriwayatkan 

dari Imam Ar Ridha [‗alaihis salaam] [Rijal An Najasyiy hal 217 no 564]. Hanya saja zhahir 

riwayat Al Kasyiy hanya menyebutkan sanadnya dari Abu Thalib ‗Abdullah bin As Shalt Al 

Qummiy maka riwayatnya dhaif karena mursal. Al Kasyiy tidak bertemu dengan ‗Abdullah 

bin As Shalt. 

 ٖ ٤َ ر ٓٔخػ ٖ ا ٖ ٬ٍٛ، ػٖ ٓلٔي ر ؼي، ػٖ أكٔي ر ٓ  ٢٘ خٍ: كيػ ٚ، ه ٣ٞ ُٞ ٖ ه ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

وخٍ:  ٘خٕ، ك ٓ  ٖ ٠٤ ٝٓلٔي ر ل ٣ ٖ لٞحٕ ر ٛ ؼٖ  خٕ ُ ً ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ خ ؿ غ، إٔ أر ٣ِ ر

 َٜٓ  ٖ ٔلٔي ر ُ ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ لَ ػ ؼ ٞ ؿ خٍ أر َ، ه خر خٕ ٖٓ ه خ ً ِٔ خٍ، ك ١َٓ، ه لخ أ ٜٔخ هخُ حٗ

ٍٞ ٢: ط زلَحٗ ٜ٘ٔخ حُ ٤ض ػ ٟ وي ٍ ٘خٕ ك ٓ  ٖ ٠٤ ٝٓلٔي ر ل ٣ ٖ لٞحٕ ر ٛ  

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Quluwaih yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sa‟d dari Ahmad bin Hilaal dari Muhammad bin Ismaiil bin Bazi‟ bahwa Abu 

Ja‟far [„alaihis salaam] melaknat Shafwan bin Yahya dan Muhammad bin Sinaan. Maka 

Beliau berkata “keduanya telah menyelisihi perintahku”. [Perawi] berkata namun pada kali 

berikutnya, Abu Ja‟far [„alaihis salam] berkata kepada Muhammad bin Sahl Al Bahraniy 

“setialah dengan Shafwan bin Yahya dan Muhammad bin Sinaan, sungguh aku telah 

meridhai keduanya [Rijal Al Kasyiy 2/793 no 964] 

Riwayat ini sanadnya dhaif karena Ahmad bin Hilaal Al Arbata‘iy. Ia seorang yang 

diperselisihkan tetapi yang rajih kedudukannya dhaif jika tafarrud. 

غ لَ حُ ؼ ٞ ؿ ٖ ٬ٍٛ أر ٤ٚ أكٔي ر ي ٍٟٝ ك ٌَ، ٝه ٘ ٜ٘خ ٣ٝ ؼَف ٓ ش، ٣ َٝح٣ ق حُ ٛخُ  ٢ خث َط ر

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ١ٌَ ػ ٔ ؼ ٠ ٓلٔي حُ خ أر ٤يٗ ٓ  ٖٓ ًّٞٓ 

Ahmad bin Hilaal Abu Ja‟far Al „Abarta‟iy shalih riwayatnya, dikenal darinya dan diingkari. 

Dan sungguh telah diriwayatkan tentangnya celaan dari Sayyid kami Abu Muhammad Al 

Askariy [„alaihis salaam] [Rijal An Najasyiy hal 83 no 199]. 

ٚ ػٖ  ٣َٝ ٓخ ٣  ٢ ٚؼ ا٫ ك ٢ كي٣ ق ك ظٞه لَ أٍٟ حُ ؼ ٞ ؿ ٢ أر خث زَط ؼ ٖ ٬ٍٛ حُ أكٔي ر

ٓٔغ  ي  ٞحىٍٙ” ٝه ٗ” ٖٓ َ٤ ٢ ػٔ ٖ أر ٤وش” ٝٓلٔي ر ٘ ٔ ظخد ”حُ زٞد ٖٓ ً ٖ ٓل ٖٔ ر ل حُ

٢ يٝٙ ك ٔظ غ ٝحػ لي٣ ٛلخد حُ ِش أ ٤ٖ ؿ ظخر ٌ ٖ حُ ٣ٌٛ ٛٔخ  

Ahmad bin Hilaal Al „Abarta‟iy Abu Ja‟far, aku berpandangan tawaqquf [berhenti] pada 

hadisnya kecuali apa yang diriwayatkannya dari Hasan bin Mahbuub dari kitab Al 
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Masyaikh-nya dan Muhammad bin Abi Umair dari Nawadir-nya, dan sungguh telah 

mendengar dari dua kitab ini ashabul hadis yang Mulia dan berpegang dengannya dalam 

keduanya [Rijal Ibnu Ghada‟iriy hal 111-112] 

Syaikh Ath Thuusiy menyatakan Ahmad bin Hilaal dhaif dalam kitabnya Al Istibshaar, 

dimana ia berkomentar mengenai salah satu riwayat 

ٌٜح ٤ق ؿيح ك ؼ ٟ  ٞٛ ٝ ٍ٬ٛ ٖ ٚ أكٔي ر ٤ق ؿيح ٫ٕ ٍح٣ٝ ؼ ٟ زَ  و  حُ

Maka kabar ini dhaif jiddan karena dalam riwayatnya ada Ahmad bin Hilaal dan ia seorang 

yang dhaif jiddan [Al Istibshaar Syaikh Ath Thuusiy 3/351] 

Syaikh Ash Shaduuq dalam kitabnya Kamal Ad Diin Wa Tammaam An Ni‘mah berkomentar 

mengenai salah satu riwayat yang didalamnya ada Ahmad bin Hilaal 

ْٜ٘ ٢ٟ هللا ػ ٘خ ٍ و ٘خ٣ ٘ي ٓ ٛٞ ٓـَٝف ػ ٝ ٍ٬ٛ ٖ زَ أكٔي ر و ٌٛح حُ  إٔ ٍح١ٝ 

Bahwa yang meriwayatkan kabar ini adalah Ahmad bin Hilaal dan ia majruh [tercela] di sisi 

guru-guru kami [radiallahu „anhum] [Kamal Ad Diin Wa Tammaam An Ni‟mah hal 76] 

 ٖ ؼي ر ٓ ؼض  ٔٓ خٍ:  ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٤ي ٍ ُٞ ٖ حُ ٖ أكٔي ر ٖٔ ر ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر ٤و ٗ ٘خ  كيػ

 ٖ ٜذ ا٫ أكٔي ر ٘ ٠ حُ ٤غ اُ ٘ ظ ٤غ ٍؿغ ػٖ حُ ٘ ظ ٔ ٘خ ر ؼ ٔٓ ٘خ ٫ٝ  ٓخ ٍأ٣ وٍٞ:  زي هللا ٣ ػ

لَى  ٓخ ط ٕٞ: إ  وُٞ ٞح ٣ خٗ ًٝ ،ٍ٬ٛٚ خُ ٔؼ ظ ٓ ـُٞ ح ٬ ٣ ٖ ٬ٍٛ ك ٚظ أكٔي ر َٝح٣  ر

Telah menceritakan kepada kami guru kami Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Waliid 

[radiallahu „anhu] yang berkata aku mendengar Sa‟d bin „Abdullah yang mengatakan “kami 

tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar orang yang bertasyayyu‟ yang ruju‟ dari 

tasyayyu‟ kepada nashibi kecuali Ahmad bin Hilaal, dan mereka mengatakan apa yang 

diriwayatkan Ahmad bin Hilaal secara tafarrud [menyendiri] maka tidak boleh beramal 

dengannya [Kamal Ad Diin Wa Tammaam An Ni‟mah hal 76] 

Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Waliid adalah guru syaikh Shaduq dan dikatakan An 

Najasyiy ―tsiqat tsiqat‖ [Rijal An Najasyiy hal 383 no 1042] dan Sa‘d bin ‗Abdullah Al 

Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 135]. Maka riwayat 

dimana Abu Ja‘far [‗alaihis salaam] meridhai Muhammad bin Sinan kedudukannya dhaif 

karena Ahmad bin Hilaal meriwayatkan secara tafarrud tanpa ada yang menguatkannya. 

. 

. 

. 

Diantara ulama muta‘akhirin yang mendhaifkan Muhammad bin Sinaan adalah Allamah Al 

Hilliy, Ibnu Dawud, Al Jaza‘iriy, Al Bahbuudiy, Muhaqqiq Al Hilliy, Syahid Tsaaniy, 

Muhaqqiq Al Ardabiliy, As Sabzawariy dan yang lainnya [Ad Dhu‘afa Min Rijal Al Hadits 

3/193-194, Syaikh Husain As Saa‘idiy]. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
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1. Jama‘ah ulama mutaqaddimin mendhaifkan Muhammad bin Sinaan 

2. Riwayat Imam Ahlul Bait yang mentautsiq Muhammad bin Sinaan kedudukannya 

dhaif 

3. Sebagian ulama muta‘akhirin mendhaifkan Muhammad bin Sinaan 

Maka pendapat yang rajih adalah mereka yang mendhaifkan Muhammad bin Sinan 

sedangkan sebagian ulama muta‘akhirin yang menguatkan Muhammad bin Sinaan telah 

keliru. 

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Aliy bin 

Muhammad bin Qutaibah? 

Posted on Oktober 5, 2013 by secondprince  

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Aliy bin Muhammad bin Qutaibah? 

Tulisan ini kami buat sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah dalam salah satu tulisan 

mengenai hadis Syi‘ah yang di dalam sanadnya terdapat Aliy bin Muhammad bin Qutaibah 

An Naisaburiy. Dalam tulisan tersebut kami menampilkan secara ringkas ikhtilaf mengenai 

perawi ini dan menetapkan kedudukan yang rajih menurut pendapat kami. Kali ini kami akan 

membahas dengan lebih terperinci untuk menguatkan apa yang pernah kami katakan 

sebelumnya tentang Aliy bin Muhammad bin Qutaibah di sisi Syi‘ah. Terjadi perselisihan di 

kalangan ulama Syi‘ah muta‘akhirin dalam menetapkan kedudukan Aliy bin Muhammad bin 

Qutaibah An Naisaburiy.  

. 

. 

Sebagian ulama Syi‘ah menyatakan ia majhul hal atau tidak ada lafaz tautsiq yang jelas 

padanya seperti Sayyid Al Khu‘iy, Muhammad Al Jawahiriy, Sayyid Muhammad bin Aliy Al 

Musawiy [shahib Madarik Al Ahkam], dan Muhammad bin Aliy Al Ardabiliy 

ـٍٜٞ ٔ زش حُ ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٛٞ ػ ز٢  ٤ ظ و ٖ ٓلٔي حُ ٢ِ ر  ػ

Aliy bin Muhammad Al Qutaibiy, ia adalah Aliy bin Muhammad bin Qutaibah, seorang yang 

majhul [Al Mufiid Min Mu‟jam Rijalul Hadiits hal 413, Muhammad Al Jawahiriy] 

٢ٟ هللا  ؼطخٍ ٍ ١ٍٞ حُ ٘خر ٤ ٘ زيّٝ حُ ٖ ػ ٞحكي ر زي حُ ٤ٚ ػ ٗخًحٕ ك  ٖ ٠َ ر ل ٠ حُ ٝحُ

٤ن ظٞػ خُ َٜف ر ٣ ْ زش ُٝ ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٍٞ ٝػ ًٌٓ  َ٤ ٛٞ ؿ ٝ ٚ٘  ػ

Dan jalan kepada Fadhl bin Syadzaan di dalamnya ada „Abdul Waahid bin „Abduus An 

Naisaburiy Al „Aththaar [radiallahu „anhu] dan ia tidak disebutkan tentangnya, Aliy bin 

Muhammad bin Qutaibah, tidak ada tautsiq yang jelas padanya [Jami‟ Ar Ruwaat 2/539, 

Muhammad bin Aliy Al Ardabiliy]. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/05/ilmu-rijal-syiah-ikhtilaf-mengenai-aliy-bin-muhammad-bin-qutaibah/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/05/ilmu-rijal-syiah-ikhtilaf-mengenai-aliy-bin-muhammad-bin-qutaibah/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/13/riwayat-syiah-nabi-adam-dengki-terhadap-rasulullah-ali-fathimah-hasan-dan-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/13/riwayat-syiah-nabi-adam-dengki-terhadap-rasulullah-ali-fathimah-hasan-dan-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/13/riwayat-syiah-nabi-adam-dengki-terhadap-rasulullah-ali-fathimah-hasan-dan-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/13/riwayat-syiah-nabi-adam-dengki-terhadap-rasulullah-ali-fathimah-hasan-dan-husain/
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. 

Sebagian ulama Syi‘ah menyatakan ia tsiqat atau minimal hadisnya hasan, diantara yang 

berpandangan demikian adalah Syaikh Muslim Ad Dawuriy, Syaikh Aliy Asy Syahruudiy, 

Syaikh Muhammad Al Mahaayiy dan yang lainnya 

ٚ ، ٝه ٚل ؼ ٟ  ٖٓ ٍٞ ؼق ه ٟ  َ ٜظ ٖ ك ي٣ ٔظ ؼ ٔ ٢ حُ ٤َٙ ك ٓش ٝؿ ٬ ؼ ٤ِس ٝػيٙ حُ ٞؿ ٍٞ حُ ٍٝ ه

خص  ظًَ ٘ ٔ ٢ حُ ٌخظ٢ٔ ك ٤ٖ حُ ٤ن ح٧ٓ ٘ ؼَ حُ وش، ٓ ٚ ػ خٍ: اٗ ٞس ٖٓ ه ٓٔيٝف، ٝ ه  ٚ ـش أٗ ِ ز ٝحُ

ٚ وَر ظ ٓ ٢ ٝح وخٗ ٔخٓ ٌخٙ حُ ٔخ ك ً ;١َ ـِحث َٟ حُ لخ  ٝحُ

Dimasukkan oleh Allamah dan selainnya dalam golongan orang-orang mu‟tamad maka 

nampak lemahlah pendapat yang mendhaifkannya dan kurang kuat pendapat dalam Al 

Wajizah dan Balaghah bahwa ia mamduh [terpuji], dan kuatlah yang mengatakan bahwa ia 

tsiqat seperti Syaikh Amin Al Kaazhimiy dalam Al Musytarakaat dan Fadhl Al Jazaa‟iriy 

sebagaimana diceritakan oleh Al Mamaqaniy [Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadits, Syaikh Aliy 

Asy Syahruudiy 5/466 no 10468] 

ٟٞ ٠ِ ح٧ه وش ػ ؼ ٜ ويّ أٗ وي ط زش ك ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٓخ ػ أ  ٝ

Dan adapun Aliy bin Muhammad bin Qutaibah maka pada pembahasan sebelumnya ia 

adalah seorang yang tsiqat berdasarkan pendapat yang paling kuat [Al Iidhah Ad Dala‟il Fii 

Syarh Al Wasa‟il, Syaikh Muslim Ad Dawuuriy 1/542] 

. 

Untuk menilai pendapat yang rajih maka yang harus dilihat adalah apa dasar setiap masing-

masing ulama dan menilai secara ilmiah mana dasar atau hujjah yang paling kuat. Setiap 

ulama syi‘ah muta‘akhirin selalu merujuk pendapatnya pada pandangan ulama 

mutaqaddimin. Dalam hal ini hujjah kedudukan Aliy bin Muhammad bin Qutaibah terletak 

pada apa yang dikatakan ulama mutaqaddimin tentangnya 

. 

. 

Perkataan An Najasyiy 

١ٍٞ( ػَ ٔخر ٤ ٘ ١ٍٞ )حُ ٘خر ٤ ٘ زش حُ ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢٘  –١ ر ٌ ٞ ػَٔ ٝحُ ي أر ٔظ ٤ٚ حػ ِ ػ

َؿخٍ ظخد حُ ً ٢  ك

Aliy bin Muhammad bin Qutaibah An Naisaburiy, Abu „Amru Al Kissyiy telah berpegang 

dengannya dalam kitab Rijal [Rijal An Najasyiy hal 259 no 678] 

Perkataan An Najasyiy ini dianggap sebagian ulama sebagai bentuk tautsiq karena Abu 

‗Amru Al Kissyiy telah berpegang dengan Aliy bin Muhammad bin Qutaibah dalam kitab 

Rijal. 

Hal ini telah dijawab oleh Sayyid Al Khu‘iy dimana ia mengutip perkataan An Najasyiy pula 

dalam biografi Abu ‗Amru Al Kasyiy 
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لخء  ؼ ٠ ٘خ، ٍٟٝٝ ػٖ حُ ٤ وش، ػ خٕ ػ ٞ ػَٔٝ، ً ٢٘ أر ٌ ِ حُ ؼ٣ِ زي حُ ٖ ػ ٖ ػَٔ ر ٓلٔي ر

٤َح ؼ ً 

Muhammad bin „Umar bin „Abdul „Aziiz Al Kasyiy Abu „Amru ia tsiqat „ayn banyak 

meriwayatkan dari para perawi dhaif [Rijal An Najasyiy hal 372 no 1018] 

Yang dimaksud dengan perkataan An Najasyiy bahwa Al Kasyiy telah berpegang dengan 

Aliy bin Muhammad bin Qutaibah maksudnya adalah Al Kasyiy banyak meriwayatkan 

darinya dalam kitab Rijal-nya. Hal ini disebabkan dalam kitab Rijal Al Kasyiy tidak 

ditemukan pernyataan Al Kasyiy yang mentautsiq Aliy bin Muhammad bin Qutaibah. Jadi 

maksud berpegang dengannya disana adalah banyak meriwayatkan. Seperti apa yang 

dikatakan Najasyiy dalam biografi berikut 

ن ؼ١َ حُ ٗ ي ح٧ ٓخُ  ٖ ؼي ر ٓ  ٖ زي هللا ر ٖ ػ ٖ ػَٔحٕ ر ٠٤ ر ل ٣ ٖ ٖ أكٔي ر لٔي ر  ٓٞ ٢ٓ أر

ي  ٔظ ؼ لخء ٣ٝ ؼ ٠ ١َٝ ػٖ حُ خٕ ٣ ٞح: ً خُ ٘خ ه ٛلخر غ. ا٫ إٔ أ لي٣ ٢ حُ وش ك خٕ ػ لَ، ً ؼ ؿ

َ٤ ٓ َٔح  حُ

Muhammad bin Ahmad bin Yahya bin „Imraan bin „Abdullah bin Sa‟d bin Malik Al Asy‟ariy 

Al Qummiy Abu Ja‟far, ia tsiqat dalam hadis hanya saja sahabat kami mengatakan bahwa ia 

meriwayatkan dari para perawi dhaif dan berpegang dengan riwayat-riwayat mursal [Rijal 

An Najasyiy hal 348 no 939] 

Maksud berpegang dengan riwayat mursal tidak lain adalah ia banyak meriwayatkan dengan 

riwayat mursal. Ada yang mengatakan bahwa “berpegang dengannya” berbeda dengan 

“meriwayatkan darinya” maka dikatakan bahwa walaupun Al Kasyiy banyak meriwayatkan 

dari perawi dhaif maka bukan berarti ia berpegang dengan mereka sebagaimana diketahui 

bahwa berpegang dengannya berbeda dengan periwayatan. 

Kami jawab An Najasyiy mengatakan dengan lafaz ―Al Kasyiy berpegang dengannya dalam 

kitab Rijal‖ maka untuk memahami yang dimaksud dengan lafaz ―berpegang dengannya‖ 

harus merujuk pada kitab Rijal Al Kasyiy. Dan dalam kitab tersebut tidak ada keterangan 

bahwa Al Kasyiy menshahihkan, menguatkan atau mentautsiq Aliy bin Muhammad bin 

Qutaibah, yang ada adalah Al Kasyiy banyak meriwayatkan darinya. Maka maksud 

berpegang dengannya yang dimaksud An Najasyiy adalah ―banyak meriwayatkan‖. 

Yang tidak dapat dimengerti secara ilmiah adalah anggapan sebagian ulama Syi‘ah seolah-

olah bahwa banyaknya periwayatan seorang perawi menunjukkan tautsiq terhadap perawi 

tersebut. Periwayatan bisa dianggap tautsiq jika perawi tersebut dikenal hanya meriwayatkan 

dari perawi tsiqat. Hal ini bisa diketahui dari kesaksian perawi itu sendiri atau penelitian oleh 

ulama lain. Contohnya jika dalam ilmu rijal ahlus sunnah adalah Syu‘bah yang dikenal hanya 

meriwayatkan dari perawi yang tsiqat dalam pandangannya atau Abu Zur‘ah, Baqiy bin 

Makhlad dan yang lainnya. Atau Yahya bin Abi Katsir yang dikatakan Abu Hatim ―ia tidak 

meriwayatkan kecuali dari perawi tsiqat‖. Adapun dalam ilmu rijal Syi‘ah contohnya terdapat 

perawi yang bernama Muhammad bin Abi Umair dikatakan sebagian ulama Syi‘ah bahwa ia 

hanya meriwayatkan dari perawi tsiqat. Maka periwayatan mereka terhadap seorang perawi 

bisa dianggap sebagai tautsiq. An Najasyiy yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa 

semua gurunya tsiqat. 
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Dari biografi Al Kasyiy sebagaimana dijelaskan oleh An Najasyiy maka An Najasyiy 

mensifatkan Al Kasyiy sebagai ulama yang banyak meriwayatkan dari perawi dhaif artinya ia 

bukan dikenal sebagai ulama yang hanya meriwayatkan dari perawi tsiqat. Maka bagaimana 

bisa periwayatan Al Kasyiy dari Aliy bin Muhammad bin Qutaibah menjadi tautsiq 

terhadapnya. Tidak peduli seberapa banyaknya Al Kasyiy meriwayatkan dari Aliy bin 

Muhammad bin Qutaibah tetap itu tidak menjadi tautsiq terhadapnya. 

. 

Kita dapat menyederhanakan kasusnya dengan bahasa yang mudah dimengerti orang awam. 

Misalkan ada seseorang yang memiliki 2 orang guru, guru yang satu ilmunya banyak 

sehingga orang tersebut banyak mengambil ilmu darinya [maka ia banyak meriwayatkan dari 

gurunya yang ini] sedangkan guru yang satunya ilmunya sedikit jadi ilmu yang diambil juga 

sedikit [maka riwayat dari gurunya yang ini tidak banyak]. Kemudian pertanyaannya apakah 

bisa dikatakan orang tersebut hanya berpegang pada guru yang ilmunya banyak dan tidak 

berpegang dengan guru yang ilmunya sedikit, hanya dengan melihat bahwa ia punya banyak 

riwayat dari guru yang banyak ilmunya?. Sama saja bukan, orang tersebut berpegang pada 

kedua gurunya hanya saja bedanya guru yang satu ilmunya banyak sehingga riwayat darinya 

banyak pula dan guru yang satu ilmunya sedikit sehingga riwayat darinya sedikit. 

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kedua gurunya itu tsiqat?. Hal ini tidak bisa diketahui 

kecuali orang tersebut mengatakan dengan jelas bahwa ―kedua guruku adalah tsiqat‖ atau ia 

menyatakan ―guruku yang ini tsiqat dan guruku yang ini dhaif‖ atau ―aku hanya 

meriwayatkan dari guru yang tsiqat‖. Selagi tidak ada penjelasan darinya maka kita hanya 

bisa berprasangka dan prasangka tidak menjadi hujjah. Dan seandainya ada yang berkata 

―orang tersebut sering berguru pada guru yang dhaif‖ maka tidak akan bedanya antara guru 

yang banyak ia ambil ilmunya dengan guru yang sedikit ia ambil ilmunya, toh keduanya 

adalah gurunya dan kemungkinan dhaif itu bisa mencakup kedua gurunya atau salah satunya. 

Tentu saja kita tidak sedang menyatakan Aliy bin Muhammad bin Qutaibah dhaif, kita hanya 

mengatakan bahwa hujjah sebagian ulama Syi‘ah dengan banyaknya periwayatan Al Kasyiy 

dari Ali bin Muhammad bin Qutaibah menunjukkan tautsiq terhadapnya adalah keliru. Secara 

kritis kita dapat bertanya harus berapa banyak periwayatan sehingga menjadi tautsiq? Dan 

apa bedanya dengan satu atau beberapa periwayatan?. Jawabannya hanya sekedar zhan atau 

dugaan. 

Kesimpulannya adalah perkataan An Najasyiy bahwa Al Kasyiy berpegang pada Aliy bin 

Muhammad bin Qutaibah dalam kitab Rijal-nya tidak dapat dijadikan landasan tautsiq bagi 

Aliy bin Muhammad bin Qutaibah. 

Ada tambahan hujjah dari ulama yang menyatakan Aliy bin Muhammad bin Qutaibah tsiqat, 

yaitu disebutkan dalam Qamuus Ar Rijal 

وخص  ؼ ؼٞ حُ ٠ٌ ر زيٙ: »ك ٖ ػ ٤ْ ر َحٛ ٢ ار ٢٘ ك ٌ ٍٞ حُ ٚظ ٖٓ ه خه لخىس ٝػ ظ ٓ ٌٖ ح ٔ ٣

 ٜٞ زش. ك ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٤غ ػٖ ػ ظٞه َِ ٍٟٝ حُ ؼ ٢ حُ غ«، ٝك لي٣ ٍٞ حُ ٔخر ٤ ٘ ر

٢٘ ٌ ٬ّ حُ ً ٢ ٚ ك ٢٘ ر ؼ ٔ  حُ

Dapat dijadikan kajian pentsiqatannya dari perkataan Al Kasyiy tentang Ibrahim bin „Abdah 

“dihikayatkan oleh sebagian orang-orang tsiqat di Naisabur al hadits” dan dalam Al Ilal 
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ternyata diriwayatkan dari Aliy bin Muhammad bin Qutaibah, maka ialah yang dimaksud 

dalam perkataan Al Kasyiy [Qamuus Ar Rijal, Muhammad Taqiy At Tusturiy 7/151] 

Pernyataan di atas ma‘lul [cacat], perkataan Al Kasyiy tersebut dapat ditemukan dalam kitab 

Rijal-nya 2/844 dan sanad yang dimaksud dalam kitab Al Ilal Ash Shaduq adalah sebagai 

berikut 

 ٖ ٘خ ٓلٔي ر خٍ كيػ ٔٚ هللا: ه ٖ أكٔي ٍك ٢ِ ر ٘خ ػ ٓلخم كيػ ٖ ٓلٔي ػٖ ا ٢ِ ر وٞد ػٖ ػ ؼ ٣

١ٍٞ ٔخر ٤ ٘ ٤َ حُ ٓٔخػ ٖ ا  ر

Telah menceritakan kepada kami Aliy bin Ahmad [rahimahullah] yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Ya‟quub dari Aliy bin Muhammad dari Ishaq bin 

Ismail An Naisaburiy…[Al Ilal Asy Syarai‟ Syaikh Ash Shaduq 1/249] 

Dalam sanad di atas tidak ada penyebutan bahwa Aliy bin Muhammad yang dimaksud adalah 

Al Qutaibiy, Muhammad bin Ya‘qub yang meriwayatkan dari Aliy bin Muhammad di atas 

adalah Al Kulainiy dan salah satu diantara guru Al Kulainiy yang bernama Aliy bin 

Muhammad adalah Aliy bin Muhammad bin Bundaar. 

 ٚ ٤غ أؿِحث ٢ ؿٔ ٢ ك ٌخك ٢ حُ ٘ٚ ك ش ػ َٝح٣ ؼَ حُ ي أً ٢٘ ٝه ٤ ِ ٌ ن حُ ٘خ٣ ٖ ٓلٔي ٖٓ ٓ ٢ِ ر ػ

 ٚ٘ ١ٌ ٍٟٝ ػ ٘يحٍ حُ ٖ ر ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٚ ػ َٛ أٗ ظخ ٌٖ حُ ُٝ . ٚظ ـٜخُ وخٍ ر ي ٣ ْ ه ِن. ٖٝٓ ػ ٝأ١

٤َح ؼ ً 

Aliy bin Muhammad termasuk guru Al Kulainiy dan ia banyak meriwayatkan darinya dalam 

Al Kafiy dalam semua bagiannya, kemudian sungguh ada yang mengatakan bahwa ia tidak 

dikenal tetapi zhahirnya ia adalah Aliy bin Muhammad bin Bundaar yang Al Kulainiy 

banyak meriwayatkan darinya [Kulliyat Fi Ilm Rijal, Syaikh Ja‟far Syubhaniy hal 455] 

Maka hujjah penulis Qamuus Ar Rijal cacat sampai bisa dibuktikan bahwa Aliy bin 

Muhammad yang dimaksud dalam riwayat Ash Shaduq tersebut adalah Aliy bin Muhammad 

bin Qutaibah. 

. 

. 

. 

Perkataan Syaikh Ath Thuusiy 

َٟ خ ١ٍٞ، ك ٔخر ٤ ٗخًحٕ، ٗ  ٖ ٠َ ر ل ٤ٌ حُ ِٔ ز٢، ط ٤ ظ و ٖ ٓلٔي حُ ٢ِ ر  ػ

Aliy bin Muhammad Al Qutaibiy, murid Fadhl bin Syaadzaan, penduduk Naisabur, fadhl 

[Rijal Ath Thuusiy hal 429] 

Sangat baik sekali jika ditemukan penjelasan dari Syaikh Ath Thuusiy sendiri mengenai lafaz 

“fadhl” yang ia gunakan tetapi tidak ditemukan keterangan demikian dalam kitabnya. 

Sehingga para ulama kemudian berselisih dalam memahami perkataan tersebut. 
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Perselisihan di kalangan ulama muta‘akhirin terhadap perkataan Ath Thuusiy adalah dalam 

memahami lafaz fadhl. Sayyid Al Khu‘iy berpandangan bahwa lafaz fadhl tidak 

menunjukkan tautsiq dalam kualitasnya sebagai perawi hadis. Pernyataan ini bahkan 

dibenarkan oleh mereka yang membantah Sayyid Al Khu‘iy. 

٘خ ٔ ل ٌٗٞ ٤ ٓيف ك  ٞٛ ؼْ  ٤ن، ٗ ظٞػ ٠ حُ ِ يٍ ػ ي ٫ ٣ ٌٌُ َٟ، ك خ ٤ن: ك ٘ ٍٞ حُ ٓخ ه  ٝأ

Adapun perkataan Syaikh “fadhl” maka darinya tidak dapat dijadikan dasar tautsiq, benar 

itu pujian maka menjadi hasan [Al Iidhah Ad Dala‟il Fii Syarh Al Wasa‟il, Syaikh Muslim Ad 

Dawuuriy 1/248] 

Syahid Ats Tsaniy berkata dalam salah satu kitabnya mengenai lafaz ―fadhl‖ 

ؼَس ٌ ؼق ر ٠ ـخٓغ حُ ٣ ٞٛ ٝ ،.ِْ ؼ ٠ حُ ٠َ اُ ل غ حُ َٓؿ  ٕ٫ ،.ٚٓ َٛ ػٔٞ ظخ َٟ.، ك لخ ٓخ حُ  ٝأ

Dan adapun “fadhl” maka zhahirnya itu lafaz yang umum, merujuk “fadhl” kepada ilmu, 

dan lafaz itu sering digabungkan dengan lafaz yang mengandung kelemahan [Ar Ri‟ayah Fi 

Ilm Dirayat hal 207, Syahid Ats Tsaniy] 

Contoh dari apa yang dikatakan Syahid Ats Tsaniy bahwa lafaz ―fadhl‖ sering digabungkan 

dengan lafaz yang mengandung kelemahan telah disebutkan An Najasyiy dalam biografi 

berikut 

وْ،  ش ر ُِ٘ ٔ ٤َ حُ ز خٕ ً ً ،٢ ٔو لَ حُ ؼ ٞ ؿ ٔئىد، أر طش حُ ٖ ر ٖ أكٔي ر لَ ر ؼ ٖ ؿ ٓلٔي ر

٤ي  ٓخٗ ِن ح٧ ؼ غ، ٣ٝ لي٣ ٢ حُ َٛ ك ٔخ ظ ٠َ(، ٣ ل ِْ ٝحُ ؼ ِْ )حُ ؼ ِٞحُ ٠ ل ٤َ ح٧ىد ٝحُ ؼ ً

ٓخ ٍٝحٙ ٓض  َٜ ٢ ك خُحص، ٝك خ٩ؿ طش  ر ٖ ر لَ ر ؼ ٖ ؿ خٕ ٓلٔي ر ٤ي: ً ُٞ ٖ حُ خٍ حر ٤َٝه ؼ ً ٢ِ ؿ

٘يٙ ٔ خ ٣ ٤ٔ ِطخ ك لخ ٓو ٤ ؼ ٟ  

Muhammad bin Ja‟far bin Ahmad bin Bathah Al Mu‟addib Abu Ja‟far Al Qummiy, ia besar 

kedudukannya di Qum, banyak meriwayatkan Sya‟ir, memiliki keutamaan dan ilmu, tasahul 

dalam hadis, ia memutuskan sanad-sanad dengan ijazah dan dalam Al Fahrasat apa yang 

diriwayatkannya banyak mengandung kekeliruan. Ibnu Walid berkata “Muhammad bin 

Ja‟far bin Bathah dhaif sering tercampur dalam sanadnya [Rijal An Najasyiy hal 372-373 no 

1019] 

Satu hal yang pasti adalah lafaz ―fadhl‖ tidak menyatakan tautsiq di sisi ilmu Rijal Syi‘ah 

maka kelirulah yang beranggapan bahwa Aliy bin Muhammad bin Qutaibah tsiqat. Karena 

dari perkataan Syaikh Ath Thuusiy tidak bisa ditetapkan lafaz tsiqat. 

Lafaz ―fadhl‖ memang lafaz pujian maka dikatakan oleh sebagian ulama Syi‘ah bahwa 

hadisnya hasan. Disinilah timbul perselisihan lain. Pengertian hadis hasan di sisi Ilmu Hadis 

Syi‘ah adalah 

ٛٞ ػ٠ِ ٓخ ًًَٝٙ ٓخ حطَٜ ٓ٘يٙ ح٠ُ حُٔؼّٜٞ  :حُلٖٔ ٫ً ٓؼظيحً ربٓخ٢ٓ ٓٔيٝف ٓيكخً ٓوزٞ (ػ٤ِٚ ح٬ُّٔٝ)

ٚو  ذ ٍٝحس ٣َ١ حط ٤غ َٓ ٢ ؿٔ ي ك ون ًُ ل ٚظ ٓغ ط ٠ِ ػيحُ ٚ ػ ٗ َ٤ ٌّ ٖٓ ؿ ؼخٍٝ ر ٓ َ٤ ٚ ؿ ر

ن ٖٓ  ط٣َ ٢ ٖٓ حُ زخه ٕٞ حُ ن ٓغ ً ٓٞػ  َ٤ ٓٔيٝف ؿ ٓخ٢ٓ  ْ ٝحكي أ ٤ٜ خٕ ك خٕ ً ٠ٜخ ر ؼ ٢ ر أٝ ك

٤ق ٜل  ٍؿخٍ حُ
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Hadis hasan adalah apa yang disebutkan secara muttashil sanadnya sampai imam ma‟shum 

[„alaihis salaam] oleh perawi Imamiyah yang terpuji dengan pujian yang maqbul dan dapat 

dijadikan pegangan, tidak ada celaan yang menentangnya, tanpa disertai nash [dalil] 

tentang keadilannya, yang ditetapkan pada semua perawi dalam jalan tersebut atau 

sebagiannya yang mana di dalamnya terdapat satu perawi Imamiyah yang terpuji bukan 

muwatstsaq dan perawi sisanya dalam jalan tersebut adalah perawi shahih [Miqbas Al 

Hidayah Fii Ilm Ad Diraayah 1/145, Abdullah Mamaqaniy] 

Perselisihan terletak pada lafaz mamduuh maqbul mu‘taddu bihi yang artinya ―pujian yang 

maqbul yang diakui atau yang dianggap atau dapat dijadikan pegangan‖. Mereka yang 

menerima Aliy bin Muhammad bin Qutaibah menerima lafaz ―fadhl‖ sebagai pujian yang 

bisa dijadikan pegangan tetapi mereka yang menyatakan majhul menyatakan bahwa ―fadhl‖ 

adalah pujian yang tidak bisa dijadikan pegangan. Hal ini yang diisyaratkan oleh Sayyid 

Muhammad bin Aliy Al Musawiy penulis Madaarik Al Ahkam 

ن ٤َ ٓٞػ ٛٞ ؿ زش، ٝ ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ش ػ َٝح٣ ٌٛٙ حُ ن  ٢ ٣َ١ ٌٖ ك ٓيكخ ُ  ٓٔيٝف   ٫ٝ َ ر

ٚ ظي ر ؼ ٣ 

Tetapi dalam jalan riwayat ini ada Aliy bin Muhammad bin Qutaibah, ia tidak ditsiqatkan 

bahkan tidaklah ia dipuji dengan pujian yang dapat dijadikan pegangan [Madaarik Al 

Ahkam 6/84] 

Kami menimbang dan menganalisis perkara ini dengan hati-hati, kami sependapat bahwa 

lafaz ―fadhl‖ yang artinya memiliki keutamaan adalah lafaz yang bersifat umum. Sehingga 

memutlakkannya bahwa lafaz itu kembali kepada ilmu tidak selalu benar karena banyak 

contohnya dalam kitab Rijal Najasyiy bahwa lafaz ―fadhl‖ beriringan dengan lafaz ―ilmu‖ 

dan lafaz selain ―ilmu‖. Kalau memang mutlak kembali kepada ilmu maka apa feadahnya 

disebutkan beriringan. 

ٔخ ٬ٟ ػخُ خ خٕ ك ًٝ ،ٖ٤ ؼ ظخر ٔش حُ ٢ٌ، أكي أث ٔ ٘خٍ حُ ٖ ى٣  ػَٔٝ ر

‗Amru bin Diinar Al Makkiy, salah seorang imam tabiin, ia seorang yang fadhl alim [Rijal 

Ath Thuusiy hal 131] 

Mungkin lebih tepat untuk dinyatakan jika lafaz tersebut beriringan dengan lafaz ilmu atau 

alim maka fadhl berarti menegaskan keutamaannya dari sisi ilmu. Ada contoh lain dimana 

lafaz fadhl beriringan dengan lafaz lain selain ilmu 

 ٬ ؼ ٖ حُ لَ ٓلٔي ر ؼ ٢ ؿ ٖٔ، ٍٟٝ ػٖ أر ل خ حُ ٠٘ أر ٌ ١َٔ، ٣ و ٠ٔ حُ ٤ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر أكٔي ر

٤َحُ  ٘ ٬ٟ –ر خ زخ ك خٕ أى٣ ًٝ 

Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qasariy, kuniyah Abu Hasan, meriwayatkan dari Abu 

Ja‟far Muhammad bin A‟la di Syiiraz, ia seorang ahli sastra [penyair] yang fadhl [Rijal Ath 

Thuusiy hal 413] 

٢ٗ ٤خ ؼ ٛلخد حُ َٟ، ٖٓ أ خ ٤َ ك ٛي ه وخٕ، ُح يٛ ٤َ حُ ٓٔخػ ٖ ا ٢ِ ر  ػ

Aliy bin Ismaiil Ad Dahqaan, orang yang zuhud, khair, fadhl, termasuk sahabat „Ayasyiy 

[Rijal Ath Thuusiy hal 429] 
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Bagi kami lafaz ―fadhl‖ memiliki banyak kemungkinan dalam arti belum jelas keutamaan 

yang dimaksud dalam hal apa. Apakah dalam hal keshalehannya, ilmunya, jabatannya, 

kemasyhurannya, nasabnya dan sebagainya?. Banyak ternukil dalam kitab Rijal Syi‘ah 

sebutan bagi perawi bahwa ia ahli kalam, ahli sastra [penyair], faqih, qadhiy, memiliki kitab 

yang baik, masyhur di kalangan sahabat kami, dan sebagainya. 

غ لي٣ ٤ق حُ ؼ ٟ  ،١َ ٢ٟ حُ خ ١َٜ، ه ز خٕ ح٧ُى١ حُ ٔؼ ٞ ػ ٤غ، أر ٖ ؿٔ  ػَٔٝ ر

„Amru bin Jami‟ Abu „Utsman Al Azdiy Al Bashriy, Qadhiy di Ray, dhaif dalam hadis [Rijal 

Ath Thuusiy hal 251] 

Dan sebutan-sebutan ini tentu termasuk keutamaan bagi mereka tetapi nyatanya terkadang 

beriringan dengan lafaz yang mengandung kedhaifan dalam hadis. Kemudian tentu tidak 

sama kualitasnya antara lafaz seorang perawi sebagai ―faqih alim fadhl‖ dengan lafaz seorang 

perawi ―fadhl‖. Lafaz pertama jelas lebih kuat dan lebih jelas dibanding lafaz kedua. Oleh 

karena itu perkara menentukan pujian [mamduh] sebagai maqbul atau bisa dijadikan 

pegangan adalah perkara yang rumit dan sifatnya subjektif antara masing-masing ulama. 

Mereka yang bertasahul akan mudah menerima setiap pujian sebagai perawi berhadis hasan 

dan mereka yang kritis tidak mudah menerima setiap pujian sebagai perawi berhadis hasan. 

. 

. 

Kami merajihkan pendapat yang menyatakan ia majhul hal atau tidak ada lafaz tautsiq yang 

jelas padanya karena kami juga melihat bahwa lafaz ―fadhl‖ mengandung banyak 

kemungkinan sehingga belum jelas menunjukkan keutamaannya dari sisi apa. Sehingga 

permasalahan disini lafaz ―fadhl‖ adalah lafaz pujian yang mengandung dua kemungkinan 

1. Pujian yang dapat dijadikan pegangan sehingga hadisnya hasan misalnya jika fadhl 

beriringan dengan lafaz alim, jalil, khair dan sebagainya 

2. Pujian yang tidak dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan hadisnya hasan yaitu 

jika lafaz ―fadhl‖ tersebut tafarrud tanpa beriringan dengan lafaz lain yang 

menunjukkan keutamaannya. Karena ―fadhl‖ juga mencakup keutamaan yang sifatnya 

umum misalnya keutamaan jabatan seseorang sebagai qadhiy, statusnya sebagai ahli 

kalam, ahli sastra atau penyair, keutamaan sebagai sahabat ulama tertentu, keutamaan 

nasabnya, memiliki banyak kitab, dan sebagainya 

Kemungkinan yang satu tidaklah menafikan kemungkinan yang lain, dan pujian ―fadhl‖  

untuk Aliy bin Muhammad bin Qutaibah lebih cenderung kami golongkan pada kelompok 

kedua yaitu pujian yang tidak dapat dijadikan pegangan. Tentu namanya kemungkinan kami 

tidak akan berani memastikan, yang terpenting adalah lafaz ―fadhl‖ bersifat umum dan 

mengandung kemungkinan dapat dijadikan pegangan dan tidak dapat dijadikan pegangan. 

Sehingga mereka yang memastikan hadisnya hasan harus menunjukkan bukti bahwa lafaz 

―fadhl‖ tersebut memang menunjukkan ―pujian yang maqbul atau diakui atau dapat dijadikan 

pegangan‖. Selagi tidak ada bukti maka lebih rajih menetapkan tidak ada tautsiq yang jelas 

terhadapnya. 

. 
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. 

Allamah Al Hilliy telah memasukkan Aliy bin Muhammad bin Qutaibah dalam kitabnya 

Khulashah Al Aqwaal bagian pertama yang memuat golongan perawi yang dijadikan 

pegangan hadisnya, ia berkata 

 ٌ٤ ِٔ ٖٔ، ط ل ٞ حُ ١ٍٞ، أر ٔخر ٤ ٘ ز٢ حُ ٤ ظ و خُ ؼَف ر زش، ٣ٝ ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ػ

َؿخٍ ظخد حُ ً ٢ ٢٘ ك ٌ ٞ ػَٔٝ حُ ي أر ٔظ ٤ٚ حػ ِ َٟ، ػ خ ٗخًحٕ، ك  ٖ ٠َ ر ل  حُ

Aliy bin Muhammad bin Qutaibah, yang dikenal dengan Qutaibiy, An Naisaburiy, Abu Hasan 

murid Fadhl bin Syadzan, fadhl, Abu „Amru Al Kasyiy telah berpegang dengannya dalam 

kitab Rijal [Khulashah Al Aqwal hal 177] 

Seperti yang nampak secara zhahir, Al Hilliy berpegang pada perkataan An Najasyiy dan Ath 

Thuusiy maka pembahasannya kembali pada pembahasan di atas. Cukuplah kiranya kami 

mengutip catatan kaki dari pentahqiq kitab Khulasah Al Aqwaal [Syaikh Jawad Al 

Qayyumiy] 

زي  ٖ ػ ْ ر ٗٞ ٔش ٣ َؿ ٢ ط َٙ ك ٓخ ًً يٙ  ئ٣ ٔخ ٣ ً ، ٤ٚ ِ خىٙ ػ ٔظ ٠ِ حػ ٘خ ىحٍ ػ ٘ق ٛ ٜ ٔ ٬ّ حُ ً

ز٢  ٤ ظ و ٖ ٓلٔي حُ ٢ِ ر ٤لخ ػٖ ػ ٛل ؼخ  ٢٘ كي٣ ٌ َكٔخٕ: ” ٍٟٝٝ حُ ٌٛح ح٫َٓ  –حُ ن ”، ٝ حُ

ٓخ  ٤َحح ؼ ً ٚ٘ ٚ ٍٟٝٝ ػ ظخر ً ٢ ٤ٚ ك ِ ي ػ ٔظ ٢٘ حػ ٌ وخٍ: حٕ حُ ٔخ ٣ خى  ُ  ٔظ ٤ٚ حػ ِ ٞٓت ػ ٔخ ٣ ً

٘خ  ٘ق ٛ ٜ ٔ ٣َٝ ،-حُ خه خٓ ٙى ُ٘ح ٍ ٗخـ ٢ك ٢ َط  ٌُح شٔؿ ٘ َُح ،372 :٢ ْه : 1018، ٓ ٚٗأٖ   

 ٚ ؤٗ ٤ن ر ٘ ٌْ حُ ل ٓخ ُ وخ ٝح ٓخر ٓخ َٓ   ٤ٚ ل ش، ك ؼيحُ ش حُ ٛخُ ٓخ ٧ ٤َح ٝح ؼ لخء ً ؼ ٠ ٍٟٝ ػٖ حُ

٢ ٠َ ك ٠ِ ك ٛٞ ىحٍ ػ ٝ ،َٟ خ ٛٞ  ك ٔخ  ٤ٚ ر ٓيف ك  ٫ ِّٞ ؼ خ٫ص ٝحُ ٌٔ خُ ٚ ر ٜخك ٔٚ، ٫ط ل ٗ

.ٚ ظي ر ؼ ٔيف ٣ ٓٔيٝف ر ن ٫ٝ  ٤َ ٓٞػ َؿَ ؿ خُ  ٍحٝ، ك

Perkataan penulis [Al Hilliy] menunjukkan bahwa ia berpegang dengannya seperti yang 

disebutkannya dalam biografi Yunus bin Abdurrahman, ia berkata “diriwayatkan oleh Al 

Kasyiy hadis shahih dari Aliy bin Muhammad Al Qutaibiy”. Dan perkaranya disini seperti 

yang dikatakan “Al Kasyiy berpegang padanya dalam kitabnya dengan banyak 

meriwayatkan darinya”. Hal inilah yang dijadikan pegangan penulis [Al Hilliy] disini, dan 

dijawab dengannya adalah perkataan Najasyiy dalam biografi Al Kasyiy hal 372 no 1018 

bahwa ia banyak meriwayatkan dari perawi dhaif. Adapun perkataan Syaikh bahwasanya ia 

“fadhl” maka itu adalah keutamaan tentang dirinya disifatkan dengan kesempurnaan dan 

keilmuan, bukan pujian mengenai statusnya sebagai perawi maka ia termasuk yang tidak 

ditsiqatkan dan tidak memiliki pujian yang dapat dijadikan pegangan [catatan kaki 

pentahqiq Khulasah Al Aqwal hal 177] 

Nampak sekali bahwa pentahqiq kitab disini hanya mengulang apa yang dikatakan Sayyid Al 

Khu‘iy mengenai Aliy bin Muhammad bin Qutaibah. Secara umum kami sependapat dengan 

Al Khu‘iy kecuali pada bagian perincian dimana Sayyid Al Khu‘iy menetapkan secara pasti 

bahwa lafaz ―fadhl‖ itu disifatkan dengan keilmuan. Pembahasannya sudah berlalu di atas 

walaupun pada akhirnya kesimpulan kami menyepakati apa yang dikatakan Sayyid Al Khui‘y 

dan yang lainnya bahwa Aliy bin Muhammad bin Qutaibah tidak memiliki lafaz tautsiq yang 

jelas padanya. Pendapat kami disini tidaklah mewakili mazhab Syi‘ah, kami hanya meneliti 

bagaimana perselisihan yang terjadi di kalangan ulama Syi‘ah dan menetapkan pendapat 

yang menurut kami lebih rajih. 



 648 

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Taradhi dan 

Tarahim Ash Shaduq? 

Posted on Oktober 4, 2013 by secondprince  

Ilmu Rijal Syi’ah : Ikhtilaf Mengenai Taradhi dan Tarahim Ash Shaduq? 

Pernah kami kemukakan sebelumnya, Syi‘ah memiliki Ilmu Rijal seperti hal-nya Sunni dan 

memiliki keunikan tersendiri yang layak untuk diteliti dan didiskusikan secara ilmiah. Salah 

satu keunikan ilmu Rijal Syi‘ah adalah kaidah yang dikenal dikalangan ulama muta‘akhirin 

mereka yaitu Taradhi dan Tarahim Ash Shaduq terhadap guru-gurunya. 

Yang dimaksud dengan Taradhi Ash Shaduq adalah Ash Shaduq dalam kitabnya 

menyebutkan dengan jelas setelah menuliskan nama gurunya lafaz [radiallahu ‗anhu]. Seperti 

halnya berikut 

٘خ  خٍ كيػ ٢٘ ؿي١ ه خٍ كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ١ِٞ ؼ ٠٤ حُ ل ٣ ٖ ٖ ٓلٔي ر ٖٔ ر ل ٘خ حُ كيػ

ؼض ؿٔخػش ٔٓ خٍ  ي ه ٣ُ ٖ ٖٔ ر ل ٘خ حُ خٍ كيػ ْٓ ه وخ ٖ حُ ٕٞ ىحٝى ر وُٞ ظ٢ ٣ ٤ َٛ ر  ٖٓ أ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad bin Yahya Al „Alawiy [radiallahu 

„anhu] yang berkata telah menceritakan kepadaku kakekku yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Dawud bin Qaasim yang berkata telah menceritakan kepada kami Hasan bin 

Zaid yang berkata aku mendengar jama‟ah ahlul bait mengatakan…[Al Khishaal Syaikh Ash 

Shaduq 1/76 no 121] 

Sedangkan yang dimaksud Tarahim Ash Shaduq adalah Ash Shaduq dalam kitabnya 

menyebutkan dengan jelas setelah menuliskan nama gurunya lafaz [rahimahullah]. Seperti 

hal-nya berikut 

خٍ ٢٘ ؿي١ ه خٍ كيػ ٔٚ هللا ه ١ِٞ ٍك ؼ ٠٤ حُ ل ٣ ٖ ٖ ٓلٔي ر ٖٔ ر ل ٘خ حُ ٢٘ ٓلٔي  كيػ كيػ

 ٖ زي هللا ر ٖ ػ ٢ِ ر ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ٖ ٓلٔي ٝ ك ٖٔ ر ل ٖ حُ زي هللا ر ٘خ ػ خٍ كيػ ٢ِ ه ٖ ػ ر

غ ٢ ٍحك  أر

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Muhammad bin Yahya Al „Alawiy 

[rahimahullah] yang berkata telah menceritakan kepadaku kakekku yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Muhammad bin Aliy yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdullah bin Hasan bin Muhammad dan Husain bin Aliy bin Abdullah bin Abi Rafi‟…[Al 

Khishaal Syaikh Ash Shaduq 1/77 no 123] 

Perselisihan di kalangan ulama Syi‘ah muta‘akhirin adalah apakah lafaz radiallahu ‗anhu dan 

rahimahullah itu adalah lafaz yang bersifat tautsiq. 

1. Sebagian berpendapat bahwa lafaz ini bersifat tautsiq yang menunjukkan bahwa guru 

Ash Shaduq tersebut adalah tsiqat dalam pandangan Ash Shaduq atau lafaz tersebut 

menunjukkan pujian Ash Shaduq terhadap gurunya sehingga minimal hadisnya hasan, 

diantara yang berpendapat seperti ini adalah Muhaqqiq Ad Damaad, Al Mamaqaniy, 

Syaikh Aliy Asy Syahruudiy, Asif Al Muhsini dan yang lainnya. 

https://secondprince.wordpress.com/2013/10/04/ilmu-rijal-syiah-ikhtilaf-mengenai-taradhi-dan-tarahim-ash-shaduq/
https://secondprince.wordpress.com/2013/10/04/ilmu-rijal-syiah-ikhtilaf-mengenai-taradhi-dan-tarahim-ash-shaduq/
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2. Sedangkan sebagian yang lain tidak berpendapat bahwa lafaz ini bersifat tautsiq, 

diantara ulama Syi‘ah yang berpendapat demikian adalah Sayyid Al Khu‘iy, 

Muhammad Al Jawahiriy dan yang lainnya. 

. 

. 

Untuk menilai pendapat mana yang benar, maka ada baiknya kita melihat apa dasar masing-

masing pendapat kemudian menganalisis-nya secara ilmiah. Al Mamaqaniy berkata dalam 

kitabnya Tanqiih Al Maqaal biografi Aliy bin Ahmad bin Muhammad Ad Daqaaq 

َِش ه٣َٖ ُِٔيف، رَ ٛٞ ػي٣َ ُِظٞػ٤ن :ٝهي هخُٞح َٔ ْك ََّ حُ َٝ ٤ََِش  ْٟ ََّ ّٕ ًًَ حُؼوخص ٓ٘خ٣وْٜ ٓوَٝٗخً رِخُ  ٍحم .ا

ّٕ ُٔ٘خ٣و٘خ حٌُزخٍ حُٜيٝم ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٤٘ٓوشً ٣ِظِٕٓٞ اٍىحف ط٤ٔٔظْٜ  :ُٔلون حُيحٓخى ٍكٔٚ هللاح ا

ّٚ رخُظٞػ٤ن أٝ  َِش ُْٜ، كخُُٝجي أػزخص أؿ٬ّء، ٝحُلي٣غ ٖٓ ؿٜظْٜ ٛل٤ق ٓؼظٔي ػ٤ِٚ، ٗ َٔ ْك ََّ ٤ََِش أٝ حُ ْٟ ََّ رِخُ

ّٚ ٘٣ ُْ 

Dan sungguh kami katakan sesungguhnya ia menyebutkan tsiqatnya masyaikh [guru-guru] 

mereka dengan menggunakan taradhi [radiallahu „anhu] atau tarahim [rahimahullah], hal 

ini menunjukkan pujian bahkan ia adil dengan tautsiq. Muhaqqiq Ad Daamaad rahimahullah 

berkata “sesungguhnya masyaikh kami yang besar seperti Ash Shaduq radiallahu „anhu, ia 

menyebutkan nama-nama masyaikh-nya dengan taradhi atau tarahim terhadap mereka, 

maka hal ini membuktikan kemuliaan mereka. Dan hadis yang datang dari mereka shahih 

dapat dijadikan pegangan, baik itu disertai nash tautsiq ataupun tidak [Tanqiih Al Maqaal 

1/267] 

Seperti yang terlihat dalam kalimat di atas nampak bahwa taradhi adalah pujian dan 

diasumsikan pujian itu bermakna tsiqat shahih hadisnya dan sepertinya pernyataan ini bagi 

mereka tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Seandainya permasalahan ini berhenti 

disini maka kami tidak perlu mentarjih dan cukup menerima perkataan ulama syiah di atas. 

Tetapi faktanya terdapat penolakan dari sebagian ulama dengan alasan yang cukup kuat, 

diantaranya Sayyid Al Khu‘iy 

ٓئٖٓ ،  إٔ  َ ٢ كن ً ظلذ ك ٔ ِٞد ٝٓ ٜٞ ىػخء ٓط ٠ ، ك ؼخُ ٔش ٖٓ هللا ط َك ِذ حُ ١ ٞٛ ظَكْ  حُ

ٜٛٔخ ٜٞ و ٖ ر ي٣ ِٞحُ ُٝ ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤غ حُ ـٔ لَس ُ ـ ٔ ِذ حُ ط خ ر َٗٓ ي أ  ٝه

Sesungguhnya tarahim, itu adalah meminta rahmat dari Allah ta‟ala maka itu adalah doa 

yang diharapkan dan dianjurkan untuk hak setiap mukmin, dan sungguh kita telah 

diperintahkan untuk meminta ampunan untuk seluruh kaum muslimin dan khususnya untuk 

kedua orang tua [Mu‟jam Rijal Al Hadits Sayyid Al Khu‟iy 1/74] 

Kalau kita analisis dengan baik maka apa yang dikatakan Sayyid Al Khu‘iy itu adalah benar 

bahwa taradhi dan tarahim hakikatnya adalah doa yang bisa ditujukan bagi setiap mukmin. 

Tidak pula dinafikan bahwa ucapan taradhi atau tarahim yang ditujukan pada seseorang 

bermakna pujian terhadap orang tersebut dalam arti kita mendoakan orang-orang yang kita 

anggap terpuji. Hanya saja pujian tersebut bersifat umum dan tidak bisa dengan gampangnya 

langsung dikatakan bersifat tautsiq. 
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Bisa dimengerti bahwa jika guru Ash Shaduq itu seorang fasiq atau pendusta di sisi Ash 

Shaduq maka tidak mungkin Ash Shaduq akan menyebutkan lafaz taradhi tersebut. Tetapi 

masalahnya predikat seseorang tidak terbatas pada jika dia bukan fasiq atau bukan pendusta 

maka ia sudah pasti tsiqat. Terkait dengan periwayatan hadis, dalam kitab Rijal Syi‘ah 

ternukil dari kalangan mutaqaddimin predikat yang tidak kuat sebagai tautsiq [bahkan bisa 

bersifat jarh] seperti, “mudhtharib al hadits”, “lahu kitaab”, “ya‟rifu wa yunkaru”, 

“mukhtalith” dan yang lainnya. Bisa saja orang dengan predikat seperti ini masuk dalam 

lingkup lafaz taradhi tersebut. Maka bagaimana bisa lafaz taradhi itu dimutlakkan dengan 

lafaz tsiqat atau minimal hasan hadisnya. 

Dan termasuk pujian pula predikat seseorang yaitu mazhab-nya lurus [bukan ghuluw] 

termasuk Imamiyah, atau dikenal memiliki banyak kitab atau ia seorang ahli kalam atau 

seorang qadhiy. Tentu orang seperti ini juga masuk dalam lingkup lafaz taradhi [radiallahu 

‗anhu]. Maka apakah dengan mudah lafaz taradhi itu dimutlakkan tsiqat?. 

Bukti yang paling baik untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah dengan melihat 

bagaimana perkataan Syaikh Ash Shaduq sendiri terhadap lafaz tersebut. Tetapi faktanya 

dalam kitab-kitab Ash Shaduq tidak ada keterangan apa makna taradhi tersebut di sisi Ash 

Shaduq sehingga masing-masing pihak hanya bersandar pada zhan [dugaan] alias 

kemungkinan. Dan yang namanya kemungkinan tidaklah menafikan kemungkinan lainnya 

walaupun ada jenis kemungkinan yang lebih kuat diantara berbagai kemungkinan. 

Sebagian orang yang membela hujjah lafaz taradhi berarti tsiqat menyampaikan argumen 

bahwa Ash Shaduq tidak memberikan predikat [taradhi] itu pada setiap gurunya dan 

terkadang Ash Shaduq berulang-ulang menyebutkan taradhi untuk seorang gurunya pada 

berbagai kitabnya. Hal ini juga tidak menjadi hujjah karena didapatkan keterangan bahwa 

Ash Shaduq terkadang menisbatkan lafaz taradhi itu secara umum tidak hanya untuk gurunya 

tetapi juga salaf atau pendahulunya. Ash Shaduq pernah berkata 

ظ٢  ظذ حُ ٌ َّٜ حُ ٢ ك ش ك خ ٓؼَٝك ٤ٜ ٢ اُ ظ٢ ١َه لخص حُ ٘ ٜ ٔ ٍٛٞ ٝحُ ٛخ ٖٓ ح٧ َ٤ ٝؿ

ن ٘خث خ ػٖ ٓ ٜظ ٣ٍْٜٝ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ ٬ٓك  ١ ٝأ

Dan selainnya dari Ushul dan Tulisan yang datang dengan jalan yang ma‟ruf dalam daftar 

kitab yang diriwayatkan dari guru-guruku dan salafku radiallahu „anhum [Man La 

Yahdhurru Al Faaqih, Syaikh Ash Shaduq 1/3] 

Dan anggap saja benar pendapat sebagian orang tersebut bahwa lafaz taradhi itu dikhususkan 

untuk guru Ash Shaduq tertentu maka apa buktinya lafaz itu bermakna tsiqat?. Bisa saja 

dikatakan karena Ash Shaduq lebih cenderung dengan gurunya tersebut atau ia menganggap 

gurunya lebih berjasa baginya dibanding gurunya yang lain atau Ash Shaduq melihat bahwa 

gurunya tersebut lebih shalih dalam hal ibadah dan wara‘ dibanding yang lainnya dan 

sebagainya kemungkinan-kemungkinan yang masuk dalam lingkup lafaz taradhi tetapi tidak 

mesti bermakna tsiqat. 

Sebagian ulama Syi‘ah akhirnya menurunkan predikat bagi lafaz taradhi. Hal itu bukan 

berarti tsiqat tetapi bermakna pujian [mamduh] dan minimal hadisnya hasan di sisi Ash 

Shaduq. Kami tidak menafikan lafaz taradhi bisa bermakna pujian [mamduh] tetapi yang 

terlupakan oleh mereka adalah pujian itu ada berbagai macam bentuknya dan tidak selalu 

berkonsekuensi menjadi hasanul hadits. Pujian terhadap seseorang akan statusnya sebagai 

qadhi tidak bisa langsung diartikan hadisnya hasan. Pujian terhadap seseorang akan 
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kemuliaan nasabnya tidak bisa langsung diartikan hadisnya hasan. Pujian terhadap seseorang 

bahwa ia memiliki banyak kitab juga tidak bisa langsung diartikan hasan. Jadi intinya adalah 

dalam hal apakah Ash Shaduq memuji gurunya tersebut dan memberinya predikat [radiallahu 

‗anhu]?. Jawabannya hanya berupa zhan dan silakan pikirkan kualitas tautsiq yang tegak atas 

dasar zhan [dugaan]. 

Secara sederhana jika ada yang berkata bukankah wajar seorang murid mendoakan gurunya 

dengan sebutan radiallahu ‗anhu. Nah itu benar sekali, dan mereka mungkin akan bertanya 

kalau begitu mengapa tidak untuk setiap gurunya Ash Shaduq menyebutkan lafaz taradhi?. 

Kita tidak tahu jawabannya tetapi masih wajar wajar saja jika Ash Shaduq terkadang 

mendoakan sebagian gurunya dan tidak mendoakan sebagian yang lain. Pihak yang 

seharusnya membuktikan dengan jelas adalah pihak yang beranggapan bahwa taradhi itu di 

sisi Ash Shaduq bermakna tsiqat atau hasanul hadis. Kalau tidak ada buktinya maka benarlah 

pendapat sebagian ulama Syi‘ah bahwa tautsiq tidak bisa ditetapkan atas lafaz taradhi 

tersebut. 

Mengapa bukan pihak sebaliknya yang membuktikan? Jawabannya karena pihak yang 

sebaliknya hanya menyatakan bahwa tautsiq tidak dapat ditetapkan atas dasar lafaz taradhi 

mereka tidak menyatakan tsiqat atau dhaif. Dengan alasan seperti yang dikemukakan Sayyid 

Al Khu‘iy itu sudah cukup menjadi bukti dan dikuatkan dengan alasan berikut 

Sayyid Al Khu‘iy pernah berkata mengenai penolakannya atas lafaz taradhi sebagai tsiqat 

atau hasan hadisnya. Ia berkata dalam salah satu kitabnya 

َٙ٤ ٤ق ٝؿ ؼ ٠ ْ حُ ٤ٜ وٚ ، ٝك ٘خ٣ ٓ ٠ِ ٠ٟ ػ ظَ ظَكْ ٣ٝ ٓخ ٣ ٤َح  ؼ ٜيٝم ً ٘خ حُ ي ٍأ٣  ٝه

Dan sungguh kami melihat Ash Shaduq banyak memberikan tarahim dan taradhi atas guru-

gurunya dan diantara mereka ada yang dhaif dan selainnya [Kitab Ash Shalah Sayyid Al 

Khu‟iy 4/235] 

Pernyataan ini benar, contohnya seperti yang kami ambil di atas dari kitab Al Khishaal yaitu 

guru Ash Shaduq yang bernama Hasan bin Muhammad bin Yahya Al Alawiy dengan lafaz 

taradhi. An Najasyiy berkata tentangnya 

 ٍٟٝٝٚ لٞٗ ؼ ٠ ٘خ ٣ ٛلخر ض أ ٌَس ٍأ٣ ٘ غ ٓ ٤َ أكخى٣ ٔـخٛ  ػٖ حُ

Dan ia meriwayatkan dari perawi-perawi majhul hadis-hadis mungkar, aku melihat sahabat 

kami mendhaifkannya [Rijal An Najaysiy hal 64 no 149] 

Akan ada yang menjawab pendhaifan Najasyiy tidak mempengaruhi taradhi Ash Shaduq. 

Bisa saja ia tsiqat dalam pandangan Ash Shaduq dan dhaif dalam pandangan Najasyiy. 

Bantahan ini masuk akal tetapi hanya bisa diterima jika mereka dapat membuktikan bahwa 

lafaz radiallahu ‗anhu syaikh Ash Shaduq terhadap gurunya memang bermakna tsiqat di sisi 

Ash Shaduq. Kalau sekedar asumsi atau dugaan maka kami merajihkan pendapat Sayyid Al 

Khu‘iy bahwa tautsiq tidak bisa ditetapkan atas lafaz taradhi tersebut. 

. 

. 
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Berikut adalah contoh dimana ulama mutaqaddimin Syi‘ah seperti Najasyiy menyebutkan 

lafaz tarahim pada seorang perawi dan ternyata perawi tersebut tetap disifatkan dengan 

kedhaifan 

٘ض  ٓٚ ر ٬ّٔ. أ ٤ٚ حُ ِ ١ٌَ ػ ٔ ؼ خ ٓلٔي حُ و٠ أر ٓط٢، ُ ٞح ٠٤ حُ ل ٣ ٞ خى أر ٣ُ ٖ ٤َ ر ٜٓ

خٍ د ٔٚ هللا. ٝه ِْ ٍك ٌ ظ ٔ ٘خ حُ ٤و ٗ طخم  ٓئٖٓ حُ  ٍٞ لَ ح٧ك ؼ ٞ ؿ خٕ أر ٔؼ ٘ ٖ حُ ػٞ ٓلٔي ر

غ لي٣ ٢ حُ زض ك ؼ ٌَ حُ ٤َ ر ٜٓ  ٌٖ ٣ ْ ٘خ: ُ ٛلخر  أ

Suhail bin Ziyaad Abu Yahya Al Waasithiy bertemu dengan Abu Muhammad Al „Askariy 

[„alaihis salaam], Ibunya adalah putri Muhammad bin Nu‟man Abu Ja‟far Al Ahwal Mu‟min 

Al Thaaq, ia guru kami ahli kalam rahimahullah, dan berkata sebagian sahabat kami 

“bukanlah Suhail termasuk yang tsabit dalam hadis” [Rijal An Najasyiy hal 192 no 513] 

An Najasyiy dalam biografi Ahmad bin Muhammad bin Ubaidillah bin Hasan bin ‗Ayaasy, ia 

menyebutkan 

٤ٞهٖ ٗ ض  ٤َح، ٝ ٍأ٣ ؼ جخ ً ٤ ٗ  ٚ٘ ؼض ٓ ٔٓ ٝ ، ٚظ ز ٘ ـ جخ ٝط ٤ ٗ  ٚ٘ ِْ أٍٝ ػ ٚ، ك لٞٗ ؼ ٠ ح ٣

٘ش  ٓ ٓخص  ٓخٓلٚ، ٝ ٔٚ هللا ٝ و٢، ٍك ٖٔ حُ ؼَ ٝك ٘ ٤ذ حُ و١ٞ ١ٝ ِْ ٝح٧ىد حُ ؼ َٛ حُ خٕ ٖٓ أ ًٝ

ش خث ٔؼ  اكيٟ ٝ أٍر

Dan aku mendengar banyak darinya dan aku melihat guru-guru kami mendhaifkannya maka 

aku tidak meriwayatkan darinya dan menghindarinya, ia adalah ahli ilmu dan ahli sastra 

[penyair] yang kuat dan bagus tulisannya semoga Allah merahmatinya dan memaafkannya, ia 

wafat tahun 401 H [Rijal An Najasyiy hal 85-86 no 207] 

Maka kami berkesimpulan dengan contoh di atas bahwa lafaz tarahim dan taradhi di sisi 

ulama mutaqaddimin Syi‘ah tidak mesti bernilai tautsiq. Mungkin akan ada saja yang ngeyel 

membantah bahwa itu adalah pendapat Najasyiy sedangkan Ash Shaduq berbeda. Kami 

katakan kalau begitu silakan mereka membuktikan bahwa Ash Shaduq memang punya 

pendapat sendiri apa makna taradhi dan tarahim tersebut di sisinya. 

Seandainya Ash Shaduq memiliki kitab Rijal yang dapat kami rujuk maka makna taradhi dan 

tarahim tersebut di sisinya bisa diteliti tetapi kenyataannya tidak ada kitab demikian dan jika 

hanya mengandalkan kitab-kitab hadis milik Ash Shaduq maka tidak ada keterangan bahwa 

lafaz tersebut berarti tsiqat atau minimal hasan di sisinya. Tentu itu semua adalah sebatas 

pengetahuan dan penelitian kami dan seandainya mereka dapat membuktikan bahwa lafaz 

taradhi dan tarahim di sisi Ash Shaduq menunjukkan bahwa gurunya tsiqat atau minimal 

hasan hadisnya maka kami akan menerima dan merajihkan pendapat mereka. 

Riwayat Syiah : Nabi Adam Dengki Terhadap Rasulullah, 

Ali, Fathimah, Hasan dan Husain? 

Posted on September 13, 2013 by secondprince  

Riwayat Syiah : Nabi Adam Dengki Terhadap Rasulullah, Ali, Fathimah, Hasan dan 

Husain? 

https://secondprince.wordpress.com/2013/09/13/riwayat-syiah-nabi-adam-dengki-terhadap-rasulullah-ali-fathimah-hasan-dan-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/13/riwayat-syiah-nabi-adam-dengki-terhadap-rasulullah-ali-fathimah-hasan-dan-husain/
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Para pencela Syiah mengutip dari kitab Ayatullah Mulla Zainal Abidin Al Kalbayakaniy 

yaitu Anwar Al Wilayah bahwa disebutkan kalau Nabi Adam dengki terhadap kedudukan 

Rasulullah, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain 

٬ّّٔ ُٔخ أًَٓٚ هللّا طؼخ٠ُ ًًَٙ ربٓـخى ٬ٓثٌظٚ ٝ ربىهخُٚ حُـ٘ش، هخٍ ك٢ ٗلٔٚ ٝ إ َٛ هِن هللّا  :آىّ ػ٤ِٚ حُ

 محّ ٍٟا ٍظٕحف ّىآ ح١ ىّأٍ عفٍح :رَ٘ح أك٠َ ٢٘ٓ؟ كؼِْ هللّا ػِ ٝ ؿَ ٓخ ٝهغ ك٢ ٗلٔٚ، ك٘خىحٙ

ٚ خ: ٫ اُ ظٞر ٌ ٓ ٤ٚ ِ ٞؿي ػ ؼَٕ، ك ٓخم حُ  ٠ ٘ظَ اُ ٓٚ ك غ آىّ ٍأ َك ٢ٗ، ك ا٫ هللّا، ٓلٔي  ػَ

ٍٍٓٞ هللّا، ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٝ ُٝؿظٚ كخ١ٔش ٤ٓيس ٗٔخء حُؼخ٤ُٖٔ، ٝ حُلٖٔ ٝ حُل٤ٖٔ 

٬ّّٔ .٤ٓيح ٗزخد أَٛ حُـ٘ش  ّٙ ٝ ىص١ًٍ ّٕ :ٍؽ ٝ ُع ٍحمف ؟ءحٍإٙ ّٕ ،دٍ ح١ :كوخٍ آىّ ػ٤ِٚ حُ

ؾ وض حُ ِ ظي ٝ ٫ ه و ِ ٓخ ه  ْٛ٫ٞ و٢، ٝ ُ ِ ٤غ ه ٘ي، ٝ ٖٓ ؿٔ ٓ َ٤ ٔٔخء ٝ ه ٘خٍ ٝ ٫ حُ ش ٝ حُ ٗ

 ٖ٤ ؼ ْ ر ٤ٜ ٘ظَ اُ ؤهَؿي ػٖ ؿٞح١ٍ ، ك ٔي ك ل ٤ٖ حُ ؼ ْ ر ٤ٜ ٘ظَ اُ خى إٔ ط ب٣ ح٧ٍٝ، ك

ٜ٘خ  ٢ٜ ػ ظ٢ ٗ ٘ـَس حُ َ ٖٓ حُ ظ٠ أً ٤طخٕ ك ٘ ٤ٚ حُ ِ ٢ِ ػ ٔ ظ ْ ك ٜظ ُِ٘ ٓ ٠٘ ٔ ٔي ، ٝ ط ل حُ

ٔط ٝ ، ِ ِػ ٢ ُ٘ ءحٞك ٠ ٠ُا خَٛظ خك  ١ ؼر ٔش ٤ لُح ٖ ٔ ظك ي ًِأ ٠ ٓ ض ُ٘حٖ  ًٔ سَـ ًَأ خ  ّىآ 

ؤهَؿٜٔخ ٝ ك ٠ ح٧ٍ ٔخ ػٖ ؿٞحٍٙ اُ زٜط ٚظ ٝ أٛ ٘  هللا ػٖ ؿ

Dan sesungguhNya Adam [„alaihis Salam] pada saat Allah Ta‟ala  memuliakanNya dengan 

sujud dari para Malaikat-Nya kepadanya dan dengan memasukkan dia ke Surga, Adam 

berkata tentang dirinya “Apakah Allah menciptakan manusia yang lebih utama dari aku? 

Allah „Azza Wajalla mengetahui apa yang tengah terjadi pada diri Adam, maka Allah pun 

berfirman kepadaNya : “Angkatlah kepalamu wahai Adam dan lihatlah bagian bawah 

„Arsy” Maka Adam pun mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian bawah „Arsy, maka 

dia pun mendapatkan bahwasa tertulis di atasnya “Tiada Tuhan Selain Allah, Muhammad 

[Shallallaahu „Alaihi Wasallam] adalah Rasulullah, „Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, 

dan IstriNya; Fathimah Sayyidah Nisa` Al-„Alamin, Al-Hasan dan Al-Husain Sayyid Syabab 

Ahl Al-Jannah. Maka Adam pun bertaNya kepada Allah “Yaa Rabb, siapakah mereka?” 

Allah „Azza Wajalla berfirman kepadanya “Mereka adalah dari keturunanmu dan mereka 

lebih baik darimu, dan mereka lebih baik dari seluruh ciptaan-Ku, seandainya bukan karena 

mereka tentu Aku tidak akan menciptakanmu, dan Aku juga tidak akan menciptakan Surga 

dan Neraka, tidak pula langit dan bumi. Maka berhati-hatilah engkau dari melihat mereka 

dengan mata kedengkian, maka Aku akan mengeluarkanmu dari kedekatan denganku. Namun 

Adam memandang mereka dengan mata hasad dan menginginkan kedudukan mereka, maka 

setan pun menguasainya hingga Adam memakan dari pohon yang dilarang. Dan setan pun 

turut menguasai Hawa hingga Hawa memandang Fathimah dengan mata hasad hingga dia 

memakan dari pohon tersebut sebagaimana Adam melakukannya. Maka Allah mengeluarkan 

keduanya dari Surga-Nya dan menjauhkan keduanya dari Kedekatakan dengan-Nya ke bumi 

[Anwar Al Wilayah hal 153 Ayatullah Al Kalbayakaniy] 

 

http://jaser-leonheart.blogspot.com/2012/07/syiah-berkata-nabi-adam-alaihis-salam.html
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Ayatullah Al Kalbayakaniy dalam riwayat di atas tidak sedang membawakan perkataannya 

sendiri tetapi ia membawakan riwayat yang panjang dari Abu Shult yang bertanya pada Imam 

Ali Ar Ridha. Dalam catatan kaki kitab Anwar Wilayah disebutkan bahwa asal riwayat 

tersebut adalah dari kitab U‘yuun Akhbar Ar Ridha Syaikh Shaduuq. Sanad riwayat Syaikh 

Shaduq adalah sebagai berikut 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/anwar-al-wilayah-hal-153.jpg
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٘خ  خٍ: كيػ ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ؼطخٍ ٍ ١ٍٞ حُ ٔخر ٤ ٘ زيّٝ حُ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٞحكي ر زي حُ ٘خ ػ كيػ

خٍ:  ١َٜٝ ه ق حُ ٛخُ  ٖ ٬ّٔ ر زي حُ خٕ ػٖ ػ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ زش ػٖ كٔيحٕ ر ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ػ

ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٟخ ػ َِ ِض ُ  ه

Telah menceritakan kepada kami „Abdul Waahid bin Muhammad bin „Abduus An 

Naiasabuuriy Al Aththaar [radiallahu „anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Aliy bin Muhammad bin Qutaibah dari Hamdaan bin Sulaiman dari „Abdus Salaam bin 

Shaalih Al Harawiy yang berkata aku bertanya kepada Ar Ridha [„alaihis salaam]. [U‟yuun 

Akhbar Ar Ridha Syaikh Shaduuq 1/274, no 67] 

Selain disebutkan dalam U‘yuun Akhbar Ar Ridha, riwayat ini juga disebutkan Ash Shaduq 

dalam Ma‘aniy Al Akhbar hal 124. Sanad riwayat Ash Shaduq ini berdasarkan ilmu Rijal di 

sisi Syiah kedudukannya dhaif karena ‗Abdul Wahid bin Muhammad bin ‗Abduus dan ‗Aliy 

bin Muhammad bin Qutaibah majhul. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/uyun-akhbar-ar-ridha-hal-274.jpg
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Sayyid Al Khu‘iy dalam Mu‘jam Rijalul Hadiits berkesimpulan bahwa ‗Abdul Waahid bin 

Muhammad seorang yang majhul hal [Mu‘jam Rijal Al Hadiits 12/41-32 no 7369] 

 ٢ َٙ ك ٜيٝم، ًً ن حُ ٘خ٣ ٓ ٖٓ ،١ٍٞ ٔخر ٤ ٘ ؼطخٍ حُ زيّٝ: حُ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٞحكي ر زي حُ ػ

٤وش  ٘ ٔ ٤ٕٞ  –حُ ؼ ٤ي ٝحُ ظٞك ٢ حُ ـٍٜٞ –ٍٟٝ ك ٓ 

„Abdul Waahid bin Muhammad bin „Abduus Al „Aththaar An Naisaburiy termasuk guru 

Syaikh Shaduuq, disebutkannya dalam Masyaikh-nya, meriwayatkan dalam kitab At Tauhiid 

dan Al U‟yuun, seorang yang majhul [Al Mufiid Min Mu‟jam Rijalul Hadiits hal 359, 

Muhammad Al Jawahiriy] 

زش ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٛٞ ػ ز٢  ٤ ظ و ٖ ٓلٔي حُ ٢ِ ر ـٍٜٞ  ػ ٔ  حُ

Aliy bin Muhammad Al Qutaibiy, ia adalah Aliy bin Muhammad bin Qutaibah, seorang yang 

majhul [Al Mufiid Min Mu‟jam Rijalul Hadiits hal 413, Muhammad Al Jawahiriy] 

Sebagian ulama Syiah ada yang menshahihkan hadis yang di dalam sanadnya terdapat ‗Abdul 

Wahiid bin Muhammad dari Aliy bin Muhammad bin Qutaibah, dengan alasan sebagai 

berikut 

Syaikh Ash Shaduq pernah menyatakan shahih hadis dengan sanad yang didalamnya ada 

‗Abdul Wahid bin Muhammad ‗Abduus dan Aliy bin Muhammad bin Qutaibah. Tetapi hal 

ini telah dijawab oleh Sayyid Al Khu‘iy bahwa dari tashih tersebut tidak dapat dinyatakan 

tautsiq terhadap perawinya. 

Hal ini bisa dipahami karena dalam pandangan ilmu hadis Syiah terdapat perbedaan antara 

istilah shahih antara ulama mutaqaddimin dan muta‘akhirin, Syaikh Ja‘far Syubhani pernah 

menukil hal ini dalam Al Kulliyat Fi Ilm Rijal 

ٛلش  زغ  ظ ظ ٔ ٫ ٣ ٝ ،ٖ ظؤه٣َ ٔ ٘ي حُ ٤َٙ ػ ٓخء ؿ وي ٘ي حُ ٤ق ػ ٜل ِق حُ ٜط ٝ ًُک ٫ٕ ٓ

ْٛ ٘ي ٚظ ػ خه ٓخء ٝػ وي ٘ي حُ َؿَ ػ غ حُ  كي٣

Dan itu karena istilah shahih di kalangan mutaqaddimin berbeda dengan muta‟akhirin tidak 

mesti istilah shahih hadis seorang perawi di sisi mutaqaddimin menunjukkan perawinya 

tsiqat di sisi mereka [Al Kulliyat Fii Ilm Rijal, Syaikh Ja‟far As Subhaniy hal 486] 

Berkenaan dengan Aliy bin Muhammad bin Qutaibah, sebagian ulama Syiah menguatkannya 

karena telah ternukil pujian dari kalangan mutaqaddimin diantaranya An Najasyiy dan Ath 

Thuusiy 

 )١ٍٞ ٔخر ٤ ٘ ١ٍٞ )حُ ٘خر ٤ ٘ زش حُ ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٢٘  –ػ ٌ ٞ ػَٔ ٝحُ ي أر ٔظ ٤ٚ حػ ِ ػ

َؿخٍ ظخد حُ ً ٢  ك

Aliy bin Muhammad bin Qutaibah An Naisaburiy, Abu „Amru Al Kasyiy telah berpegang 

dengannya dalam kitab Rijal [Rijal An Najasyiy hal 259 no 678] 

َٟ خ ١ٍٞ، ك ٔخر ٤ ٗخًحٕ، ٗ  ٖ ٠َ ر ل ٤ٌ حُ ِٔ ز٢، ط ٤ ظ و ٖ ٓلٔي حُ ٢ِ ر  ػ
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Aliy bin Muhammad Al Qutaibiy murid Fadhl bin Syadzaan, orang Nasaibur, memiliki 

keutamaan [Rijal Ath Thuusiy hal 429] 

Adapun apa yang disebutkan An Najasyiy maka lafaz tersebut tidak kuat sebagai tautsiq 

karena Al Kasyiy sendiri dikatakan oleh An Najasyiy bahwa ia tsiqat dan banyak 

meriwayatkan dari perawi dhaif [Rijal An Najasyiy hal 372 no 1018]. Artinya An Najasyiy 

sendiri mengakui bahwa Al Kasyiy juga berpegang pada perawi dhaif maka lafaz “Al Kasyiy 

telah berpegang dengannya” yang disematkan pada Aliy bin Muhammad bin Qutaibah tidak 

bernilai tautsiq. Sedangkan lafaz perkataan Ath Thuusiy “fadhl” bukan lafaz tautsiq yang 

jelas untuk seorang perawi dalam periwayatan hadis sebagaimana yang dikatakan Sayyid Al 

Khu‘iy dalam Mu‘jam Rijalul Hadits. 

Jika diamati sekilas nampak istilah ilmu hadis dalam Syiah agak mirip dengan ilmu hadis 

dalam Sunni. Dalam Sunni dikenal juga anggapan bahwa perkataan “hadis shahih” dari 

seorang ulama tidak mesti diambil sebagai tautsiq terhadap para perawinya karena bisa saja 

hadis tersebut shahih dengan syawahid [artinya sanadnya sendiri dhaif] atau tashih tersebut 

tidak mu‘tamad karena berasal dari ahli hadis yang dikenal tasahul. Begitu pula lafaz ―fadhl‖ 

tidak harus bermakna tsiqat atau shaduq karena bisa saja yang dimaksud adalah keutamaan 

seseorang sebagai faqih atau ahli ibadah dan cukup dikenal bahwa banyak para fuqaha dan 

ahli ibadah yang dikenal dhaif dalam hadis. 

Kedudukan yang rajih mengenai Aliy bin Muhammad bin Qutaibah adalah seorang yang 

majhul tidak ada lafaz tautsiq yang jelas padanya, Inilah pendapat Sayyid Al Khu‘iy, 

Muhammad bin Aliy Al ‗Ardabiliy dan Muhammad Al Jawahiriy. Sayyid Al Khu‘iy 

menyebutkan dalam biografi Utsman bin Ziyad Al Hamdaaniy 

 ٢ِ ١ٍٞ، ػٖ ػ ٔخر ٤ ٘ ؼطخٍ حُ زيّٝ حُ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٞحكي ر زي حُ : ػ ٤ٚ ٜيٝم اُ ن حُ ط٣َ ك

 ٖ خٕ ر ٔؼ ٤ٖ، ػٖ ػ ٔ ل ٖ حُ خٕ، ػٖ ٓلٔي ر ٤ٔ ِ ٓ  ٖ زش، ػٖ كٔيحٕ ر ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ر

َ٤ ٘ ٖ ر ٜٔي ر زي حُ ٠ٔ، ػٖ ػ ٤ ؼػ ٖػ ،ػ ٖر ٕٔخ خ٣ُ  طُحٝ ى ن٣َ  ٟ ؼ ٤ ؼر ق ز ُٞح ي  ،يكح

ٖ ٓلٔي ٢ِ ر  ٝػ

Maka jalan Ash Shaduq kepadanya : „Abdul Waahid bin Muhammad bin „Abduus Al „Athaar 

An Naisaburiy dari Aliy bin Muhammad bi Qutaibah dari Hamdaan bin Sulaiman dari 

Muhammad bin Husain fari „Utsman bin „Iisa dari „Abdush Shamaad bin Basyiir dari 

Utsman bin Ziyaad, dan jalan ini dhaif karena „Abdul Waahid dan „Aliy bin Muhammad 

[Mu‟jam Rijal Al Hadist Sayyid Al Khu‟iy 12/120 no 7597] 

َ ٢ٟ حُ ؼطخٍ ٍ ١ٍٞ حُ ٘خر ٤ ٘ زيّٝ حُ ٖ ػ ٞحكي ر زي حُ ٤ٚ ػ ٗخًحٕ ك  ٖ ٠َ ر ل ٠ حُ ٙ ٝحُ

٤ن ظٞػ خُ َٜف ر ٣ ْ زش ُٝ ٤ ظ ٖ ه ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٍٞ ٝػ ًٌٓ  َ٤ ٛٞ ؿ ٝ ٚ٘  ػ

Dan jalan kepada Fadhl bin Syadzaan di dalamnya ada „Abdul Waahid bin „Abduus An 

Naisaburiy Al „Aththaar [radiallahu „anhu] dan ia tidak disebutkan tentangnya, Aliy bin 

Muhammad bin Qutaibah, tidak ada tautsiq yang jelas padanya [Jami‟ Ar Ruwaat 2/539, 

Muhammad bin Aliy Al Ardabiliy]. 

. 

. 
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. 

Berkenaan dengan riwayat Ash Shaduq tentang Nabi Adam di atas, salah seorang ulama 

Syi‘ah yaitu Syaikh Abdullah Ad Dasytiy telah menegaskan kedhaifannya, ia berkomentar 

dalam salah satu kitabnya 

 

 

 ١ٍٞ ٔخر ٤ ٘ زيّٝ حُ ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر ٞحكي ر زي حُ ٤ٚ ػ ٘ي ح٧ٍٝ ك ٔ خُ ٤ق ، ك ؼ ٟ زَ  و ٝحُ

ق ٣َٛ ٤ن  ٞػ ٚ ط ُ َ ًٌ ٣ ْ ؼطخٍ ُ  حُ

Dan Kabar ini dhaif, dalam sanad yang pertama di dalamnya terdapat „Abdul Waahid bin 

Muhammad bin „Abduus An Naisaabuuriy Al „Aththaar tidak disebutkan tautsiq yang jelas 

terhadapnya [An Nafiis Fi Bayaan Raziitil Khamiis 2/223] 

Sebagian ulama syi‘ah seperti Al Majlisiy dalam Bihar Al Anwar menakwilkan bahwa makna 

hasad disana adalah ghibthah yaitu keinginan untuk mendapatkan kedudukan seperti mereka. 

[Bihar Al Anwar 11/165]. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Allamah Thabathaba‘iy 

dalam kitab tafsirnya Al Mizan Fii Tafsir Al Qur‘an, ia berkata 

ْ ٤خٕ إٔ حُ ٤ٚ ر ْ ك ٜظ ُِ٘ ٓ ٠٘ ٔ ٔي ٝط ل ٤ٖ حُ ؼ ْ ر ٤ٜ ٘ظَ اُ ٬ّٔ: ك ٤ٚ حُ ِ ٚ ػ ُٞ ٍحى ٝه

ِش ٣ًَ ٬م حُ ٛٞ أكي ح٧ه  ١ٌ ٔي حُ ل ْ ىٕٝ حُ ٜظ ُِ٘ ٓ ٠٘ ٔ ٔي ط ل خُ  ر

Dan perkataan [Imam] „alaihis salaam “maka ia [Adam] melihat mereka dengan mata 

hasad dan mengingnkan kedudukan mereka, di dalamnya terdapat penjelasan bahwa maksud 

hasad tersebut adalah menginginkan kedudukan mereka bukan hasad yang merupakan salah 

satu akhlak tercela [Al Miizan Fii Tafsir Al Qur‟an, Allamah Thabathba‟iy 1/144] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/an-nafis-hal-223.jpg
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Sebagaimana diketahui bahwa ghibthah termasuk hasad yang diperbolehkan bagi seorang 

muslim, hal ini juga sudah dikenal di sisi Ahlus Sunnah 

٢َِِّ َع ُٔ خ٫ً كَ َٓ  ُ ٌَ آطَخُٙ هللاَّ ُؿ ٍَ  ِٖ َي ا٫َِّ ك٢ِ حْػَ٘ظ٤َْ َٔ َْ ٫َ َك َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٌَ آطَخُٙ هَخ ُؿ ٍَ َٝ َُْلنِّ  ِٚ ك٢ِ ح ظِ ٌَ َِ َٛ  ٠َُ

َٜخ ُٔ ٣َُؼِِّ َٝ َٜخ  َٞ ٣َْو٢٠ِ رِ ُٜ شَ كَ َٔ ٌْ ُِْل ُ ح  هللاَّ

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang, 

orang yang dikaruniakan Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di atas 

kebenaran dan orang yang dikaruniakan hikmah oleh Allah kemudian ia memutuskan 

dengannya dan mengajarkannya [Shahih Bukhari no 73]. 

Hasad yang dimaksud dalam hadis Bukhariy di atas tidak lain adalah ghibthah yaitu 

meginginkan apa yang dimiliki seseorang tetapi tidak berniat untuk menghilangkan hal itu 

dari orang tersebut. 

Kami hanya ingin menunjukkan bagaimana pandangan ulama syiah mengenai riwayat 

tentang Nabi Adam di atas, yaitu ada yang mendhaifkannya dan ada pula yang menerimanya 

kemudian menakwilkan makna hasad tersebut sebagai ghibthah dan kami melihat penakwilan 

tersebut sebagai usaha mereka untuk mensucikan Nabi Adam dari menisbatkan hal yang 

buruk terhadapnya. Walaupun begitu secara pribadi kami melihat bahwa pendapat yang 

mendhaifkan riwayat tersebut lebih rajih. 

. 

. 

. 

Sungguh mengherankan melihat usaha para pencela yang berusaha merendahkan mazhab 

Syi‘ah dengan riwayat-riwayat yang menurut kacamata awam mereka termasuk merendahkan 

para Nabi. Sayangnya mereka tidak melihat bahwa di dalam kitab mazhab Ahlus sunnah juga 

terdapat riwayat yang dinilai menurut kacamata awam seolah-olah merendahkan para Nabi. 

Apakah dengan begitu mazhab ahlus sunnah akan direndahkan pula. Silakan perhatikan 

riwayat berikut 

َؽ ػٖ  خى ػٖ ح٧ػ ِٗ ٢ حُ ٤ٚ ػٖ أر ِ َة ػ خ ه ٤ٔ ْ ك ٖ أٗ ي ر ٓخُ ٤ي ػٖ  ؼ ٓ  ٖ زش ر ٤ ظ ٘خ ه كيػ

َس ٣َٛ  ٢ لخؽ آىّ ٝ  أر خٍ ط ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٠ٓ إٔ ٍ ٞٓ لؾ آىّ  ٠ٓ ك ٞٓ

١ٌ أػطخٙ  ض حُ وخٍ آىّ أٗ ٘ش ؟ ك ـ ْ ٖٓ حُ ٜظ ٘خّ ٝأهَؿ ض حُ ١ٌ أؿ٣ٞ ض آىّ حُ ٠ٓ أٗ ٞٓ  ٚ وخٍ ُ ك

يٍ  َٓ ه ٠ أ ِ ٢٘ ػ ِٓٞ ظ خٍ ك ؼْ ه خٍ ٗ ٚظ ؟ ه ٓخُ َ ٘خّ ر ٠ حُ ِ لخٙ ػ ٛط ٗت ٝح  َ ً ِْ هللا ػ

ِن ؟ زَ إٔ أه ٢ِ ه  ػ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‟iid dari Malik bin „Anas dari apa yang 

telah dibacakan kepadanya dari Abi Az Zanaad dari Al A‟raj dari Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata Adam dan Musa pernah berdebat, maka 

Musa berkata kepada Adam “engkaukah Adam yang telah menyesatkan manusia dan 

mengeluarkan mereka dari surga?”. Maka Adam berkata “engkaukah yang telah diberikan 

Allah ilmu tentang segala sesuatu dan telah dipilih atas manusia untuk mengemban risalah-

Nya?. Musa berkata “benar”. Adam berkata “maka mengapa engkau mencelaku atas 



 660 

perkara yang telah ditetapkan Allah kepadaku sebelum aku diciptakan” [Shahih Muslim 

4/2042 no 2652] 

Tentu kalau dilihat dari kacamata awam dan kacamata para pencela maka riwayat di atas 

adalah amunisi yang baik untuk mencela mazhab Ahlus sunnah. Bukankah zhahir riwayat di 

atas Musa telah mencela Adam bahwa ia telah menyesatkan manusia dan mengeluarkan 

manusia dari surga dan Adam tidak membantah pernyataan tersebut hanya mengatakan 

kepada Musa, mengapa ia mencela apa yang telah ditetapkan Allah SWT. Dengan kacamata 

pencela tersebut maka dapat dikatakan bahwa riwayat ini adalah penghinaan mazhab ahlus 

sunnah terhadap para Nabi [‗alaihis salaam]. 

Apakah demikian hakikatnya? Tidak, para ulama ahlus sunnah telah menjelaskan hadis di 

atas dengan penjelasan yang berusaha mensucikan Nabi Adam dan Nabi Musa dari 

menisbatkan hal-hal yang buruk terhadap keduanya. Maka apa bedanya disini antara ulama 

ahlus sunnah dan ulama syiah, bukankah mereka sama-sama mensucikan para Nabi dan 

memuliakan mereka. Lain halnya dengan pencela dan pendengki mereka akan selalu 

mencari-cari cara untuk merendahkan mazhab yang mereka kafirkan dengan hawa nafsu 

mereka. 

Dhaif : Riwayat Syiah Para Nabi Diciptakan Untuk 

Berwilayah Kepada Aliy 

Posted on September 11, 2013 by secondprince  

Dhaif : Riwayat Syiah Para Nabi Diciptakan Untuk Berwilayah Kepada Aliy 

Sungguh mengherankan melihat para pencela begitu gemar mencaci Syiah dan pemeluknya 

karena riwayat dhaif yang ada dalam kitab mereka. Fenomena ini sangatlah tidak layak dalam 

perdebatan [sepanjang masa] antara Sunni dan Syiah. Sudah saatnya kedua belah pihak 

[terutama para da‘i mereka] belajar berdiskusi dengan hujjah yang objektif tanpa saling 

merendahkan satu sama lain. 

Seorang Syiah tidak layak mencaci Sunni dan pemeluknya karena riwayat dhaif dalam kitab 

Sunni begitu pula seorang Sunni tidak layak mencaci Syiah dan pemeluknya karena riwayat 

dhaif dalam kitab Syiah. Jika anda baik sunni atau syiah ingin membuat tuduhan satu sama 

lain maka silakan buktikan shahih tidaknya tuduhan anda tersebut. Jika anda terburu-buru 

maka dikhawatirkan anda hanya menunjukkan kejahilan dan kenashibian, terlalu membenci 

syiah dan pengikutnya adalah ciri khas neonashibi zaman ini sehingga tidak jarang tulisan-

tulisan mereka secara langsung maupun tidak langsung merendahkan ahlul bait Nabi hanya 

dalam rangka membantah Syiah. 

زخٍى  ٬ّٔ: إ هللا ط ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٞ ػ ٢ أر خٍ ُ خٍ: ه ٖ ػَٔ ه ٠َ ر ل ٔ ٘خٕ، ػٖ حُ ٓ  ٖ حر

 َٙٓ ْ أ ٤ٜ ٞٝ اُ ْ ك ٔٚ، ػ ل زخىٙ ٗ ؼَف ػ ٌٚ ك ِ ٔ ٞكي ر ٠ ط ؼخُ ٖٔ أٍحى ٝ ط ٚظ ك ٘ ْٜ ؿ خف ُ ٝأر

ٔي  ٚز أٓ ِ ٠ ه ِ طْٔ ػ ٘خ ٖٝٓ أٍحى إٔ ٣ ظ ٣٫ٝ ٚ ْ ػَك ـٖ ٝح٩ٗ ٚز ٖٓ حُ ِ َ ه ٜط هللا إٔ ٣

 ٤ٚ لن ك ٘ ٤يٙ ٣ٝ ٚو هللا ر ِ و ظٞؿذ آىّ إٔ ٣ ٓ ٓخ ح ٠َ ٝهللا  ل خ ٓ خٍ ٣ ْ ه ٘خ ػ ظ ؼَك ٓ ٚ٘ ػ

 ٢ِ ش ػ ٣٫ٞ خ ” ا٫ ر ٤ٔ ِ ٌ ٠ٓ ط ٞٓ ِْ هللا  ٓخ ً ٝ ،ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٢ِ ػ ش ػ ٣٫ٞ ٖٓ ٍٝكٚ ا٫ ر

٤ٚ ع ِ ٢ِ ػ ؼ ٠ٞع ُ و خُ ٤ٖ ا٫ ر ٔ ؼخُ ِ ش ُ ْ آ٣ ٣َٓ  ٖ ٠ٔ حر ٤ خّ هللا ػ ٬ّٔ، ٫ٝ أه ٤ٚ حُ ُ

ّ٬ٔ  حُ

https://secondprince.wordpress.com/2013/09/11/dhaif-riwayat-syiah-para-nabi-diciptakan-untuk-berwilayah-kepada-aliy/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/11/dhaif-riwayat-syiah-para-nabi-diciptakan-untuk-berwilayah-kepada-aliy/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/02/para-nabi-alaihim-as-salam-diciptakan.html
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Ibnu Sinan dari Mufadhdhal bin „Umar yang berkata Abu „Abdullah [„alaihis salam] berkata 

kepadaku Sesungguhnya Allah Tabaraka Wa Ta‟ala itu adalah Tuhan Yang Maha Esa dan 

memberikan pada para hamba-Nya pengetahuan akan hal itu, kemudian Allah memasrahkan 

perkara-Nya pada para hambaNya dan memperbolehkan para hambaNya untuk menikmati 

Surganya. Maka barangsiapa yang menginginkan hatinya disucikan baik dari jin dan 

manusia maka Allah mengenalkan orang tersebut akan wilayah kami. Dan barangsiapa ingin 

dihilangkan hatinya dari kesucian maka Allah akan mengambil ma‟rifat akan wilayah 

kepada kami dari orang tersebut. Kemudian Abu „Abdillah „alaihis salam bersabda: ”wahai 

mufadhal, Demi Allah, tidaklah mewajibkan Adam yang dimana Allah menciptakan Adam 

dengan Tangan-Nya dan meniupkan ruh pada Adam [„alaihis salam] kecuali dengan wilayah 

kepada „Ali [„alaihis salam]. Dan tidaklah Allah telah berbicara kepada Musa [„alaihis 

salam] secara langsung itu kecuali dengan dengan wilayah kepada „Ali [„alaihis salam]. 

Dan tidaklah Allah telah menciptakan „Isa putra Maryam sebagai bentuk tanda kebesaran 

Allah bagi alam semesta itu kecuali dengan tujuan agar „Isa [„alaihis salam] merendahkan 

diri kepada „Ali [„alaihis salam]… [Al Ikhtishaash Syaikh Mufiid hal 250] 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/bihar-al-anwar-juz-261.jpg
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Riwayat Syaikh Mufid ini juga dikutip oleh Al Majlisiy dalam Bihar Al Anwar 26/294 

sebagaimana nampak di atas. Riwayat yang dibawakan Syaikh Mufid dalam kitab Al 

Ikhtishaash ini sanadnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah karena Muhammad bin Sinan, ia 

perawi yang diperselisihkan keadaannya di sisi Syiah dan yang rajih kedudukannya dhaif. An 

Najasyiy menyebutkan bahwa Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa‘id menyatakan 

Muhammad bin Sinan dhaif jiddan. Ia juga mengutip Fadhl bin Syadzan yang mengatakan 

―aku tidak mengizinkan kalian meriwayatkan hadis Muhammad bin Sinan‖ [Rijal An 

Najasyiy hal 328 no 888]. An Najasyiy sendiri mendhaifkan Muhammad bin Sinan, dalam 

biografi Miyaah Al Mada‘iniy [Rijal An Najasyiy hal 424 no 1140]. Syaikh Ath Thuusiy 

berkata ―Muhammad bin Sinan tertuduh atasnya, dhaif jiddan‖ [Tahdzib Al Ahkam 7/361]. 

Ibnu Ghada‘iriy berkata ―dhaif ghuluw‖ [Rijal Ibnu Dawud hal 174 no 1405]. 

Adapun Mufadhdhal bin ‗Umar, ia seorang yang diperselisihkan. An Najasyiy berkata ―jelek 

mazhabnya, mudhtharib riwayatnya, tidak dipedulikan dengannya‖ [Rijal An Najasyiy hal 

416 no 1112]. Ibnu Ghada‘iriy berkata ―dhaif‖ [Majma‘ Ar Rijal Syaikh Qahbaa‘iy 6/131]. 

Sayyid Al Khu‘iy dalam biografi Mufadhdhal bin ‗Umar menukil tautsiq syaikh Al Mufid 

dan berbagai riwayat Imam Ahlul Bait yang memuji dan mencela Mufadhdhal bin ‗Umar, ia 

merajihkan riwayat yang memuji Mufadhdhal, sehingga ia berkesimpulan bahwa Mufadhdhal 

seorang yang tsiqat jaliil [Mu‘jam Rijalul Hadits 19/318-330, no 12615]. 

Selain itu riwayat di atas memiliki cacat lain yaitu Syaikh Ath Thuusiy menyebutkan dalam 

muqaddimah kitab Tahdzib Al Ahkam bahwa Syaikh Al Mufid lahir pada tahun 336 atau 338 

H [Tahdzib Al Ahkam 1/6]. Sedangkan Muhammad bin Sinan disebutkan An Najasyiy wafat 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/bihar-al-anwar-juz-26-hal-294.jpg
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pada tahun 220 H [Rijal An Najasiy hal 328 no 888]. Artinya Syaikh Al Mufiid tidak 

meriwayatkan langsung dari Muhammad bin Sinan maka riwayatnya mursal. 

. 

. 

. 

Riwayat yang serupa yaitu dalam matannya terdapat keterangan bahwa para Rasul diutus atas 

wilayah Aliy, ternyata diriwayatkan juga dalam kitab hadis Ahlus Sunnah yaitu Ma‘rifat 

Ulumul Hadits Al Hakim 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/marifat-ulumul-hadits.jpg


 664 

 

 ٍَ َُْلخكِعُ ، هَخ َِ ح ظَلَّ ُٔ ُْ ُٖ ح ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  ٍَ  :َكيَّ َٕ ، هَخ ح َٝ ِْ ِٖ َؿ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ُٖ ِ ْر ػََ٘خ َػْزُي هللاَّ ٍَ  :َكيَّ ٍَ ، هَخ ُٖ َؿخرِ  :ػ٘خ َػ٢ُِِّ ْر

ُي ْد َّٔ َل ُٓ ٍَ ػ٘خ  ِ ، هَخ ِٖ َػْزِي هللاَّ ُٕ َهخُِِي ْر :  ٍَ ٍَ ، هَخ ُٖ ك٤ْ٠َُ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ُٓٞهَشَ  :ػ٘خ   ُٖ ُي ْر َّٔ َل ُٓ َْ  ,ػ٘خ  ٤ِٛ ح ََ ْٖ اِْر ِٖ  ,َػ َػ

ِى  َٞ ْٓ ٍَ  ,ح٧َ ِ ، هَخ ْٖ َػْزِي هللاَّ َْ  :َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ِ أَطَخ ” :هَخ ٍَ ٣َخ َػْزَي هللاَّ ٌَِي ، كَوَخ َٓ ُي ،  :٢ِٗ  َّٔ َل ُٓ ٣َخ 

 ٍَ َّ رُِؼؼُٞح ؟ هَخ َِِ٘خ َػ٬ ُٓ ٍُ  ْٖ ِٓ ْٖ هَْزَِِي  ِٓ َِْ٘خ  َٓ ٍْ ْٖ أَ َٓ  َْ َٓ َٝ ُِْض  : ٍَ  :هُ َّ رُِؼؼُٞح ؟ هَخ ٣٫َِِٝش َػ٢ِِِّ  :َػ٬ َٝ ٣٫َِٝظَِي  َػ٠َِ 

ِٖ أَر٢ِ ١َخٍُِذ  ” ْر

Telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Muhammad bin Mudhaffar Al Hafizh yang 

berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Muhammad bin Ghazwaan yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Aliy bin Jaabir yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Khaalid bin „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Muhammad bin Fudhail yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Suuqah dari Ibrahim dari Aswad dari Abdullah yang berkata Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata “wahai Abdullah telah datang Malaikat kepadaku, maka ia berkata 

“wahai Muhammad tanyakanlah dari Rasul-rasul yang diutus sebelum kamu atas dasar apa 

mereka diutus”. Aku bertanya “atas dasar apa mereka diutus?”. Ia berkata “atas wilayah-

Mu dan wilayah Aliy bin Abi Thalib” [Ma‟rifat Ulumul Hadits Al Hakim hal 316 no 222] 

Hadis riwayat Al Hakim di atas sanadnya dhaif jiddan karena Aliy bin Jabir tidak dikenal dan 

Muhammad bin Khalid bin Abdullah termasuk perawi Ibnu Majah, dikatakan Abu Zur‘ah 

dhaif, Ibnu Ma‘in menyatakan ia pendusta, Al Khaliliy berkata ―dhaif jiddan‖ dan Ibnu 

Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 9 no 199]. 

Intinya riwayat dhaif tentang perkara ini ditemukan baik dalam mazhab Syi‘ah maupun 

mazhab Ahlus sunnah maka atas dasar apa para pencela menjadikan riwayat ini sebagai dasar 

untuk merendahkan Syi‘ah. Jawabannya tidak lain atas dasar kejahilan dan kedengkian. 

Semoga Allah SWT melindungi kita dari kejahilan dan kedengkian. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/marifat-ulumul-hadits-no-222.jpg
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Ghuluw : Ali Sudah Ada Semenjak Nabi Terdahulu, 

Penolong Dakwah dan Pemilik Kunci-Kunci Ghaib? 

Posted on September 9, 2013 by secondprince  

Ghuluw : Ali Sudah Ada Semenjak Nabi Terdahulu, Penolong Dakwah dan Pemilik 

Kunci-Kunci Ghaib? 

Berhujjah dengan riwayat dhaif untuk mencela mazhab lain adalah tindakan yang tidak 

bijaksana karena orang tersebut pasti tidak suka jika hujjah yang sama ditujukan pada 

mazhab-nya. Maka dari itu siapapun yang punya akal pikiran waras akan berhati-hati dalam 

menuduh mazhab lain. Lain hal-nya jika dari awal, seseorang memang berniat mencela atau 

memfitnah mazhab lain maka ia tidak akan peduli dengan bagaimana caranya berhujjah. Ia 

akan terus mencela berulang-ulang dengan hujjah yang lemah sampai akhirnya ia akan 

dikenal dengan sebutan sang pencela. Sang Pencela mengutip riwayat berikut dari kiitab 

Tafsir Furat Al Kufiy 

خٍ: كي لِح١ٍ ه ٖ ٓلٔي حُ لَ ر ؼ ٢٘ ؿ خٍ: كيػ َحص ه خٍ: ك ٢ ه ٔؼ ٤ ٔ ؼْ حُ ٤ ٓ ٖ ٘خ أكٔي ر ػ

 َ٤ خٍ أٓ خٍ ه ٢ِ ه ٖ ػ ٞحكي ر زي حُ ٘خ] ػ خٍ: كيػ ٢ ػٖ ]ٍ: ه ٓخٗ وَح ٖ ٓلَُ حُ ٘خ أكٔي ر كيػ

 ٖٓٝ ٖ٤ ٤ ٛ ٞ ٠ حُ ٤ٖ اُ ٤ ز ٘ خ أإى١ ٖٓ حُ ٬ّٔ أٗ ٤ٚ حُ ِ ذ. ٍ] ػ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٤ٖ ]ػ ٘ ٔئٓ حُ

ٚ ـِ ػيحط ٘ٚ ٝأٗ ٢٠ ى٣ خ أه ٤خ ا٫ ٝأٗ ز ؼغ هللا ٗ ٓخ ر ٝ ،ٖ٤ ٤ ز ٘ ٠ حُ ٤ٖ اُ ٤ ٛ ٞ وُٝ ،حُ  ي

 ٢٘ ؼَك خىس ك َ٘ ٝك ٠٘ ػ ٢ حػ ٠ ٍر يص اُ وي ٝك لَ، ُٝ ظ ِْ ٝحُ ؼ خُ ٢ ر ٢ ٍر لخٗ ٛط ح

خٍ:  زخد]؟ ه خُ زخد ]د: ر ٠ حُ ِ زَ ٖٓ ػ ٘ خ ه خٍ: ٣ ْ ه ٤ذ ػ ـ ٤ق حُ لخط ٓ ٢ ٔٚ ٝأػطخٗ ل ٗ

ْ. أ]  َح؟ ]ػ خك ٘ض ً ٚظ ً ًَ ٘خ ٝإ ط ٘ض ٓئٓ ً ٚ خٕ أهٌط ي ك وٍٞ حٕ أكيػ ٓخ ط خٍ!  ٔظ ؼْ حُ ٤ ٓ

ٖ٤ َم ر ١ٌ أك لخٍٝم حُ خ حُ خٍ: أٗ ٘خٍ،  ه ٢ حُ ٘ش ٝأػيحث ـ ٢ حُ ٤خث خ أىهَ أُٝ زخ١َ، أٗ لن ٝحُ حُ

٢٠ ح٫َٓ  ٌش ٝه ٬ٔث خّ ٝحُ ٔـ َِ ٖٓ حُ ٢ ظ ْ هللا ك ٤ٜ ؤط ٘ظَٕٝ ا٫ إٔ ٣ ٣ َٛ خٍ هللا  خ! ه أٗ

غ ح٧ٍٓٞ َؿ ٠ هللا ط  ٝاُ

Fuurat berkata telah menceritakan kepada kami Ja‟far bin Muhammad Al Fazariy yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Maitsam Al Maitsamiy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhriz Al Khuraasaniy dari „Abdul Wahid bin 

„Aliy yang berkata Amirul Mukminin [Aliy bin Abi Thalib] berkata aku adalah penyampai 

dari para Nabi kepada para washi dan dari para washi kepada para Nabi, dan tidaklah 

Allah mengutus Nabi melainkan aku ikut menegakkan agamanya dan menghancurkan yang 

memusuhinya, sungguh Allah telah memilihku dengan ilmu dan kemenangan, dan sungguh 

aku telah menemui Rab-ku dua belas kali dan Ia mengenalkan dirinya, memberikan 

kepadaku kunci-kunci ghaib. Kemudian Beliau berkata “wahai Qanbar, siapa yang ada di 

depan pintu?. Ia berkata “Maitsam At Tamaar” apa yang kau katakan jika aku menceritakan 

kepadamu, maka siapa yang mengambilnya termasuk mukmin dan siapa yang 

meninggalkannya kafir. Kemudian Beliau berkata “aku adalah Al Faruq yang memisahkan 

antara yang hak dan yang bathil, dan aku akan memasukkan para kekasihku ke dalam surga 

dan para musuhku kedalam neraka, aku yang dikatakan Allah “Tiada yang mereka nanti-

nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan, dan diputuskanlah 

perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan” [Tafsir Furat bin 

Ibrahim Al Kufiy hal 67] 

Al Majlisiy menukil riwayat ini dalam kitab Bihar Al Anwar dengan sanad berikut 

https://secondprince.wordpress.com/2013/09/09/ghuluw-ali-sudah-ada-semenjak-nabi-terdahulu-penolong-dakwah-dan-pemilik-kunci-kunci-ghaib/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/09/ghuluw-ali-sudah-ada-semenjak-nabi-terdahulu-penolong-dakwah-dan-pemilik-kunci-kunci-ghaib/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/02/ghuluw-ali-sudah-ada-semenjak-nabi.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/02/ghuluw-ali-sudah-ada-semenjak-nabi.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/02/ghuluw-ali-sudah-ada-semenjak-nabi.html
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لِح١ٍ، ػٖ  ٖ ٓلٔي حُ لَ ر ؼ ٢، ػٖ ؿ ٓخٗ وَح ٖ ٓلَُ حُ ٤ْ: أكٔي ر َحٛ ٖ ار َحص ر ٤َ ك ٔ ل ط

زي ح ٢، ػٖ ػ ٔؼ ٤ ٔ ؼْ حُ ٤ ٓ ٖ ٢ِأكٔي ر ٖ ػ ٞحكي ر ُ 

Tafsiir Furat bin Ibrahiim : Ahmad bin Muhriz Al Khurasaniy dari Ja‟far bin Muhammad Al 

Fazaariy dari Ahmad bin Maitsam Al Maitsamiy dari „Abdul Wahid bin Aliy …[Bihar Al 

Anwar Al Majlisiy 39/350] 
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Nampak disini seolah terjadi ketidakjelasan dalam sanadnya, kemungkinan terjadi tashif atau 

kesalahan penukilan dari Al Majlisiy. Pentahqiq kitab Tafsir Furat Al Kufiy menyebutkan 

bahwa terjadi perbedaan dalam sebagian naskah kitab dan yang tsabit adalah riwayat yang 

menyebutkan bahwa Syaikh [guru] Al Furat dalam sanad di atas adalah Ja‘far bin 

Muhammad Al Fazaariy dan ia memang dikenal sebagai guru Furat bin Ibrahim Al Kuufiy. 

Riwayat ini kedudukannya sangat dhaif di sisi Syiah dengan alasan sebagai berikut. Sebagian 

perawi-nya tidak dikenal kredibilitasnya di sisi Syi‘ah, Ahmad bin Maitsam Al Maitsamiy 

disebutkan dalam Mustadrak Ilm Ar Rijal tanpa keterangan ta‘dil dan tarjih [Mustadrakat Ilm 

Rijal Hadits 1/397-398, Syaikh Ali Asy Syahruudiy]. Ahmad bin Muhriz Al Khurasaniy 

disebutkan dalam Al Mamaqaniy tanpa keterangan ta‘dil dan tarjih dan nampaknya ia dikenal 

hanya melalui hadis dalam Tafsir Furat dan Bihar Al Anwar di atas [Tanqiih Maqal Ar Rijal 

Al Mamaqaniy 7/136 no 880]. Abdul Wahid bin Aliy disebutkan dalam Mustadrak Ilm Ar 

Rijal tanpa keterangan ta‘dil dan tarjih [Mustadrakat Ilm Rijal Hadits 5/152-153, Syaikh Ali 

Asy Syahruudiy]. 

Ja‘far bin Muhammad Al Fazaariy yang dikenal sebagai salah satu syaikh [guru] Furat bin 

Ibrahim Al Kuufiy adalah perawi yang dhaif. Najasyiy menyatakan bahwa ia dhaif dalam 

hadis dan Ahmad bin Husain mengatakan bahwa ia pemalsu hadis [Rijal Najasyiy 1/122 no 

313]. Al Hilliy setelah menukil pandangan Najasyiy dan Ahmad bin Husain, ia menukil 

perkataan Ibnu Ghada‘iriy bahwa Ja‘far bin Muhammad Al Fazaariy pendusta matruk dan 

Syaikh Ath Thuusiy menyatakan ia tsiqat, Al Hilliy merajihkan bahwasanya tidak bisa 

beramal dengan hadisnya [Khulasah Al Aqwal Al Hilliy 1/330-331]. Al Khu‘iy menyatakan 

bahwa taustiq Syaikh Ath Thuusiy tidak bisa dijadikan pegangan karena bertentangan dengan 

pendhaifan para ulama mutaqaddimin sebelum Ath Thuusiy [Mu‘jam Rijal Al Hadits, Sayyid 

Al Khu‘iy 5/89] 

Dari segi matan riwayat tersebut mengandung kemungkaran, bagaimana mungkin jika 

dikatakan Aliy adalah penyampai para Nabi kepada para washiy atau tidaklah Allah 

mengutus Nabi kecuali Aliy sebagai penolongnya padahal Imam Aliy sendiri baru lahir di 

masa hidup penutup para Nabi yaitu Nabi Muhammad [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Riwayat di atas dhaif sanadnya dan mungkar matannya maka tidak bisa dijadikan hujjah dari 

sudut pandang keilmuan Mazhab Syiah. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/bihar-al-anwar-juz-39-hal-350.jpg
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Penghinaan Syiah Terhadap Allah SWT : Aah Termasuk 

Nama Allah? 

Posted on September 8, 2013 by secondprince  

Penghinaan Syiah Terhadap Allah : Aah Termasuk Nama Allah? 

Adanya riwayat-riwayat aneh yang ternukil dalam kitab suatu mazhab adalah hal biasa. Yang 

tidak biasa adalah menisbatkan riwayat tersebut seolah-olah itu menjadi keyakinan yang 

diakui kebenarannya dalam mazhab yang dimaksud. Mereka yang tidak mengerti dan 

menisbatkan kedustaan dengan berbagai riwayat dhaif dan dusta terhadap suatu mazhab 

adalah orang-orang jahil. Begitulah yang dilakukan salah seorang pencela berikut terhadap 

Syiah. Ia menukil riwayat 

 ٖ ٢ِ حر ٛٔخّ، ػٖ ػ  ٖ ٘خ ٓلٔي ر خٍ: كيػ ١ِٞ، ه ؼ ٖ أكٔي حُ ٤ٖ ر ٔ ل زي هللا حُ ٞ ػ ٘خ أر كيػ

 ، ٤ٚ وِحػ٢، ػٖ أر ٓلخم حُ ٢ ا وِحػ٢، ػٖ أر ٠٤ حُ ل ٣ ٖ لَ ر ؼ ٢٘ ؿ خٍ: كيػ ٤ٖ، ه ٔ ل حُ

ؼَ  ٌ َؿَ ٣ ض حُ َأ٣ ؼٞىٙ ك ٤ٚ ٣ ؼٞ ٓٞحُ ٠ِ ر ٬ّٔ ػ ٤ٚ حُ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ِض ٓغ أر خٍ: ىه ه

خ أه٢  ٣ :ٚ ِض ُ و ٍٞ ” آٙ ” ك ْٓ ٖٓ ه زي هللا: إ ” آٙ ” ح ٞ ػ وخٍ أر ٚ ك ـغ ر ظ ٓ ي ٝح َ ٍر أًً

٠ ؼخُ زخٍى ٝط خهلل ط ـخع ر ظ ٓ وي ح خٍ: ” آٙ ” ك ٖٔ ه ٓٔخء هللا ػِ ٝؿَ ك  ٖٓ أ

Telah menceritakan kepada kami Abu „Abdullah Husain bin Ahmad Al „Alawiy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hamaam dari Aliy bin Husain yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Ja‟far bin Yahya Al Khuza‟iy dari Abu Ishaq Al Khuza‟iy 

dari Ayahnya yang berkata “aku masuk bersama Abu Abdullah [„alaihis salam] kepada 

sebagian mawali-nya dan aku melihat seorang laki-laki seringkali mengatakan aah. Maka 

aku berkata kepadanya “wahai saudaraku, sebutlah nama Tuhanmu dan mintalah 

pertolongan-Nya. Maka Abu Abdullah berkata sesungguhnya “aah” adalah nama dari 

nama-nama Allah maka barang siapa yang mengatakan “aah” maka sungguh ia telah 

meminta pertolongan Allah tabaraka wata‟ala [Ma‟aniy Al Akhbar Syaikh Shaduuq hal 354] 

 

 

https://secondprince.wordpress.com/2013/09/08/penghinaan-syiah-terhadap-allah-swt-aah-termasuk-nama-allah/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/08/penghinaan-syiah-terhadap-allah-swt-aah-termasuk-nama-allah/
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Pencela tersebut mengatakan bahwa riwayat ini adalah salah satu bentuk kekurangajaran 

Syiah terhadap Allah SWT. Tentu saja ini ucapan yang jahil, riwayat yang dinukil nashibi 

tersebut kedudukannya dhaif di sisi Syiah karena Abu Ishaq Al Khuza‘iy dan Ayahnya tidak 

ditemukan biografinya dalam kitab Rijal Syiah. 

. 

. 

. 

Riwayat yang serupa dengan riwayat Syiah di atas juga ditemukan dalam kitab hadis salah 

seorang ulama Ahlus Sunah yaitu Abdul Kariim bin Muhammad Ar Rafi‘iy dalam kitabnya 

Tadwiin Fii Akhbar Qazwiin 4/72 biografi Mahmuud Abu Yamiin Al Qazwiiniy 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/akhbar-qazwiin.jpg


 670 

 

ِٖ ِٖ ارَح٤ْٛ ْر ِٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل ِٖ ح ٢ أرخ َػْزي هللاَّ حُل٤ٖٔ ْرٖ ارَح٤ْٛ ْر ِٟ ُْوَخ َغ ح ِٔ َٓ َٝ   ٍْ ْٔ َ٘شَ َه َٓ ِى١َّ  َْ ِٝؿ َُ ُْزُ ِٖ ح ٤ْ َٔ ُُْل ح

 َُُٚ ٍّ ِٖ َػْزُيٝ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ِٖ ِ ْر ِٖ َػْزِي هللاَّ ِس أر٢ حُلظق ػزيّٝ حْر َُ ُْ٘ٚ رِبَِؿخ ِٓ َغ  ِٔ َٓ ٍء  ِْ ه٤ٖٔٔ ٝهٔٔٔخثش ك٢ِ ُؿ ْٗزَؤَٝ  أَ

ُٖ َػ٢ٍِِّ ِ ْر ِٛزَشُ هللاَّ ْٗزَؤَ  ٌَّشَ أَ َٔ َٕ  أَرُٞ حُوخْٓ ٓؼي ْرٖ ػ٢ِ حُِٗـخ٢ٗ رِ ُٖ ِكزَّخ ِِِي ْر َٔ ُْ َلخَم َػْزُي ح ْٓ ْٗزَؤَ أَرُٞ اِ ١َُِّ أَ َؼخكِ َٔ ُْ ح

ُٖ خِػ٤َ ْر َٔ ْٓ ٍٖ ػ٘خ اِ ِؼ٤ َٓ  ُٖ َٚ ػ٘خ ٣ل٢ ْر ْٔ ٢ رِِل ِٟ ُْوَخ ُٖ َػ٢ٍِِّ ح ي ْر َٔ ١َُِّ ػ٘خ أَْك ْٜ ِٔ ُْ ُٖ ارَح٤ْٛ ح ُي ْر َّٔ َل ُٓ ٍٕ  ػ٘خ  َػ٤َّخ
٤َِّٜشَ ْٖ رَ ٍْ َػ ٤َِْ ُٓ ِٖ أَر٢ِ  ْٖ ٤َُِْغ ْر ُ ػ٤ِٚ ٝآُٚ  َػ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ََ َػ٤ََِْ٘خ  َٜخ هَخَُْض َىَه ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ شَ  َ٘ ْٖ َػخثِ َػ

ٌُْض كَوَْي َؿخَء حُ٘ز٢ كوخٍ حُ٘ز٢ ْٓ َِْ٘خ َُُٚ ح ِْٓ ٝػ٘يٗخ ػ٤َِ ٣خٕ كَوُ :ٝ ” ِ خِء هللاَّ َٔ ْٓ ْٖ أَ ِٓ  ٌْ ْٓ َٖ ح َّٕ ح٤َِٗ٧ ِ ىػٞٙ ٣خٕ كَب

٣َُِق ظَ ْٔ َُ طََؼخ٠َُ ٣َ َُْؼ٤ِِ ِٚ ح  .ا٤َُِْ

Telah mendengar dari Al Qaadhiy Abu „Abdullah Husain bin Ibrahiim bin Husain bin 

Ibrahiim bin Husain Al Burujirdiy pada tahun 555 H dalam juz yang ia dengar darinya 

dengan ijazah Abu Fath „Abduus bin „Abdullah bin Muhammad bin „Abduus yang telah 

memberitakan kepadanya Abu Qasim Sa‟d bin Aliy Al Zanjaaniy di Makkah yang berkata 

telah memberitakan kepada kami Hibbatullah bin „Aliy Al Ma‟aafiriy yang berkata telah 

memberitakan kepada kami Abu Ishaaq „Abdul Malik bin Hibbaan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Ibrahim Al Mishriy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ahmad bin „Aliy Al Qaadhiy di Himsh yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Ma‟in yang berkata telah menceritakan kepada kami 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/akhbar-qazwiin-juz-4-hal-72.jpg
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Isma‟iil bin „Ayyaasy dari Laits bin Abi Sulaim dari Bahiyyah dari Aisyah [radiallahu „anha] 

yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] masuk menemui kami dan di sisi 

kami terdapat orang yang sedang sakit dan merintih. Maka kami katakan padanya “diamlah 

sungguh Nabi telah datang”. Maka Nabi berkata “biarkanlah dia merintih karena suara 

rintihan termasuk nama dari nama-nama Allah yang dengannya dapat meredakan sakit” 

[Tadwiin Fii Akhbar Qazwiin, Ar Rafi‟iy 4/72] 

Abdul Kariim bin Muhammad Ar Rafi‘iy Al Qazwiiniy Abul Qasim termasuk ulama mazhab 

Syafi‘i, seorang imam dalam agama. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Ash Shafaar 

berkata ―ia syaikh [guru] kami imam dalam agama, penolong sunnah, seorang yang shaduq‖ 

[As Siyaar Adz Dzahabiy 22/253-254] 

Riwayat ini juga dhaif kedudukannya di sisi Ahlus Sunnah karena sebagian perawi tidak 

dikenal kredibilitasnya dan sebagian lainnya dhaif seperti Laits bin Abi Sulaim. Walaupun 

memang ternukil ada ulama yang menguatkan hadis ini yaitu Al Aliy bin Ahmad Al ‗Aziziy 

menukil dari Syaikhnya [Muhammad Al Hijaziy Asy Sya‘raniy] dalam Siraj Al Munir Syarh 

Jami‘ As Shaghiir 2/287, Al ‗Aziziy berkata “Syaikh berkata hadis hasan lighairihi” 

Sebagai tambahan berikut ada ulama ahlus sunnah yaitu Ibrahim Al Baajuriy yang dengan 

sharih [jelas] menyatakan bahwa ―aah‖ termasuk nama Allah. Tentu saja pendapat ulama ini 

tidak bisa dijadikan hujjah karena tidak berlandaskan pada hujjah yang shahih 

٠ ؼخُ ٚ ط ٓٔخث ٚ ٖٓ أ ٚ ٍٝى أٗ وٍٞ ”ءحٙ” ٧ٗ ٞ إٔ ٣ ٣َ ِٔ ـ٢ ُ ز ٘ ٣ 

Sebaiknya orang yang sakit mengucapkan “aah” karena sesungguhnya itu termasuk dari 

nama Allah ta‟ala [Hasyiyah Imam Al Baijuriy Ala Jauharat Tauhiid hal 259] 
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Menurut pikiran sang pencela adanya riwayat tersebut dalam kitab ulama mazhab Syiah 

menunjukkan kekurangajaran Syiah terhadap Allah, lantas bagaimana nasibnya dengan 

adanya riwayat serupa dalam kitab ulama mazhab Sunni, apakah itu berarti kekurangajaran 

Sunni terhadap Allah?. Sepertinya yang kurang diajar dengan benar adalah lisan dan cara 

berpikir pencela tersebut. 

Kitab Sampah Syiah : Irsyadul Qulub Atau Kitab Sampah 

Sunni : Tarikh Ibnu Asakir?. 

Posted on September 8, 2013 by secondprince  

Kitab Sampah Syiah : Irsyadul Qulub Atau Kitab Sampah Sunni : Tarikh Ibnu Asakir? 

Judul ini sifatnya satir, disesuaikan dengan tulisan para pencela. Karena mereka sudah 

terbiasa menggunakan bahasa racun maka ada baiknya mereka diobati dengan racun pula. 

Tulisan ini berusaha menindaklanjuti tulisan salah seorang pencela yang menuduh Syiah 

sebagai agama yang busuk, dungu dan sarat penipuan. Kami heran dengan orang satu ini, ia 

berhujjah dengan hujjah yang lemah tetapi bahasanya malah terlalu hina. Alangkah baiknya 

ia segera sadar diri dan menjaga lisannya. 

Banyak para pengkritik Syiah, rata-rata mereka cuma tukang fitnah dan kaum jahil, biasanya 

bahasa mereka memang hina tetapi ada juga kami temukan pengkritik Syiah dengan hujjah 

yang layak dengan bahasa yang tidak menyakitkan, yang model begini masuk dalam referensi 

kami sebagai para pencari kebenaran [secara kami masih meneliti kebenaran dari ahlus 

sunnah dan juga syiah]. Kami tidak butuh bahasa busuk, kami butuh kebenaran dengan hujjah 

yang kuat. 

. 

. 

Pencela [dengan lisan hina] yang kami maksud membuat tulisan yang menghina salah satu 

kitab ulama Syiah yaitu kitab Irsyadul Qulub oleh Hasan bin Abi Hasan Ad Dailamiy, 

dimana dalam kitabnya disebutkan lafaz 

ًًَٝٙ حُٔـ٢ِٔ ٍكٔٚ هللا ك٢ حُٔـِّي حُظخٓغ ٖٓ ًظخد رلخٍ ح٧ٗٞحٍ، ٝح٤ُٔي حُزلَح٢ٗ ك٢ ًظخد ٓي٣٘ش 

ؼخؿِ ٔ  حُ

Dan disebutkan oleh Al Majlisi [rahimahullah] dalam jilid kesembilan kitab Bihar Al Anwar 

dan Sayyid Al Bahraniy dalam kitab Madiinatul Ma‟ajiz…[Irsyadul Qulub 2/265 Ad 

Dailamiy, terbitan Mu‟assasah Al A‟lami Li Al Mathbu‟ah Beirut Libanon] 

https://secondprince.wordpress.com/2013/09/08/kitab-sampah-syiah-irsyadul-qulub-atau-kitab-sampah-sunni-tarikh-ibnu-asakir/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/08/kitab-sampah-syiah-irsyadul-qulub-atau-kitab-sampah-sunni-tarikh-ibnu-asakir/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/01/kepalsuan-dedengkot-besar-syiah-ad.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/01/kepalsuan-dedengkot-besar-syiah-ad.html
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Pencela itu mengatakan Ad Dailamiy wafat pada tahun 841 H sedangkan Al Majlisi lahir 

tahun 1037 H dan wafat 1111 H kemudian Sayyid Al Bahraniy wafat tahun 1107 H. 

Bagaimana bisa Ad Dailamiy menukil dari mereka berdua padahal ketika ia wafat mereka 

berdua saja belum lahir?. Selanjutnya pencela itu menyatakan itulah agama Syiah penuh 

kebathilan dan kepalsuan, tidaklah recehannya kecuali kotoran di dalam kotoran. 

. 

. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/irsyadulqulub-2.jpg
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. 

Kami meneliti perkara ini dan ternyata hasilnya menunjukkan kalau pencela itu memang jahil 

dan kejahilan ini muncul karena terburu-buru dalam mencela. Perkara ini ternyata telah 

diteliti oleh salah seorang ulama Syiah yaitu Sayyid Haasyim Al Miilaaniy, ia adalah 

pentahqiq kitab Irsyadul Qulub Ad Dailamiy 

Sayyid Haasyim Al Miilaniy dalam muqaddimah tahqiq-nya menyebutkan bahwa nukilan 

yang menyebutkan Al Majlisi dan Sayyid Al Bahraniy hanya ada dalam naskah kitab yang 

dicetak oleh Mansyurat Syarif Radhiy 

ًًَُ ك٢ حُـِء حُؼخ٢ٗ ك٢ حُ٘ٔوش حُٔطزٞػش ك٢ ٍٓ٘٘ٞحص ح٢َُٟ رؼي ًًَ كي٣غ ٣َكؼٚ ا٠ُ  ٝأ٠٣خً كوي 

َٙ حٍ ٤ي ًًٝ ل ٔ ٤ن حُ ٘ ٓـ٢ِٔ ٍكٔٚ هللا ك٢ حُٔـِّي حُظخٓغ ٖٓ ًظخد رلخٍ ح٧ٗٞحٍ ، ٝح٤ُٔي حُزلَح٢ٗ حُ

ؼخؿِ ٔ ٘ش حُ ٓي٣ ظخد  ً ٢  ك

Dan telah disebutkan dalam juz kedua dalam naskah yang dicetak oleh Mansyuurat Ar 

Radhiy, setelah menyebutkan hadis yang dirafa‟kan oleh Syaikh Mufiid “dan disebutkannya 

oleh Al Majlisi [rahimahullah] dalam jilid kesembilan kitab Bihar Al Anwar dan Sayyid Al 

Bahraniy dalam kitab Madiinatul Ma‟aajiz [Irsyadul Qulub Ad Dailamiy 1/16 tahqiq Sayyid 

Haasyim Al Milaaniy] 

Kemudian Sayyid Haasyim Al Miilaaniy menyatakan bahwa nukilan ini tidak terdapat dalam 

naskah yang dijadikan pegangannya dalam tahqiq kitab sehingga ia menyatakan dengan jelas 

bahwa nukilan ini adalah tambahan dari ushul kitab Irsyadul Qulub [intinya bukanlah 

perkataan Ad Dailamiy]. 

زش  ٔ ٘ خُ لخٍ ر ي حُ ٌُ ًًَٝٙ حُٔـ٢ِٔ ٍكٔٚ هللا ك٢ حُٔـِّي حُظخٓغ ٖٓ ًظخد رلخٍ  ) :ا٠ُ هُٞٚ ًٝ

 ٌٙٛ  ٕٞ ؼيّ ً ـِّ ر ٘لٖ ٗ ؼخؿِ . . . ( ك ٔ ٘ش حُ ٓي٣ ظخد  ً ٢ ٢ ك زلَحٗ ٤ي حُ ٔ ٞحٍ ، ٝحُ ح٧ٗ

٤ن  و ل ٢ ط خ ك ٤ٜ ِ خ ػ يٗ ٔظ ظ٢ حػ ٔن حُ ٘ ٢ حُ ٛخ ك ؼيّ ٍٝٝى ظخد ؛ ُ ٌ َٛ حُ ِش ٖٓ أ ـٔ حُ

ظخد ٌ  حُ

Dan begitu pula keadannya dengan perkataan (dan disebutkannya oleh Al Majlisi 

[rahimahullah] dalam jilid kesembilan kitab Bihar Al Anwar dan Sayyid Al Bahraniy dalam 

kitab Madiinatul Ma‟aajiz…). Maka kami menegaskan bahwa ini adalah penambahan dari 

ushul kitab karena tidak ada dalam naskah yang kami jadikan pegangan dalam tahqiq kitab 

[Irsyadul Qulub Ad Dailamiy 1/16 tahqiq Sayyid Haasyim Al Milaaniy] 

Ada beberapa naskah Irsyadul Qulub Ad Dailamiy berdasarkan tahqiq dari Sayyid Haasyim 

Al Milaaniy yaitu 

1. Naskah yang disimpan dalam perpustakaan Imam Ridha di Masyhad no 14372 

2. Naskah yang disimpan di Madrasah Syahiid Muthahhariy di Teheran no 5286 

3. Naskah yang disimpan dalam perpustakaan Ayatulah Uzhma Sayyid Mar‘asyiy An 

Najafiy no 577 

4. Naskah yang dicetak oleh Mansyuurat Syarif Radhiy 

Hanya Naskah yang keempat inilah yang memuat nukilan Majlisi dan Sayyid Al Bahraniy 

dan naskah ini dikatakan oleh Sayyid Haasyim Al Milaaniy 
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١٬ طخء ٝح٧ؿ ٤َس ح٧ه ؼ ٔوش ً ٗ ٢ٛٝ 

Dan naskah ini memiliki banyak kesalahan dan kekeliruan [Irsyadul Qulub Ad Dailamiy 1/19 

tahqiq Sayyid Haasyim Al Milaaniy] 

 

 

Maka kesimpulannya nukilan Al Majlisi dan Sayyid Al Bahraniy tersebut tidak tsabit oleh 

karena itu dalam kitab Irsyadul Qulub Ad Dailamiy tahqiq Sayyid Haasyim Al Milaaniy 

[perhatikan di atas] tidak ada nukilan tersebut karena bersumber dari naskah yang 

mengandung banyak kesalahan dan tidak ada dalam naskah yang dijadikan pegangan serta 

bertentangan dengan fakta sejarah. 

. 

. 

. 

Fenomena seperti ini ternyata juga ditemukan dalam kitab ulama ahlus sunnah, diantaranya 

kitab Tarikh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir memasukkan dalam kitabnya Tarikh Dimasyiq 58/13 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/irsyadul-qulub-juz-2-hal-147.jpg
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no 7381 biografi Mas‘ud bin Muhammad bin Mas‘ud Abu Ma‘aaliy An Naisabury seorang 

faqih mazhab syafi‘iy yang dikenal sebagai Al Quthb, dimana tertulis 

ٔخ ٤ ٘ غ ر لي٣ ٓٔغ حُ َٝٙ٤ ٤ي١ ٝؿ ٔ َٜٓ حُ  ٖ زش هللا ر ٢ ٓلٔي ٛ ٘خ أر ٤و ٗ  ٖٓ ٍٞ  ر

Ia mendengar hadis di Naisabur dari Syaikh [guru] kami Abu Muhammad Hibbatullah bin 

Sahl As Sayyidiy dan selainnya 

Abu Muhammad Hibbatullah bin Sahl memang dikenal sebagai guru Ibnu Asakir 

sebagaimana disebutkan Adz Dzahabiy [As Siyaar 20/14]. Maka tidak diragukan bahwa lafaz 

tersebut adalah perkataan Ibnu Asakir dan pada akhir biografi Mas‘ud bin Muhammad 

disebutkan 

ش ٔٔخث ٤ٖ ٝهٔ ؼ ز ٓ ٔخٕ ٝ ٘ش ػ ٓ ٠خٕ  ٍٓ َٜٗ  ٖٓ ّٞ ٔٚ هللا آهَ ٣ ٓخص ٍك  

Ia wafat [rahimahullah] pada akhir bulan Ramadhan tahun 578 H 



 678 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/tarikh-ibnu-asakir-juz-581.jpg


 679 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/tarikh-ibnu-asakir-juz-58-hal-131.jpg


 680 

 

Apa masalahnya?. Ibnu Asakir disebutkan oleh Ibnu ‗Imaad Al Hanbaliy bahwa ia wafat 

pada tahun 571 H [Syadzrat Adz Dzahab 7/395]. Adz Dzahabiy juga menyebutkan demikian 

dalam biografi Ibnu Asakir 

٘ش اكيٟ  ٓ ٢ ٍؿذ  ٢ ك ٞك َٜ٘ ، ط َ٘ حُ ٤ٖ كخى١ ػ ٘ ِش ح٫ػ ٤ ش ُ ٔٔخث ٤ٖ ٝهٔ ؼ ز ٓ ٝ

١ٍٞ ٔخر ٤ ٘ وطذ حُ ٤ٚ حُ ِ ٠ِ ػ ٛ ٝ 

[Ibnu Asakir] wafat pada bulan Rajab tahun 571 H pada malam senin tanggal 11, dan ia 

dishalatkan oleh Al Quthb An Naisaburiy [As Siyaar Adz Dzahabiy 20/571] 

Bagaimana mungkin orang yang wafat tahun 571 H bisa menulis biografi seseorang dimana 

ia menyebutkan bahwa orang tersebut wafat tahun 578 H?. Bisa saja dikatakan bahwa hal ini 

termasuk kesalahan naskah atau tambahan dari ushul kitab, kami tidak ada masalah dengan 

itu. Sebenarnya yang justru bermasalah adalah pencela jahil yang seenaknya menyatakan 

kitab ulama mazhab lain sampah padahal kitab ulama mazhab-nya ternyata sama saja dengan 

kitab yang ia katakan sampah. Manakah yang sampah dalam perkara ini, kitab Irsyadul Qulub 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/tarikh-ibnu-asakir-juz-58-hal-141.jpg
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Ad Dailamiy atau kitab Tarikh Ibnu Asakir?. Jawabannya yang sampah itu ya perkataan 

pencela tersebut. 

. 

Note : Kitab Irsyadul Qulub di atas ada dua macam, yang pertama diambil dari situs pencela 

tersebut dan yang kedua dari salah satu situs syiah yaitu alhassanain.org 

Ibnu Thawus Meriwayatkan Langsung Dari Ibnu 

Khayyath? : Ulah Pencela Yang Menggelikan 

Posted on September 5, 2013 by secondprince  

Ibnu Thawus Meriwayatkan Langsung Dari Ibnu Khayyath? : Ulah Pencela Yang 

Menggelikan 

Salah satu situs pencela Syi‘ah yang gemar memfitnah Syiah membuat tulisan yang berjudul : 

Menggelikan, Ibnu Thawus meriwayatkan langsung dari Ibnu Khayath?. Tulisan tersebut 

cukup menarik hanya saja terlalu tendensius dan ujung-ujungnya ia cuma mau bilang ―inilah 

agama syiah dengan segala kontradiksi, keanehan dan kebathilan menjadikannya nampak 

sebagai agama buatan manusia-manusia hina‖. 

Kami hanya bisa geleng-geleng melihat perkataan hina seperti ini. Nampaknya manusia satu 

ini terlalu besar kepala dan tidak akrab dengan kitab-kitab hadis dan rijal Ahlus Sunnah. 

Kami akan membuat sedikit catatan atas tulisannya dan menunjukkan bahwa dalam kitab 

hadis kami ahlus sunnah juga terdapat keanehan seperti itu. Jika manusia itu merasa dirinya 

ahlus sunnah mungkin ada baiknya ia menjaga lisannya yang kotor karena dapat meracuni 

dirinya sendiri. 

Sayyid Ibnu Thawus salah seorang Ulama Syiah meriwayatkan dalam kitabnya Muhaj Ad 

Da‘waat, doa untuk amirul mukminin Aliy bin Abi Thalib yang dikenal dengan doa Al 

Yamaniy. 

٢ خٗ ٤ٔ يػخء حُ ؼَٝف ر ٔ ٢ِ ع حُ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خ أٓ ٗ٫ٞٔ ي ىػخء ُ ًُ ٖٓ ٝ 

٤خ١ و ٖ حُ خر ؼَٝف ر ٔ ٢ حُ ٔو ٢ِ حُ ٖ ػ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٤ٖ ر ٔ ل زي هللا حُ ٞ ػ خ أر زَٗ  أه

Dan dari Doa untuk maula kami Amirul Mukminin Aliy yang dikenal dengan doa Al Yamaniy 

Telah mengabarkan kepada kami Abu „Abdullah Husain bin Ibrahiim bin Aliy Al Qummiy 

yang dikenal dengan Ibnu Khayyaath…[Muhaj Ad Da‟waat hal 137-138] 

Sayyid Ibnu Thawus lahir tahun 589 H dan Ibnu Khayyath termasuk guru Syaikh Ath 

Thuusiy sedangkan Syaikh Ath Thuusiy sendiri wafat tahun 460 H. Jadi Ibnu Thawus jelas 

tidak mungkin bertemu langsung dengan Ibnu Khayyath karena ketika Ibnu Thawus lahir, 

Ibnu Khayyath sudah lama wafat. 

Oleh karena itulah pencela yang dimaksud menjadikan hal ini sebagai celaan terhadap 

mazhab Syiah. Dan ia tidak menyadari kalau celaannya jauh lebih berat dari perkara yang 

dipermasalahkan. Perkara ini tidaklah luput dari pandangan Ulama Syiah. Sudah ada ulama 

http://www.alhassanain.org/arabic/?com=book&id=99&page=310
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/05/ibnu-thawus-meriwayatkan-langsung-dari-ibnu-khayyath-ulah-pencela-yang-menggelikan/
https://secondprince.wordpress.com/2013/09/05/ibnu-thawus-meriwayatkan-langsung-dari-ibnu-khayyath-ulah-pencela-yang-menggelikan/
http://jaser-1eonheart.blogspot.com/2013/05/menggelikan-ibnu-thawus-meriwayatkan.html
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Syiah yang berkomentar mengenai perkara ini, Sayyid Aliy Asy Syahruudiy berkomentar 

dalam biografi Husain bin Ibrahiim Al Qummiy 

 ٞ خ أر زَٗ ٢: أه خٗ ٤ٔ لَُ حُ ِٚ ىػخء حُ و ٗ ٢ ٜٔؾ ٙ 501 ك ٢ حُ ٖ ١خّٝٝ ك ٤ي ر ٔ ٚ حُ خُ ٓخ ه

ؼَٝ ٔ ٢ حُ ٔو ٢ِ حُ ٖ ػ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٤ٖ ر ٔ ل زي هللا حُ ٞ ػ خ أر زَٗ خٍ أه ٤خ١ ه و ٖ حُ خر ف ر

ز١َ  ٌ ؼ ِ ظ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ٛخٍٕٝ ر ٘ش 376  –ٓلٔي  ٓ  ٢ ٞك ٌٛح ط ٖ ١خّٝٝ  ٤ي ر ٔ خٕ حُ ن ك حُ

٘ش 583. ا٫ إٔ  ٓ  ٢ ٞك ز١َ ط ٌ ؼ ِ ظ ٘ش ٝحُ ٓ ٜ٘ٔخ 312  ٤ ٘ش 064 ٝر ٓ  ٢ ٞك ٤ن ط ٘ ٝحُ

ش ٘خُٝ ٔ ٜش ٝحُ ٘خك ٔ خُ خُس ٫ ر خ٩ؿ زخٍ ر ٠ِ ح٫ه ٤ي ػ ٔ ٬ّ حُ لَٔ ً ٣ 

Apa yang dikatakan Sayyid Ibnu Thawus dalam Muhaj hal 105 dalam nukilannya tentang 

doa Al Yamaniy “Telah mengabarkan kepada kami Abu „Abdullah Husain bin Ibrahiim bin 

Aliy Al Qummiy yang dikenal Ibnu Khayyath yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Abu Muhammad Haruun bin Muusa At Tal‟akbariy, Sayyid Ibnu Thawus wafat tahun 673 H 

dan Syaikh [Ath Thuusiy] wafat tahun 460 H  antara keduanya ada 213 tahun, At 

Tal‟akbariy wafat pada tahun 385 H. Maka kemungkinan perkataan Sayyid disini adalah 

khabar melalui Ijazah bukan dengan musyafahah dan munawalah [Mustadrak Ilm Rijal 3/73 

no 4103 Syaikh Ali Asy Syahruudiy] 

Ini adalah pembelaan yang dilakukan oleh Ulama Syiah, tidak masalah jika pencela tersebut 

tidak menerimanya karena tujuan tulisan ini memang bukan untuk membuat pencela itu 

percaya. Tulisan ini hanya menunjukkan bagaimana pandangan mazhab Syiah terhadap 

masalah ini. 

Apa yang dinukil oleh Syaikh Ali Asy Syahruudiy itu memiliki qarinah yang menguatkan 

yaitu perkataan Sayyid Muhsin Amin dalam A‘yan Asy Syiiah ketika menyebutkan Husain 

bin Ibrahim Al Qummiy 

٤َح  ؼ ًٝ .ٚ٘ ٢ٓ ػ طٞ ٤ن حُ ٘ ١َٝ حُ ز١َ ٣ٝ ٌ ؼ ِ ظ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٖ ٛخٍٕٝ ر ٢ ٓلٔي  ١َٝ ػٖ أر ٣ٝ

َٙ٤ يػٞحص ٝؿ ٜٓؾ حُ ظخد  ً ٢ ِٜخ ك و ٘ ٖ ١خّٝٝ ٣ٝ ٤ي حر ٔ ٚ حُ خط ٚز ٍٝٝح٣ ظ ً ٠ِ ي ػ ٔظ ؼ ٓخ ٣  

Ia meriwayatkan dari Abu Muhammad Haruun bin Muusa At Tal‟akbariy dan telah 

meriwayatkan darinya Syaikh Ath Thuusiy. Sayyid Ibnu Thawus banyak berpegang dengan 

tulisannya dan riwayatnya dan ia menukilnya dalam kitab Muhaj Ad Da‟waat dan yang 

lainnya. [A‟yan Asy Syiah 5/414 Sayyid Muhsin Al „Amin] 

Maka disini terdapat isyarat yang menyatakan bahwa Sayyid Ibnu Thawus menukil riwayat 

dari Ibnu Khayyath dalam Kitab Muhaj Ad Da‘waat bukan dengan sima‘ langsung. 

Qarinah lain adalah jika kita melihat metode penulisan Sayyid Ibnu Thawus dalam kitabnya 

Muhaj Ad Da‘waat maka nampak bahwa terkadang Sayyid Ibnu Thawus menukil sanad-

sanad doa tersebut dari Kitab bukan dengan sima‘ langsung. Contohnya adalah sebagai 

berikut 

ي ٜؼ ٜ٘خ ىػخء حُ ٓ ٝ 

 ٢ِ ٖ ػ ٖٔ ٓلٔي ر ل ٞ حُ ٘خ أر خٍ كيػ لَ ه ؼ ٞ ؿ ٢ أر ٔو خم حُ ٖ ٍه ٢ِ ر ٖ ػ ٘خ ٓلٔي ر خٍ كيػ ه

٘خ أ خٍ كيػ ٢ ه ٔو ٗخًحٕ حُ  ٖ ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ر ٔو ٚ حُ ٣ٞ خر ٖ ر ٢ِ ر ٖ ػ لَ ٓلٔي ر ؼ ٞ ؿ  ر

Dan dari Doa Al „Ahd 

Berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Aliy bin Riqaaq Al Qummiy Abu 



 683 

Ja‟far yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Muhammad bin „Aliy bin 

Hasan bin Syadzaan Al Qummiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ja‟far 

Muhammad bin „Ali bin Babawaih Al Qummiy…[Muhaj Ad Da‟waat hal 398] 

Lafaz di atas seolah-olah Sayyid Ibnu Thawus mendengar secara langsung dari Muhammad 

bin ‗Aliy bin Riqaaq Al Qummiy padahal kenyataannya tidak demikian. Sebenarnya Sayyid 

Ibnu Thawus menukil riwayat tersebut dari Kitab. Dalam doa sebelumnya disebutkan 

 ٖ ٖ ٓلٔي ر ٔٚ ٓلٔي ر ٓ ٚل إٔ ح ٘ ٜ ٓ ٞٛ ٓوٚ ٝ  خ ٗ َ ًً ْ ي٣ و٢ ه ظخد ٓـٔٞع ر ً ٢ ٝؿيص ك

ٖ ػَ ٘خ ٓلٔي ر لظٚ كيػ ٌٛح ُ ٓخ  وخٍ  ٤ٞهٚ ك ٗ خ١َ ٖٓ ٍٝحٙ ػٖ  ٖ ك زي هللا ر خم ػ ٖ ٍه ١ ر

 ٢ ٢ ػٖ أر ٔو ٗخًحٕ حُ  ٖ ٖٔ ر ل ٖ حُ ٢ِ ر ٖ ػ ٖ أكٔي ر ٖٔ ٓلٔي ر ل ٞ حُ ٘خ أر خٍ كيػ ٢ ه ٔو حُ

٢ ٔو ٚ حُ ٣ٞ خر ٖ ر ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٖ ػ لَ ٓلٔي ر ؼ  ؿ

Terdapat dalam kitab Majmuu‟ dengan tulisan tangan, disebutkan dalam naskah penulisnya 

bernama Muhammad bin Muhammad bin „Abdullah bin Faathir dari riwayatnya dari para 

Syaikh-nya, dan ini lafaznya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Aliy bin 

Riqaaq Al Qummiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Muhammad 

bin Ahmad bin „Aliy bin Hasan bin Syadzaan Al Qummiy dari Abu Ja‟far Muhammad bin 

„Aliy bin Husain bin Babawaih Al Qummiy…[Muhaj Ad Da‟waat hal 397] 

Maka disini dapat dipahami bahwa sebenarnya Sayyid Ibnu Thawus menukil riwayat dari 

Ibnu Khayyaath dari Kitab atau Ijazah walaupun nama kitab tersebut tidak disebutkan dalam 

kitab Mu‘haj Ad Da‘waat. Bisa jadi Ibnu Thawus memang tidak menyebutkannya atau terjadi 

kesalahan [tashif] sehingga bagian yang menyebutkan nama Kitabnya hilang. Wallahu 

A‘lam. 

. 

. 

. 

Perkara seperti ini bukanlah barang baru dalam kitab Rijal dan kitab Hadis. Mereka yang 

akrab dengan hadis dan ilmu Rijal [ahlus sunnah] akan menemukan fenomena seperti ini. 

Yaitu dimana lafaz sima‘ langsung antara dua perawi ternyata keliru karena berdasarkan 

tahun lahir dan wafat keduanya tidak memungkinkan untuk bertemu. Adanya fenomena 

seperti ini tidaklah membuat Ahlus sunnah dikatakan agama yang mengandung kontradiksi, 

kebathilan, keanehan yang merupakan buatan manusia-manusia hina. Orang yang 

berpandangan demikian hanyalah menunjukkan kejahilan atau kebencian yang menutupi akal 

pikirannya. Berikut contoh perkara yang sama dalam kitab Ahlus Sunnah 
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Abdullah bin Adiy Abu Ahmad Al Jurjaniy salah seorang ulama ahlus sunnah menyebutkan 

dalam kitabnya Al Kamil Fii Adh Dhu‘afa 

ٖ ٤ي ر ُٞ ٘خ حُ ٠٘ ػ ؼ ٔ ٖ حُ ٢ِ ر خ ػ زَٗ ٤ي  أه ؼ ٓ  ٢ ٞىحى ػٖ أر ٢ حُ ي ػٖ أر ْٓ ػٖ ٓـخُ وخ حُ

خٍ ِْ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا   حٕ ٍ

Telah mengabarkan kepada kami „Aliy bin Al Mutsanna yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Al Waliid bin Qaasim dari Mujalid dari Abul Wadaak dari Abu Sa‟id bahwa 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda…[Al Kamil Ibnu Adiy 8/367 biografi 

Walid bin Qaasim] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/al-kamil-juz-81.jpg
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Ibnu Adiy seorang imam hafizh, Adz Dzahabiy menyebutkan biografinya dalam As Siyaar 

dan berkata 

، ٖ٤ ؼ ٔ ٘ش ط ٓ  ٢ خٕ ك ٓٔخػٚ ً ٤ٖ ، ٝأٍٝ  ظ ٓخث ٝ ٖ٤ ؼ ز ٓ زغ ٝ ٓ ٘ش  ٓ  ٢ يٙ ك ُٞٓ 

ٖ٤ ؼ ٔ زغ ٝط ٓ ٘ش  ٓ  ٢ ٚ ك لخُ  ٝحٍط

Ia lahir pada tahun 277 H, pertama mendengar hadis pada tahun 290 H dan memulai 

perjalanan pada tahun 297 H [As Siyaar Adz Dzahabiy 16/154] 

Mengenai Aliy bin Al Mutsanna, Ibnu Hajar menyebutkan biografinya dalam Tahdzib At 

Tahdzib dan menyebutkan 

ٖ٤ ظ ٓخث ٝ ٖ٤ ٔ ٓض ٝهٔ ٘ش  ٓ ٓخص   ٢َٓ٠ ل خٍ حُ  ٝه

Al Hadhramiy berkata “ia wafat tahun 256 H” [At Tahdzib Ibnu Hajar juz 7 no 611] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/09/al-kamil-juz-8-hal-3681.jpg
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Berdasarkan tahun lahir dan tahun wafat didapatkan bahwa Ibnu Adiy baru lahir 21 tahun 

setelah wafatnya Aliy bin Al Mutsanna Ath Thahawiy, lantas bagaimana bisa dikatakan 

bahwa ia berkata ―telah mengabarkan kepada kami ‗Aliy bin Mutsanna‖ 

. 

. 

Ada contoh lain yang menunjukkan bahwa tashrih penyimakan hadis ternyata tidak benar dan 

hadis tersebut munqathi‘. Perhatikan riwayat Ahmad bin Hanbal berikut 

ز٢  ؼ ٘ ٢٘ ػٍِس ػٖ حُ ظخىس كيػ ٘خ ه ٛٔخّ ػ ٘خ  ِٜ ػ ٘خ ر ٠ ػ ٢٘ أر خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ كيػ

ٚ ٠َ كيػ ل  حٕ حُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Bahz yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Hamaam yang berkata telah menceritakan kepada kami Qatadah yang berkata 

telah menceritakan kepadaku „Azrah dari Asy Sya‟biy bahwa Fadhl menceritakan 

kepadanya…[Musnad Ahmad 1/213 no 1829] 

Ahmad bin Hanbal memasukkan hadis ini dalam Musnad Fadhl bin ‗Abbas. Para perawinya 

tsiqat sampai ke Asy Sya‘biy dan Asy Sya‘biy sendiri dikenal tsiqat tetapi ia mustahil 

mendengar hadis dari Fadhl bin ‗Abbas. 

 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٛلذ حُ  ٢ٔٗ ٜخ ِذ حُ ٔط زي حُ ٖ ػ زخّ ر ؼ ٖ حُ ٠َ ر ل ٓخص حُ

ٌَ ٢ ر ي أر ٢ ٜػ  ك

Al Fadhl bin „Abbas bin „Abdul Muthallib Al Haasyimiy sahabat Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] wafat di masa Abu Bakar [Tarikh Al Kabir Bukhari juz 7 no 502] 

Ibnu Sa‘ad menyebutkan dalam biografi Fadhl bin ‗Abbas bahwa ia wafat pada tahun 18 H di 

masa Umar bin Khaththab. Yang mana pun yang rajih, Asy Sya‘bi jelas tidak menemui masa 

hidup Fadhl bin ‗Abbas. Menurut pendapat yang rajih Asy Sya‘bi lahir pada masa Utsman 

bin ‗Affan 

ٍي  َّٔ َل ُٓ  ُٖ خُؽ ْر َـّ َُْل ٍَ ح ْؼزَشَ ، ٣َُن ,هَخ ُٗ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍُ ُِْض  :ٝ َلخَم ، هُ ْٓ ُُْض أَرَخ اِ ؤَ َٓ : ”  ٍَ ْؼز٢ُِّ ؟ هَخ َّ٘ ِّ حُ َُ أَ زَ ًْ َْٗض أَ  :أَ

ِٖ َ٘ظ٤َْ َٓ  ْٝ ٍَ٘ش أَ َٔ ٢ِّ٘ رِ ِٓ  َُ زَ ًْ ْؼز٢ُِّ أَ َّ٘  ” حُ

Hajjaj bin Muhammad berkata aku mendengar Syu‟bah berkata “aku bertanya pada Abu 

Ishaq” aku berkata “engkau yang lebih tua atau Asy Sya‟biy”. Ia berkata “Asy Sya‟biy lebih 

tua dariku setahun atau dua tahun [Thabaqat Ibnu Sa‟ad 6/266] 

Abu Ishaq As Sabi‘iy lahir dua tahun akhir masa Utsman bin ‗Affan [As Siyar Adz Dzahabiy 

5/393] makaAsy Sya‘bi lahir kemungkinan lahir tahun 31 atau 32 H. Jadi ketika Asy Sya‘biy 

lahir Fadhl bin ‗Abbas sudah wafat 14 tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin Asy Sya‘biy 

mengatakan ―telah menceritakan kepadanya Fadhl‖. 

Kedua contoh di atas cukup sebagai bukti bahwa perkara yang dipermasalahkan pencela 

tersebut juga ada pada mazhab Ahlus Sunnah. Jika ia bersikeras menjadikan perkara ini 
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sebagai celaan terhadap mazhab Syiah maka pada hakikatnya ia juga mencela mazhab Ahlus 

Sunnah. Kami memang bukan Syiah tetapi kami sangat tidak suka dengan ulah orang-orang 

jahil yang gemar memfitnah. Akhir kata silakan para pembaca pikirkan apakah pantas suatu 

mazhab dikatakan agama hina karena perkara ini?. 

Khurafat Lebay : Gajah Terbang Dari Tanah Atau Batu 

Berlari Mencuri Pakaian? 

Posted on Agustus 18, 2013 by secondprince  

Khurafat : Imam Baqir Membuat Gajah Terbang Dari Tanah Kemudian Terbang Ke 

Makkah 

Berikut salah satu riwayat yang dijadikan bahan tertawaan para pencela di jagat maya untuk 

mencela Syiah 

ٗخًحٕ  ٘خ  خٍ كيػ خى١ ه ٣ِ ٍٜٞ حُ ٘ ٓ ٖ ٘خ أكٔي حر خٍ كيػ ز١َ ه ط َ حُ ٖ ؿ٣َ لَ ٓلٔي ر ؼ ٞ ؿ أر

خٍ كيع ٖ ػَٔ ه ل٢ ر ؼ ـ ي حُ ٣ِ ٣ ٖ َ ر ٢ ؿخر خٍ ُ خٍ ه ٤ي ه لٔ زي حُ ٖ ػ ٜش ر ٤ ز ٖ ه َٓس ر خ  ٗ

 ٠ ٛذ اُ ظ٠ ً ٜٞحء ك ٢ حُ ٚز ١ٝخٍ ك ًَ ٤ٖ ك ٬ ٖٓ ١ ٤ ٘غ ك ٛ ي  َ ع )ٝ( ه زخه ض ١٫ٞٓ حُ ٍأ٣

٘ي  َ ػ ٢ ؿخر زَٗ ٚ: أه ِض ُ و َ ع ك زخه ض حُ ظ٠ ٍأ٣ ٘ٚ ك ي ٓ ٛيم ًُ ِْ أ ٤ٚ ك ِ ٌش ٍٝؿغ ػ ٓ

٠ ٓي ٚؼ اُ ٓ ٢٘ ِ ذ ٝكٔ ًَ ِٚ( ك ؼ ٘غ ٓ ٜ ٌح؟ )ك ٌٌح ًٝ ٢ر  س ٍٝىٗ

Abu Ja‟far Muhammad bin Jariir Ath Thabariy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ahmad bin Manshuur Az Zayaadiy yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Syadzaan bin „Umar yang berkata telah menceritakan kepada kami Murrah bin Qabiishah 

bin „Abdul Hamiid yang berkata Jabir bin Yazid Al Ju‟fiy berkata kepadaku aku melihat 

Maulaku Al Baqir membuat gajah dari tanah lalu menungganginya kemudian terbang di 

udara sampai menuju Makkah dan kembali, aku tidak mempercayainya sampai aku menemui 

Al Baqir, maka aku berkata kepadanya Jabir mengabarkan kepadaku darimu begini begitu. 

Maka ia membuat yang seperti itu menungganginya membawaku ikut bersamanya ke Makkah 

dan mengembalikanku [Madiinah Al Ma‟aajiz Al Bahraaniy 5/10] 

Asal riwayat ini disebutkan oleh Muhammad bin Jarir bin Rustam Ath Thabariy dalam 

kitabnya Dala‘il Imamah hal 96. 

https://secondprince.wordpress.com/2013/08/18/khurafat-lebay-gajah-terbang-dari-tanah-atau-batu-berlari-mencuri-pakaian/
https://secondprince.wordpress.com/2013/08/18/khurafat-lebay-gajah-terbang-dari-tanah-atau-batu-berlari-mencuri-pakaian/
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/02/khurafat-lebay-imam-baqir-membuat-gajah.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/02/khurafat-lebay-imam-baqir-membuat-gajah.html
http://jaser-leonheart.blogspot.com/2013/02/khurafat-lebay-imam-baqir-membuat-gajah.html
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Riwayat ini kedudukannya dhaif di sisi Syiah, selain Ibnu Jarir semua para perawinya tidak 

dikenal kredibilitasnya di sisi Syiah. Ahmad bin Manshuur Az Zayaadiy tidak ditemukan 

biografinya dalam kitab Rijal Syiah, pentahqiq kitab Madinatul Ma‘ajiz menyebutkan dalam 

naskah yang lain tertulis Ar Ramaaniy, kemudian ia melanjutkan nampak bahwa terjadi 

tashif, yang benar adalah Ar Ramaadiy. Ahmad bin Manshuur Ar Ramaadiy adalah perawi 

sunni ahli hadis yang dikenal tsiqat, ia wafat pada tahun 265 H [As Siyaar Adz Dzahabiy 

12/391]. Biografi Ar Ramaadiy juga tidak ada dalam kitab Rijal syiah 

Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir Ath Thabariy yang dimaksud adalah Muhammad bin Jarir 

bin Rustam Ath Thabariy seorang ulama Syiah yang dikatakan An Najasiy ―mulia termasuk 

sahabat kami, memiliki ilmu yang banyak, baik perkataannya dan tsiqat dalam hadis‖ [Rijal 

An Najasyiy hal 376 no 1024] 

Syadzan bin Umar tidak ditemukan biografinya dalam kitab Rijal Syiah, sedangkan Murrah 

bin Qabiishah bin ‗Abdul Hamid disebutkan dalam Mustadrakat Ilm Rijal Syaikh Ali Asy 

Syaruudiy tanpa keterangan ta‘dil atau pun tarjih, dan nampak ia hanya dikenal dalam 

riwayat ini [Mustadrakat Ilm Rijal 7/399]. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/08/dalail-imamah-hal-96.png
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Matan riwayat memang sangat aneh tetapi sayang sekali sanadnya tidak shahih maka tidak 

ada alasan menjadikan riwayat ini sebagai celaan bagi mazhab Syiah. Jika dikatakan khurafat 

lebay maka memang benar khurafat karena tidak tsabit di sisi Syiah. Silakan bandingkan 

dengan riwayat shahih di mazhab Ahlus Sunnah 

 

َس  ٣َٛ  ٢ ٚز ػٖ أر ٘ ٓ ٖ ٛٔخّ ر َ ػٖ  ٔؼ َُحم ػٖ ٓ زي حُ ٘خ ػ خٍ كيػ َٜ ه ٗ ٖ ٓلن ر ٘خ ا كيػ

٘ظَ  ِٕٞ ػَحس ٣ ٔ ظ ـ ٤َ ٣ َٓحث ٘ٞ ا ض ر خٗ خٍ ً ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ػٖ حُ

٠ْٜ ا ؼ َٔ ر ظ ـ ٠ٓ إٔ ٣ ٞٓ ٘غ  ٔ ٓخ ٣ ٞح ٝهللا  وخُ َٔ ٝكيٙ ك ظ ـ ٠ٓ ٣ خٕ ٓٞ ؼٞ ًٝ ٠ ر ُ

وَؽ  ٚ ك ؼٞر لـَ ر لَ حُ ٠ِ كـَ ك ٚ ػ ٞر ٟغ ػ ٞ َٔ ك ظ ـ َٓس ٣ ٛذ  ٌ ٚ آىٍ ك ٘خ ا٫ أٗ ؼ ٓ

ٞح ٝهللا  وخُ ٠ٓ ك ٞٓ  ٠ ٤َ اُ َٓحث ٘ٞ ا ظَص ر ظ٠ ٗ خ كـَ ك ٢ ٣ ٞر وٍٞ ػ ٣ َٙ ٢ اػ ٠ٓ ك ٞٓ

وخٍ خ . ك َٟر لـَ  خُ لن ر ط ٚ ك ٞر ؤّ ٝأهٌ ػ ٠ٓ ٖٓ ر ٞٔ ٓخ ر ٘يد   ُ ٚ َس ٝهللا اٗ ٣َٛ  ٞ أر

لـَ خُ خ ر َٟر ؼش  ز ٓ ظش أٝ  ٓ لـَ  خُ  ر

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr yang berkata telah menceritakan kepada 

kami „Abdurrazaaq dari Ma‟mar dari Hammam bin Munabih dari Abu Hurairah dari Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] yang berkata Orang-orang bani Israil jika mandi maka 

mereka mandi dengan telanjang, hingga sebagian melihat sebagian yang lainnya. Sedangkan 

Nabi Musa „Alaihis Salam lebih suka mandi sendirian. Maka mereka pun berkata, Demi 

Allah, tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ia memiliki 

kelainan pada kemaluannya. Lalu pada suatu saat Musa pergi mandi dan meletakkan 

pakaiannya pada sebuah batu, lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Maka 

Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata „Wahai batu, kembalikan pakaianku! 

sehingga orang-orang bani Israil melihat Musa. Mereka lalu berkata, „Demi Allah, pada diri 

Musa tidak ada yang ganjil. Musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu 

tersebut dengan pukulan. Abu Hurairah berkata, Demi Allah, sungguh pada batu tersebut 

terdapat bekas pukulan enam atau tujuh akibat pukulannya. [Shahih Bukhari no 278] 

Apakah kisah batu berlari membawa pakaian sebagaimana disebutkan dalam kitab Shahih 

bisa dikatakan khurafat lebay?. Ahlus sunnah akan menjawab tidak, mengapa? Karena kisah 

tersebut shahih dan atas izin Allah SWT hal itu bisa saja terjadi, tidak ada yang musykil. 

Benar sekali atas izin Allah, kalau begitu [dengan asumsi sanadnya shahih] apakah 

menjadikan Gajah dari tanah yang dibuat Imam Baqir terbang ke Makkah adalah perkara 

musykil bagi Allah SWT?. 

https://secondprince.files.wordpress.com/2013/08/shahih-bukhariy-no-2781.jpg
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Dua Imam Syiah Beda Pendapat, Mana Yang Benar? : 

Kejahilan Nashibi 

Posted on Agustus 17, 2013 by secondprince  

Dua Imam Syiah Beda Pendapat, Mana Yang Benar? : Kejahilan Nashibi 

Yaitu, beda pendapat tentang hukum mandi Jum‘at, sunnah ataukah wajib. Dalam Kitab Al 

Istibshaar tulisan Abu Ja‘far Ath Thuusiy [salah seorang ulama Syiah] menyebutkan riwayat 

sebagai berikut. 

 ٖ زيهللا ػٖ أكٔي ر ٖ ػ ؼي ر ٓ ٤ٚ ػٖ  ٖ ٓلٔي ػٖ أر ٔٚ هللا ػٖ أكٔي ر ٤ن ٍك ٘ ٢ حُ زَٗ أه

 ٖ٤ وط ٣ ٖ ٢ِ ر ٤ٖ ػٖ ػ ٔ ل ٤ٚ حُ ٤ٖ ػٖ أه وط ٣ ٖ ٢ِ ر ٖ ػ ٖٔ ر ل ٠ٔ ػٖ حُ ٤ ٖ ػ ٓلٔي ر

ٟل٠ ؼش ٝح٫ ـٔ ٢ حُ َٔ ك ـ ٬ّٔ ػٖ حُ ٤ٚ حُ ِ ٖٔ ػ ل خ حُ ض أر ٓؤُ خٍ:  ٘ش  ه ٓ خٍ:  لطَ ه ٝحُ

٠ش ل٣َ ٤ْ ر ُ 

Telah mengabarkan kepadaku Syaikh rahimahullah dari Ahmad bin Muhammad dari 

Ayahnya dari Sa‟d bin „Abdullah dari Ahmad bin Muhammad bin Iisa dari Hasan bin Ali bin 

Yaqthiin dari saudaranya Husain dari Aliy bin Yaqthiin yang berkata “aku bertanya kepada 

Abul Hasan [„alaihis salam] tentang mandi pada hari Jum‟at, Idul Adha dan Idul Fitri. Ia 

berkata “sunah tidak wajib” [Al Istibshaar 1/102] 

 ٢ ٤َس ػٖ أر ـ ٔ ٖ حُ زيهللا ر ٤ٚ ػٖ ػ ٤ْ ػٖ أر َحٛ ٖ حر ٢ِ ر وٞد ػٖ ػ ؼ ٣ ٖ ٓخ ٍٝحٙ ٓلٔي ر

ٟخ َ ٖٔ حُ ل َ  حُ ًً َ ً ٠ِ وخٍ: ٝحؿذ ػ ؼش ك ـٔ ّٞ حُ ٣ َٔ ـ ٚظ ػٖ حُ ٓؤُ خٍ:  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ػ

زي ٝكَ ؼ٠ ٖٓ ػ  ٝحٗ

Apa yang diriwayatkan Muhammad bin Ya‟qub dari Aliy bin Ibrahim dari Ayahnya dari 

Abdullah bin Mughiirah dari Abu Hasan Ar Ridhaa [„alaihis salam], ia berkata “aku pernah 

bertanya kepadanya tentang madni hari Jum‟at”. Beliau menjawab “wajib bagi setiap laki-

laki, wanita, hamba dan orang merdeka” [Al Istibshaar 1/103] 

Riwayat pertama Abul Hasan yaitu Imam Musa bin Ja‘far menyatakan bahwa hukum mandi 

pada hari Jum‘at adalah sunah bukan wajib [lafaz yang digunakan disini adalah laisa 

bifariidah]. Kemudian pada riwayat kedua, Imam Ali Ar Ridha menyatakan hukumnya wajib 

[lafaz yang digunakan adalah waajib]. 

Nashibi berkata ―jika Imam Syiah semuanya ma‘shum maka perkataan siapa yang dipegang 

dalam masalah ini, apakah mungkin dua versi bertolak belakang ini dibenarkan semua, boleh 

dikatakan wajib dan boleh dikatakan tidak wajib. Intinya Nashibi ingin menunjukkan bahwa 

kedua riwayat di atas membatalkan teori kema‘shuman para Imam Syiah. 

. 

. 

. 

Pembahasan Dari Sudut Pandang Syiah 

https://secondprince.wordpress.com/2013/08/17/dua-imam-syiah-beda-pendapat-mana-yang-benar-kejahilan-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2013/08/17/dua-imam-syiah-beda-pendapat-mana-yang-benar-kejahilan-nashibi/
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Memang teologi kema‘shuman para Imam Ahlul Bait adalah perkara yang diyakini 

kebenarannya dalam mazhab Syiah. Kami tidak akan membicarakannya, tulisan ini hanya 

ingin menunjukkan kejahilan nashibi dalam menjadikan kedua riwayat tersebut sebagai 

pembatal kema‘shuman. 

Perlu diketahui perkara mandi pada hari Jum‘at telah menjadi ikhtilaf diantara para ulama 

Syiah [sebagaimana juga terjadi ikhtilaf diantara ulama ahlussunnah]. Sebagian dari Ulama 

Syiah telah membahas kedua riwayat di atas dan mengkompromikannya. Syaikh Ath Thuusiy 

sendiri berkata 

٤ي  ؤً ٤ٚ ط ٠٘ ك ؼ ٔ خُ ٞؿٞد ك لع حُ ُ ٤ٚ ِ ِن ػ ؼش ٝحؿذ ٝأ١ ـٔ َٔ حُ ٓخ ١ٍٝ ٖٓ إٔ ؿ ٓخ  ؤ ك

٤ٚ زخد ك ظل ٓ ٗيس ح٫ ٘ش ٝ ٔ  حُ

Apa yang diriwayatkan bahwa mandi pada hari Jum‟at wajib dan yang telah dimutlakkan 

dengan lafaz “kewajiban” maka maknanya adalah penekanan terhadap Sunnah dan sangat 

dianjurkan dengannya. [Al Istibshaar 1/103] 

Nashibi yang sok ilmiah [padahal hakikatnya jahil] menolak pernyataan Ath Thuusiy dengan 

alasan karena jelas beda antara jawaban Imam Syiah sunnah/tidak wajib dengan wajib. Selain 

itu para ulama Syiah lain berpegangan pada zhahir riwayat kedua yang menyatakan wajib. 

Mengenai argumen nashibi bahwa beda antara jawaban ―sunnah‖ dengan jawaban ―wajib‖ 

maka memang begitulah zhahir-nya. Tetapi perlu diingat bahwa makna wajib tidak selalu 

bermakna fardhu‘ karena lafaz wajib bisa juga bermakna ―sunah mu‘akkad‖ atau yang sangat 

dianjurkan dan makna ini dipakai jika ada qarinah yang menguatkannya. Kami melihat hal 

inilah yang dipahami oleh Syaikh Ath Thuusiy bahwa lafaz ―wajib‖ tersebut harus 

dikompromikan dengan lafaz ―sunnah laisa bifariiidah‖ pada riwayat sebelumnya, itulah 

qarinah yang memalingkan maknanya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhaqqiq Al 

Hilliy setelah membawakan riwayat Imam Shadiq bahwa mandi Jum‘at hukumnya sunnah, ia 

berkata 

خٍ  ٬ّٔ ه ٤ٚ حُ ِ ٟخ ػ َ زي هللا ػٖ حُ ٖ ػ ٤َس ٝٓلٔي ر ـ ٔ ٖ حُ ٓخ ٍٝحٙ حر ي  ؼخٍٝ ًُ ٫ٝ ٣

َٔحى  وٍٞ حُ خ ٗ زي ” ٧ٗ ؼ٠ ٖٓ كَ ٝػ َ ٝأٗ ًً َ ً ٠ِ وخٍ: ” ٝحؿذ ػ ؼش ك ـٔ َٔ حُ ٚظ ػٖ ؿ ٓؤُ

ًٍ ٠ِ يٍ ػ زخد ٣ٝ ظل ٓ ٤ي ح٫ ؤً ي ط ٌُ ٤ٚ ر ِ ٖٔ ػ ل ٢ حُ ٤ٖ ػٖ أر وط ٣ ٖ ٢ِ ر ٓخ ٍٝحٙ ػ ى 

٠ش ل٣َ ٤ْ ر ٘ش ُٝ ٓ لطَ  ٟل٠ ٝحُ ؼش ٝح٧ ـٔ ٢ حُ َٔ ك ـ خٍ: ” حُ ٬ّٔ ه  حُ

Dan tidak bertentangan dengan hal itu apa yang diriwayatkan Ibnu Mughiirah dan 

Muhammad bin „Abdullah dari Ar Ridha [„alaihis salam] bahwa ia ditanya tentang mandi 

Jum‟at dan Beliau menjawab “wajib bagi setiap laki-laki, wanita, orang merdeka dan 

budak”. Kami katakan bahwa maksudnya adalah penekanan terhadap suatu anjuran 

/sunnah, dan dalil akan hal itu adalah riwayat Ali bin Yaqthiin dari Abu Hasan [„alaihis 

salam] yang berkata mandi pada hari Jum‟at Idul Adha dan idul Fitri adalah sunnah bukan 

fardhu [Al Mu‟tabar Muhaqqiq Al Hilliy 1/353] 

Apa yang dilakukan Syaikh Ath Thuusiy dan yang lainnya ini sangat mirip dengan para 

ulama ahlus sunnah yang juga memahami lafaz wajib dalam salah satu hadis tentang mandi 

Jum‘at sebagai penekanan atau sunnah mu‘akkad. 
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Kemudian argumen nashibi bahwa ada sebagian ulama Syiah berpegang pada zhahir riwayat 

dengan lafaz ―wajib‖ maka hal itu tidak menafikan ada sebagian ulama Syiah yang berusaha 

mengkompromikan kedua riwayat tersebut seperti yang dilakukan Ath Thuusiy dan Al Hilliy. 

Seperti yang dikatakan sebelumnya perkara mandi Jum‘at ini menjadi ikhtilaf di kalangan 

Ulama Syiah. Argumen ini agak terlihat konyol karena perkara yang sama juga terjadi dalam 

mazhab Ahlus sunnah. Ada ulama yang menyatakan wajib hukumnya mandi Jum‘at dengan 

hujjah hadis shahih yang mengandung lafaz ―wajib‖ kemudian sebagian ulama lain 

menyatakan hukumnya sunnah dan makna wajib disana adalah sunah mu‘akkad. Bagaimana 

mungkin pernyataan  ulama yang menakwilkan wajib sebagai sunah mu‘akkad ditolak hanya 

karena sudah ada ulama lain yang menyatakan hukum wajib secara zhahir. Apalagi ternyata 

nashibi yang jahil itu sendiri cenderung berpendapat bahwa hukum mandi Jum‘at adalah 

sunnah, artinya ia sendiri menakwilkan lafaz wajib dalam hadis shahih bukan sebagai hukum 

wajib tetapi sebagai sunnah. Apa bedanya dengan Syaikh Ath Thuusiy?. 

Ada Qarinah lain yang menguatkan apa yang dikatakan oleh Syaikh Ath Thuusiy mengenai 

riwayat dengan lafaz ―wajib‖. Al Majlisiy membawakan sebuah riwayat dalam kitabnya 

Bihar Al Anwar 

 ٖ ٢ِ ر ْٗ، ػٖ ػ ٛخ  ٖ ٤ْ حر َحٛ ، ػٖ ؿيٙ ار ٤ٚ ٤ْ، ػٖ أر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ٖ ػ ٔلٔي ر ُ :َِ ؼ حُ

ـٔغ ّٞ حُ ٣ َٔ ٛخٍ ؿ ٤ق  ً :ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٟخ ػ َِ ِض ُ خٍ: ه ي ه ٖ هخُ ٤ٖ ر ٔ ل زي، ػٖ حُ ؼ س ٓ

ِٞحص  ٛ  ْٔ ٠ ط ؼخُ زخٍى ٝط وخٍ إ هللا ط خٍ: ك ؼ٠؟ ه َ ٝأٗ زي، ًًٝ َ كَ ٝػ ً ٠ِ زخ ػ ٝحؿ

لؾ  ْٔ حُ َ، ٝط ٘ٞحك ٤خّ حُ ٜ ٠خٕ ر ٍٓ َٜٗ ٤خّ  ٛ  ْٔ َ، ٝط ٘ٞحك ِٞحص حُ ٜ ٞ ر لَحث حُ

ؼش ـٔ ّٞ حُ ٣ َٔ ـ ٟٞء ر ٞ ْٔ حُ ش، ٝط ٜيه خُ خس ر ًِ ْٔ حُ َس، ٝط ٔؼ خُ  ر

[Dari Kitab Al Ilal] : Muhammad bin Aliy bin Ibrahiim dari ayahnya dari kakeknya Ibrahim 

bin Haasyim dari Aliy bin Ma‟bad dari Husain bin Khalid yang berkata aku bertanya kepada 

Ar Ridha [„alaihis salam] “bagaimana bisa mandi pada hari Jum‟at waib bagi setiap orang 

yang merdeka, budak, laki-laki dan wanita?. Beliau menjawab “Allah tabaraka wata‟ala 

telah melengkapi shalat-shalat fardhu dengan shalat-shalat nawafiil, melengkapi puasa 

Ramadhan dengan puasa nawafiil, melengkapi Haji dengan Umrah, melengkapi zakat 

dengan shadaqah dan melengkapi wudhu‟ dengan mandi pada hari Jum‟at [Bihar Al Anwar 

Al Majlisiy 78/129]. 

Riwayat dengan matan serupa juga dibawakan oleh Hurr Al Amiliy dalam Wasa‘il Syiah 

3/313, hanya saja disebutkan bahwa Husain bin Khalid bertanya kepada Abu Hasan Al 

Awwal yaitu Musa bin Ja‘far. Al Hurr Al Amiliy berkata setelah membawakan riwayat 

tersebut 

ٟٞء  ٔخّ ٝ ي حٕ اط ٔئً زخد حُ ظل ٓ ٞؿٞد ح٫ خُ َٔحى ر ٠ِ إٔ حُ ٟلش ػ ٘ش ٝح ٣َ ٌٛح ه  ٢ ك

 ْ٤ ٘خ ُ ٛ ٖ٤ ز ٞحؿ ٤خّ حُ ٜ ٬ٜس ٝحُ ٔخّ حُ ٤ق ٝاط ٞحؿذ ٫ٝ ٫ُّ، ً ٤ْ ر ِش ُ ٘خك حُ

ِش ٘خك ٬ٛس حُ ِش ٝ ٘خك ّٛٞ حُ ؼيّ ٝؿٞد  وطغ ر ِ ٞحؿذ، ُ  ر

Dalam riwayat ini terdapat petunjuk yang menjelaskan bahwa maksud dengan kewajiban 

tersebut adalah mustahab [anjuran] yang sangat ditekankan. Bahwa melengkapi wudhu 

nafilah tidaklah wajib dan tidak perlu, bagaimana dengan melengkapi shalat dan puasa,  

yang diwajibkan disini bukan bermakna wajib karena tidak ada kewajiban puasa nawafiil 

dan shalat nawafiil [Wasa‟il Syiah 3/313-314] 
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Disini kami hanya membawakan pendapat sebagian Ulama Syiah yang berusaha 

mengkompromikan hadis dengan lafaz ―wajib‖ dan hadis dengan lafaz ―sunnah‖ sehingga 

mereka menghukumi mandi Jum‘at sebagai sunnah mu‘akkad. Tidak satupun dari mereka 

menganggap riwayat ini sebagai pembatal atau membuat masalah dengan teologi 

kema‘shuman Imam yang mereka yakini. 

. 

. 

. 

Pembahasan Dalam Sudut Pandang Sunni 

Berikutnya kami akan membawakan masalah mandi Jum‘at dari sudut pandang Ahlus 

Sunnah dan silakan perhatikan dengan baik bahwa apa yang dipermasalahkan oleh nashibi 

jahil itu sebenarnya juga ada dalam mazhab Ahlus Sunnah. 

ٖ ػٔخٍس م خٍ ك٢َٓ ر ٢ِ ه ٘خ ػ ٢٘ كيػ خٍ كيػ ٌيٍ ه ٘ ٔ ٖ حُ ٌَ ر ٢ ر زش ػٖ أر ؼ ٗ ٘خ  حٍ كيػ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ٜٗي ػ خٍ أ ٤ي ه ؼ ٓ  ٢ ٠ِ أر ٜٗي ػ خٍ أ ٜخ١ٍ ه ٤ْ ح٧ٗ ِ ٓ  ٖ ػَٔٝ ر

زخ  ٤ ١ ْٔ ظٖ إٔ ٣ ٔ ِْ ٝإٔ ٣ ظ َ ٓل ً ٠ِ ؼش ٝحؿذ ػ ـٔ ّٞ حُ ٣ َٔ ـ خٍ حُ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

 إ ٝؿي

Telah menceritakan kepada kami Aliy telah berkata Haramiy bin „Umaraah yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Abu Bakar bin Munkadir yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Amru bin Sulaim Al Anshariy yang berkata aku menyaksikan Abu 

Sa‟id yang berkata aku menyaksikan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata 

“mandi hari Jum‟at wajib bagi setiap orang yang muhtalim [sudah baligh] dan bersiwak dan 

memakai wangi-wangian jika ada” [Shahih Bukhari no 840] 

ُٖ ِؼ٤ُي ْر َٓ ػََ٘خ  ؼ٠ََّ٘ َكيَّ ُٔ ُْ ُٖ ح ُي ْر َّٔ َل ُٓ  ٠ َٓ ٞ ُٓ ػََ٘خ أَرُٞ  ْٖ  َكيَّ ِٖ َػ َٔ َُْل ِٖ ح ْٖ هَظَخَىسَ َػ ْؼزَشُ َػ ُٗ ػََ٘خ  ُّٟ َكيَّ ٍِ ْلَي ـَ ُْ َٕ ح ْل٤َخ ُٓ

َٝ ْض  َٔ ِْٗؼ َٝ َٜخ  َؼِش كَزِ ُٔ ـُ ُْ َّ ح ْٞ ؤَ ٣َ َّٟ َٞ ْٖ طَ َٓ ِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ َْ٘يٍد هَخ ِٖ ُؿ سَ ْر ََ ُٔ َٓ  ََ َٔ ِٖ حْؿظَ َٓ

َُ َُ أَْك٠َ ْٔ ـُ ُْ  كَخ

Telah menceritakan kepada kami Abu Muusa Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Sa‟id bin Sufyaan Al Jahdariy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Qatadah dari Hasan dari Samurah bin Jundub yang 

berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “barang siapa yang berwudhu‟ 

pada hari Jum‟at maka itu baik dan barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama” 

[Sunan Tirmidzi no 499, At Tirmidzi berkata “hadis hasan”]. 

Hadis Bukhari secara zhahir memiliki konsekuensi hukum mandi Jum‘at wajib sedangkan 

hadis Tirmidzi secara zhahir memiliki konsekuensi hukum mandi Jum‘at sunnah. Tidak jauh 

berbeda dengan apa yang ternukil dalam riwayat-riwayat Syiah. 

Perkara mandi pada hari Jum‘at hukumnya diperselisihkan oleh para Ulama Ahlus sunnah. 

Ada yang mengatakan hukumnya wajib dengan berhujjah pada hadis Shahih Bukhari dan 

melemahkan hadis Tirmidzi. Sebagian Ulama Ahlus Sunnah [bahkan ada yang menyatakan 

ini pendapat Jumhur] menyatakan bahwa hukumnya sunnah mu‘akkad, mereka menerima 
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kedua hadis di atas dan mereka menakwilkan bahwa makna wajib pada hadis Bukhari bukan 

wajib fardhu tetapi sunah yang sangat ditekankan. 

Hadis Bukhari di atas juga diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwatta dan Al Hafizh 

Zarqaniy dalam Syarh-nya menafsirkan kata ―wajib‖ sebagai berikut 

 ٢ ٛٞ ٓئٍٝ أ١ ٝحؿذ ك  َ َٝ ر ٚ ك َٔحى أٗ ٤ْ حُ زَ ُ زي حُ ٖ ػ خٍ حر ي ه ظؤً ٓ ٕٞ٘ ٔ ٝحؿذ أ١ ٓ

٘يٙ ػٖ  ٔ ْ أهَؽ ر وي ػ ؼَد ٝؿذ ك وٍٞ حُ ِش ً ٤ ـٔ ٬م حُ ٢ ح٧ه َٔٝءس أٝ ك ٢ حُ ٘ش أٝ ك ٔ حُ

ٞحؿذ ٤ْ ر ُٝ ٖٔ ٛٞ ك خٍ  ٛٞ ه ؼش أٝحؿذ  ـٔ ّٞ حُ ٣ َٔ جَ ػٖ ؿ ٓ ٌخ  ٓخُ ٜٗذ إٔ  ٝأهَؽ ػٖ  أ

 ٢ ٤َ إ ك ٘ش ٝٓؼَٝف ه ٓ  ٞٛ خٍ  ٛٞ ه ؼش أٝحؿذ  ـٔ ّٞ حُ ٣ َٔ جَ ػٖ ؿ ٓ ٌخ  ٓخُ ٛذ إٔ  ٝ ٖ حر

ي ٌُ ً ٌٕٞ غ ٣ لي٣ ٢ حُ ٓخ ؿخء ك  َ ً ْ٤ خٍ ُ غ ٝحؿذ ه لي٣  حُ

Wajib disini maknanya sunah yang ditekankan, Ibnu Abdil Barr berkata Yang dimaksudkan 

wajib disini bukanlah fardhu tetapi ditakwilkan yaitu wajib dalam sunnah atau dalam 

muru‟ah atau dalam akhlak baik, seperti perkataan orang Arab “hakmu itu wajib” kemudian 

dikeluarkan dengan sanadnya dari Asyhab bahwa Malik ditanya tentang mandi pada hari 

Jum‟at wajibkah itu?. Ia berkata “itu baik tetapi tidak wajib”. Dan dikeluarkan dari Ibnu 

Wahb bahwa Malik ditanya tentang mandi hari Jum‟at wajibkah itu?, Ia menjawab “itu 

sunnah yang sudah dikenal”, Dikatakan bahwa dalam hadis disebutkan wajib, Ia berkata 

“tidaklah setiap apa yang datang dalam hadis dinyatakan demikian [secara zhahir] [Syarh 

Al Muwatta Az Zarqaniy 1/310]. 

At Tirmidziy berkata setelah membawakan hadis Samurah bin Jundub di atas 

َّ َٝ َلخِد حَُّ٘ز٠ِِّ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ِْ ِْ ِؼ ُْ َِ ح ْٛ َْ٘ي أَ ح ِػ ٌَ َٛ َُ َػ٠َِ  َٔ َؼ ُْ ح َٝ  َّ ْٞ َ٣ ََ ْٔ ـُ ُْ ٝح ح ٍُ ُْ حْهظَخ ُٛ ْٕ رَْؼَي

َؼِش ُٔ ـُ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ َِ ْٔ ـُ ُْ َٖ ح ِٓ ُٞء  ُٟ ُٞ ُْ َِِة ح ـْ ُ٣ ْٕ ح أَ ْٝ أَ ٍَ َٝ َؼِش  ُٔ ـُ ُْ ََ حَُّ٘ز٠ِِّ ٠ِٛ هللا  .ح ْٓ َّٕ أَ ٍُّ َػ٠َِ أَ خ ٣َُي َّٔ ِٓ َٝ َّ٘خكِِؼ٠ُّ  ٍَ حُ هَخ

ُ َػ٠َِ َؼِش أََّٗٚ ُٔ ـُ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ َِ ْٔ ـُ ُْ َٞء  ػ٤ِٚ ِْٝٓ رِخ ُٟ ُٞ ُْ ح َٝ  َٕ خ َٔ ٍَ ُُِؼْؼ ََ َك٤ُْغ هَخ َٔ ُؿِٞد َكِي٣ُغ ُػ ُٞ ُْ ٍِ ٫َ َػ٠َِ ح ح٫ِْهظ٤َِخ

 ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َض أَ ْٔ هَْي َػِِ َٝ َؼِش -٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ-أ٠ً٣َْخ  ُٔ ـُ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ َِ ْٔ ـُ ُْ ََ رِخ َٓ ُٙ َػ٠َِ  .أَ ََ ْٓ َّٕ أَ خ أَ َٔ ْٞ َػِِ كََِ

ُؿِٞد ٫َ َػ٠َِ ح٫ِْم ُٞ ُْ ٍِح ًَ  َٕ خ َٔ خ َهل٠َِ َػ٠َِ ُػْؼ َٔ َُ َٝ  َْ ِٔ ِؿْغ كَخْؿظَ ٍْ ٍَ َُُٚ ح ٣َوُٞ َٝ  ُٙ ىَّ َُ َٕ َكظ٠َّ ٣َ خ َٔ َُ ُػْؼ َٔ ْى ُػ َُ ْْ ٣َْظ َُ ٍِ َى ط٤َِخ

ُذ  ـِ ُؿٍٞد ٣َ ُٝ  َِ ْٖ َؿ٤ْ ِٓ  ٌَ ِٚ ك٠َْ َؼِش ك٤ِ ُٔ ـُ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ ََ ْٔ ـُ ُْ َّٕ ح َُْلِي٣ِغ أَ ح ح ٌَ َٛ ٍَّ ك٠ِ  ْٖ َى ٌِ َُ َٝ  ِٚ ِٔ ِْ َغ ِػ َٓ َُِيَع ًَ ِء ك٠ِ  َْ َٔ ُْ ٠َ ح  ُ

Hadis ini telah diamalkan oleh ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] dan setelah mereka bahwa mereka memilih mandi pada hari Jum‟at dan 

berpandangan bahwa wudhu‟ mencukupi sebagai pengganti mandi pada hari Jum‟at. Syafi‟i 

berkata dan diantara hal yang menunjukkan bahwa perintah Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] mandi pada hari Jum‟at adalah pilihan bukan wajib yaitu hadis Umar yang 

berkata kepada Utsman “dan wudhu‟, bukankah kau mengetahui bahwa Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] memerintahkan mandi pada hari Jum‟at. Seandainya mereka 

mengetahui hal itu sebagai wajib bukan pilihan tentu Umar tidak akan membiarkan Utsman 

dan menolaknya seraya berkata “kembalilah dan mandilah dulu”. Dan sebenarnya Utsman 

mengetahui akan hal ini tetapi yang ditunjukkan dalam hadis tersebut bahwa mandi pada 

hari Jum‟at di dalamnya ada keutamaan bukan kewajiban dan tidak diwajibkan atas 

seorangpun [Sunan Tirmidzi no 499] 

Ibnu Hajar dalam Fath Al Bariy juga menukil apa yang dikatakan Imam Syafi‘i tersebut 

ketika ia menjelaskan hadis Bukhari di atas 
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 ٚ ُٞ َ ه ٔظ ٤ي : حك ؼ ٓ  ٢ ٖ ػَٔ ٝأر ؼ٢ حر ؼي إٔ أٍٝى كي٣ ش ر ٓخُ َ ٢ حُ ؼ٢ ك ٘خك خٍ حُ ي ه ٝه

 ، َٔ ـ خُ ؼش ا٫ ر ـٔ ٬ٜس حُ خٍس ُ ٜط ـ١ِ حُ ٬ ط ٚ ٝحؿذ ك ٜ٘ٔخ أٗ ٓ َٛ ظخ ٤ٖ ، حُ ٤ ٘ ؼ ٝحؿذ ٓ

٢ ٚ ٝحؿذ ك َ أٗ ٔظ ٢  ٝحك ؼخٗ خٍ حُ ٔظ ٬ك ظيٍ ُ ٓ ْ ح ش . ػ ٘ظخك ٬م ٝحُ َّ ح٧ه ٤خٍ ًٝ ظ ح٫ه

 َٙٓ ؤ ٣ ْ ُٝ َٔ ـ ِ ٬ٜس ُ خٕ حُ ٔؼ ظَى ػ ٣ ْ خ ُ ِٔ خٍ : ك ويٓض ه ظ٢ ط خٕ ٓغ ػَٔ حُ ٔؼ ٜش ػ و ر

ٌٛح   ٠ ِ ٤خٍ ح ٙ . ٝػ ظ ٬ه ُ َٔ ـ خُ خ إٔ ح٧َٓ ر ِٔ ي ػ ٜٔخ ه ٠ِ أٗ ي ػ َٔ ىٍ ًُ ـ ِ وَٝؽ ُ خُ ػَٔ ر

ٔؤ ٔ ٌٛٙ حُ  ٢ ٤ٖ ك ل ٘ ٜ ٔ ؼَ حُ ـٞحد ػٍٞ أً ٖ حُ طلخ١ٝ ٝحر ز١َ ٝحُ ط ٔش ٝحُ ٖ ه٣ِ خر ش ً ُ

ٛٔخ  وٞ ش ٝحك ٜلخر ٠َ ٖٓ حُ ٤ٚ إٔ ٖٓ ك ٠ْٜ ك ؼ زَ ِْٝٛ ؿَح ، ُٝحى ر زي حُ ٖ ػ زخٕ ٝحر ك

ظي٫ٍ  ٓ ٛٞ ح ٬ٜس ٝ ٛلش حُ  ٢ ١َٗخ ك  ْ٤ ُ َٔ ـ ٠ِ إٔ حُ ْٜ٘ ػ ٌخٕ اؿٔخػخ ٓ ي ك ًُ ٠ِ ػ

ش َٔ ٓـِث ـ يٕٝ حُ ؼش ر ـٔ ٬ٛس حُ ٠ِ إٔ  ٔخع ػ ٤َٙ ح٩ؿ ٢ ٝؿ وطخر وَ حُ ي ٗ ١ٞ ، ٝه  ه

Dan Sungguh telah berkata Asy Syafi‟i dalam Ar Risalah setelah membawakan dua hadis 

yaitu hadis Ibnu Umar dan Abu Sa‟id “kata wajib disini memiliki dua kemungkinan makna. 

Pertama “zhahir maknanya wajib tidak mencukupi bersuci untuk shalat Jum‟at selain 

dengan mandi”. Kedua “wajib yang bermakna pilihan, anjuran untuk kemuliaan akhlak dan 

kebersihan. Kemudian Syafi‟i telah berdalil dengan kemungkinan kedua berdasarkan kisah 

Utsman bersama Umar sebelumnya, Utsman tidak meninggalkan shalat untuk mandi dan 

Umar tidak memerintahkannya keluar untuk mandi. Hal itu menunjukkan bahwa keduanya 

memahami bahwa mandi itu adalah pilihan. Berdasarkan hal inilah para penulis [ulama] 

menjawab masalah ini seperti Ibnu Khuzaimah, Ath Thabariy, Ath Thahawiy, Ibnu Hibban, 

Ibnu Abdil Barr dan yang lainnya. Bahkan sebagian mereka menambahkan bahwa sahabat 

yang hadir saat itu sepakat dengan keduanya [Umar dan Utsman]. Maka ini menunjukkan 

Ijma‟ diantara mereka bahwa mandi bukan syarat sahnya shalat dan ini pendapat yang kuat. 

Dan telah dinukil Al Khaththabiy dan yang lainnya telah menjadi Ijma‟ bahwa shalat Jum‟at 

tanpa mandi itu dibolehkan [Fath Al Bari Ibnu Hajar 3/281] 

Bahkan ulama kebanggaan para nashibi yaitu Syaih Bin Baz pun juga menyatakan hal yang 

serupa bahwa hukum mandi Jum‘at adalah sunnah mu‘akkad dan lafaz wajib disana bukan 

fardhu 

ََ حُـٔؼش  ٝهي حهظِق أَٛ حُؼِْ َٛ ؿَٔ حُـٔؼش ٝحؿذ أّ ٓٔظلذ؟ ٍٝؿق ٓٔخكش حُؼ٬ٓش حرٖ رخُ إٔ ؿٔ

 َِ ٓ٘ش ٓئًيس، ٣ٝ٘زـ٢ ُِِْٔٔ إٔ ٣لخكع ػ٤ِٚ هَٝؿخً ٖٓ ه٬ف ٖٓ هخٍ رخُٞؿٞد، ٝأهٞحٍ حُؼِٔخء ك٢ ؿٔ

ؼش ـٔ ْٜ٘ ٖٓ هخٍ رخُٞؿٞد ٓطِوخً ٌٝٛح هٍٞ ه١ٞ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ هخٍ :ػ٬ػش حُ رؤٗٚ ٓ٘ش ٓئًيس ٓطِوخً،  ٓ:

َ كوخٍ َّٜ  ّٕ ٍّٙ ٍٙف١ حٍّ ؛سمحٍٕح ٍحّعأٍح دحفٙأ ٍٟع دؽحٝ سعّؽٍح ١ّٝ ٍّؽ :ْٜٝٓ٘ ٖٓ ك

 َٔ ٜٞحد إٔ ؿ ٤ق، ٝحُ ؼ ٟ  ٍٞ ٌٛح ه ٝ ،ْٛ َ٤ ٢ كن ؿ ظلذ ك ٔ ؼَم، ٝٓ ؼذ ٝحُ ظ ؼٞ حُ ر

يس،أّ ٘ش ٓئً ٓ ؼش  ـٔ ح هُٞٚ ؿَٔ حُـٔؼش ٝحؿذ ػ٠ِ ًَ ٓلظِْ كٔؼ٘خٙ ػ٘ي أًؼَ أَٛ حُؼِْ ٓظؤًي ًٔخ حُ

 ءٍٝٝٝحد ٍّأٍحد ٙإحفصىح ٟٕعٍّح حًٙ ٍٟع ٍى١ٝ .))حُؼيس ى٣ٖ ٝكن ػ٢َِّ ٝحؿذ)) :طوٍٞ حُؼَد

 َ٤ ٌ ز ظ ٤خد، ٝحُ ؼ ٖٔ ٖٓ حُ ل زْ حُ ٤خى، ُٝ ظ ٓ ٤ذ ٝح٫ ط غ.. ٌٌٝٛح حُ خى٣ ؼٞ ح٧ك ٢ ر ك

ٖ٘ حٍ ٔ ِٚ ٖٓ حُ ؼش، ً ـٔ ٠ حُ ذ ك٤ٜخ، ٤ُْٝ ٢ٗء ٜٓ٘خ ٝحؿزخًاُ  َٓؿَّ

Dan sungguh telah berselisih para ahli ilmu mengenai hukum mandi Jum‟at apakah wajib 

ataukah sunnah?. Allamah Bin Baaz telah mentarjih bahwa mandi Jum‟at hukumnya sunnah 

mu‟akkad. Oleh karena itu seorang muslim harus benar-benar menjaganya agar keluar dari 

perselisihan dengan mereka yang mewajibkannya. Pendapat para ulama mengenai mandi 

Jum‟at ini ada tiga . Pertama : wajib mutlak dan ini perkataan yang kuat. Kedua sebagian 

mereka berpendapat sunnah mu‟akkad mutlak. Ketiga dan sebagian ulama merincikan mandi 

Jum‟at itu wajib bagi para pekerja berat karena pekerjaan itu dapat menimbulkan rasa lelah 

dan keringat yang banyak tetapi sunah bagi selain mereka. Pendapat ini lemah, yang benar 

adalah mandi Jum‟at hukumnya sunnah mu‟akkad. Adapun hadis Nabi [shallallahu „alaihi 
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wasallam] “mandi Jum‟at wajib bagi setiap yang muhtalim” maka maknanya menurut 

banyak ahli ilmu adalah sebagai penekanan sebagaimana orang Arab  berkata “Janji adalah 

hutang dan saya wajib memenuhinya”. Yang menunjukkan hal itu juga adalah kebijakan 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] yang memerintahkan wudhu‟ saja dalam beberapa 

hadis. Begitu pula dengan wangi-wangian, siwak, pakaian yang baik dan berangkat lebih 

dahulu ke masjid semuanya adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak ada 

didalamnya sedikitpun unsur wajib [Ash Shalatul Mu‟min hal 69-70, Sa‟id bin Aliy bin Wahf 

A Qahthaniy] 

. 

. 

. 

Silakan perbandingkan apa yang dikatakan oleh mazhab Ahlus Sunnah dan apa yang 

dikatakan mazhab Syiah. Mengapa nashibi jahil itu mempermasalahkan ketika Syaikh Ath 

Thuusiy dan selainnya menakwilkan makna wajib dalam hadis Imam mereka sebagai sunnah 

mu‘akkad, padahal ia sendiri menerima jika hal yang sama dilakukan oleh ulama Ahlus 

Sunnah. Mengapa nashibi jahil itu terburu-buru menunjukkan bahwa riwayat Syiah dalam 

masalah ini membatalkan teori kema‘shuman Imam padahal riwayat yang sama ada dalam 

mazhab Ahlus sunnah dan tidak menjadi pembatal kema‘shuman Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. 

Seandainya nashibi jahil itu ngeyel menjawab bahwa dalam Syiah itu adalah pernyataan dua 

Imam yang berbeda sedangkan dalam Ahlus Sunnah riwayat-riwayat tersebut bersumber dari 

satu Imam yaitu Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Maka cukuplah hal ini 

menunjukkan kedunguan yang nyata. Karena hakikat permasalahan disini adalah lafaz 

―wajib‖ dalam suatu riwayat. Kalau nashibi bersikeras menafsirkan wajib secara zhahir dan 

menolak penakwilan maka celaannya terhadap syiah juga berlaku untuk Ahlus Sunnah. 

Bedanya dalam pandangan Nashibi, Imam yang satu kontradiktif [bertolak belakang] dengan 

Imam yang lain, sehingga salah satu keliru maka batallah kema‘shuman. Kemudian jika 

ditujukan pada Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka perkataan Beliau kontradiktif 

[bertolak belakang] dengan perkataan Beliau di saat yang lain, sehingga salah satu keliru 

maka batal juga kema‘shuman. Bukankah ini konsekuensi kejahilan nashibi tersebut. 

Jika Nashibi mentakwilkan perkataan ―wajib‖ dalam hadis ahlus sunnah maka Syiah-pun bisa 

mentakwilkan perkataan ―wajib‖ dalam hadis Imam mereka sehingga tidak ada yang 

namanya kontradiktif atau sebagaimana yang diinginkan nashibi tersebut pembatal 

kema‘shuman. Maka apalah guna tulisan yang dibuatnya 

Jika para ulama ahlus sunnah bisa mengkompromikan berbagai riwayat dari Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] tentang mandi Jum‘at ini maka para ulama Syiah pun bisa 

mengkompromikan berbagai riwayat dari Imam mereka tentang hukum mandi Jum‘at. Jujur 

saja kami tidak melihat ada masalah disini karena sebenarnya yang bermasalah adalah akal 

para nashibi yang memang jahil dan tertutupi oleh kenifaqan hati mereka. Akhir kata kami 

tutup pembahasan ini dengan meminta petunjuk dan ampunan dari Allah SWT. Salam Damai 
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Aliy bin Abi Thalib Pernah Shalat Tanpa Berwudlu’ : 

Dusta Nashibi 

Posted on Agustus 13, 2013 by secondprince  

Aliy bin Abi Thalib Pernah Shalat Tanpa Berwudlu’ : Dusta Nashibi 

Ada satu riwayat menarik dari kitab tetangga [baca : Syiah] yang dijadikan hujjah para 

Nashibi untuk merendahkan mazhab Syiah. Setelah kami teliti [tentu dengan merujuk pada 

kitab-kitab Syiah] maka kami dapati ternyata para Nashibi tersebut tergolong orang yang 

berkualitas rendah tapi bergaya sok alim dan sok ilmiah. Tidak usah banyak cerita, silakan 

lihat riwayat yang mereka jadikan hujjah 

ؼ٢َُٓ ، ػٖ أ َكٖٔ حُ زي حُ ٌْ ، ػٖ ػ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٓخ ٍٝحٙ ػ ٓخ  ؤ ٠ ك ِ ٛ خٍ :  زي هللا )ع( ه ٢ ػ ر

 ٠ِ ٛ ٤ٖ )ع(  ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٚ إٔ أٓ ٘خى٣ وَؽ ٓ َ ك ٜظ ض حُ خٗ ًٝ ، َ ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ٘خّ ػ خُ ٢ِ )ع( ر ػ

ذ ـخث ٛي حُ ٘خ ِؾ حُ ز ٤ ٤يٝح ُٝ ؤػ َ ، ك ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ  ػ

Dan diriwayatkan Aliy bin Al Hakam dari „Abdurrahman Al Arzamiy dari Abu „Abdullah 

yang berkata “Aliy pernah mengimami orang-orang shalat zhuhur dalam keadaan tidak suci 

[berwudlu‟], maka penyerunya keluar dan menyerukan “Amirul mukminin shalat dalam 

keadaan tidak suci, ulangi shalat kalian dan hendaknya yang hadir menyampaikan kepada 

yang tidak hadir [Al Istibshaar Syaikh Ath Thuusiy 1/433]. 

Riwayat ini dilihat dari sudut pandang keilmuan Syiah para perawinya tsiqat, secara zhahir 

shahih tetapi mengandung illat [cacat]. Abdurrahman Al Arzamiy dalam periwayatan hadis 

ini ternyata meriwayatkan melalui perantara Ayahnya, hal ini disebutkan oleh Syaikh Ath 

Thuusiy sendiri dalam kitabnya yang lain yaitu Tahdzib Al Ahkaam 

 ٤ٚ ِ زي هللا ػ ٢ ػ ٤ٚ ػٖ أر ؼ٢َُٓ ػٖ أر ٖ حُ َكٖٔ ر زي حُ ٌْ ػٖ ػ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٓخ ٍٝحٙ ػ ٓخ  ؤ ك

ْ ىهَ ف َ ػ ٜظ ض حُ خٗ ًٝ َ ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ٘خّ ػ خُ ٬ّٔ ر ٤ٚ حُ ِ ٢ِ ػ ٠ِ ػ ٛ خٍ  ٬ّٔ ه هَؽ حُ

ٛي  ٘خ ِؾ حُ ز ٤ ٤يٝح ُٝ ؤػ َ ك ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ٠ِ ػ ٛ  ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٚ حٕ أٓ ٘خى٣ ٓ

ذ ـخث  حُ

Dan diriwayatkan Aliy bin Al Hakam dari „Abdurrahman Al Arzamiy dari Ayahnya dari Abu 

„Abdullah yang berkata “Aliy pernah mengimami orang-orang shalat zhuhur dalam keadaan 

tidak suci [berwudlu‟] kemudian Beliau masuk, maka penyerunya keluar dan menyerukan 

“Amirul mukminin shalat dalam keadaan tidak suci, ulangi shalat kalian dan hendaknya 

yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir [Tahdzib Al Ahkaam Syaikh Ath Thuusiy 

3/40] 

Riwayat yang menyebutkan sanad “dari ayahnya” inilah yang mahfudz sebagaimana 

dikuatkan oleh ulama lain selain Syaikh Ath Thuusiy yaitu Al Hurr Al Amiliy dalam Wasa‘il 

Syiah. 

هللا زي ٢ ػ ٤ٚ ػٖ أر ؼ٢َُٓ ػٖ أر َكٖٔ حُ زي حُ ٌْ ، ػٖ ػ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٘خىٙ ػٖ ػ ٓ ب ر  ٝ  ٤ٚ ِ ػ

ّ٬ٔ ٢ِ  حُ ٠ِ ػ ٛ خٍ :  ٬ّٔ  ه ٤ٚ حُ ِ ْ ىهَ ،   ػ َ ػ ٜظ ض حُ خٗ ًٝ َ ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ٘خّ ػ خُ ر

ِؾ  ز ٤ ِ ٤يٝح ك ؤػ َ ك ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ٠ِ ػ ٛ  ّ٬ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤ٖ ػ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٚ ، إٔ أٓ ٘خى٣ وَؽ ٓ ك

ذ ـخث ٛي حُ ٘خ  حُ

https://secondprince.wordpress.com/2013/08/13/aliy-bin-abi-thalib-pernah-shalat-tanpa-berwudlu-dusta-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2013/08/13/aliy-bin-abi-thalib-pernah-shalat-tanpa-berwudlu-dusta-nashibi/
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Dan dengan sanadnya dari Aliy bin Al Hakam dari „Abdurrahman Al Arzamiy dari Ayahnya 

dari Abu „Abdullah [„alaihis salam] yang berkata “Aliy [„alaihis salama] pernah 

mengimami orang-orang shalat zhuhur dalam keadaan tidak suci [berwudlu‟] kemudian 

Beliau masuk, maka penyerunya keluar dan menyerukan “Amirul mukminin [„alaihis salam] 

shalat dalam keadaan tidak suci, ulangi shalat kalian dan hendaknya yang hadir 

menyampaikan kepada yang tidak hadir [Wasa‟il Syiah Syaikh Hurr Al Aamily 8/373] 

. 

. 

Para ulama Syiah ketika menukil riwayat dari Syaikh Ath Thuusiy mereka menyebutkan 

sanad “Abdurrahman Al Arzamiy dari Ayahnya” sebagaimana riwayat Syaikh dalam Tahdzib 

Al Ahkam. 

 ٠ ِ ٛ خٍ :  زي هللا ه ٢ ػ ٤ٚ ػٖ أر ؼ٢ٍِٓ ، ػٖ أر َكٖٔ حُ زي حُ ٤ن ، ػٖ ػ ٘ ٓخ ٍٝحٙ حُ ٓخ  ٝأ

 ٠ِ ٛ  ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٚ إٔ أٓ ٘خى٣ وَؽ ٓ ْ ىهَ ك َ ػ ٜظ ض حُ خٗ ًٝ َ ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ٘خّ ػ خُ ٢ِ ر ػ

٤ذ ٤يٝح ، ُٝ ؤػ َ ك ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ذػ ـخ٣ ٛي حُ ٘خ ؾ حُ ُ 

Dan diriwayatkan Syaikh dari „Abdurrahman Al Arzamiy dari Ayahnya dari Abu „Abdullah 

yang berkata “Aliy pernah mengimami orang-orang shalat zhuhur dalam keadaan tidak suci 

[berwudlu‟] kemudian Beliau masuk, maka penyerunya keluar dan menyerukan Amirul 

mukminin shalat dalam keadaan tidak suci, ulangi shalat kalian dan hendaknya yang hadir 

menyampaikan kepada yang tidak hadir [Dzakhiirah Al Ma‟ad Fii Syarh Al Irsyaad 1/393, 

Muhaqqiq Sabzawariy] 

٤ٚ ، ع ؼ٢َُٓ ، ػٖ أر َكٖٔ حُ زي حُ ش ػ ٓخ ٍٝح٣ ٠ِ ٝأ ٘خّ ػ خُ ٢ِ ر ٠ِ ػ ٛ خٍ :  ٜخىم ه ٕ حُ

 ، َ ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ٠ِ ػ ٛ  ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٚ إٔ أٓ ٘خى٣ وَؽ ٓ ْ ىهَ ك َ ، ػ ٜظ ٢ حُ ؤٕ ك ًٝ َ ٤َ ١ٜ ؿ

ذ ـخث ٛي حُ ٘خ ِؾ حُ ز ٤ ٤يٝح ُٝ ؤػ  ك

Dan diriwayatkan „Abdurrahman Al Arzamiy dari Ayahnya dari Ash Shaadiq yang berkata 

“Aliy pernah mengimami orang-orang shalat zhuhur dalam keadaan tidak suci [berwudlu‟] 

kemudian Beliau masuk, maka penyerunya keluar dan menyerukan Amirul mukminin shalat 

dalam keadaan tidak suci, ulangi shalat kalian dan hendaknya yang hadir menyampaikan 

kepada yang tidak hadir [Manaahij Al Ahkaam hal 524, Mirza Al Qummiy] 

 َ٤ ٠ِ ؿ ٘خّ ػ خُ ٢ِ ر ٠ِ ػ ٛ خٍ :  زي هللا ه ٢ ػ ٤ٚ ، ػٖ أر ؼ٢ٍِٓ ، ػٖ أر ش حُ ٜ٘خ : ٍٝح٣ ٓٝ

٤يٝح ،  ؤػ َ ك ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ٠ِ ػ ٛ  ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ ٚ إٔ أٓ ٘خى٣ وَؽ ٓ ْ ىهَ ك َ ػ ٜظ ض حُ خٗ ًٝ ، َ ١ٜ

ذ ـخث ٛي حُ ٘خ ِؾ حُ ز ٤ ُٝ 

Dan darinya Riwayat Al Arzamiy dari Ayahnya dari Abu „Abdullah yang berkata “Aliy 

pernah mengimami orang-orang shalat zhuhur dalam keadaan tidak suci [berwudlu‟] 

kemudian Beliau masuk, maka penyerunya keluar dan menyerukan Amirul mukminin shalat 

dalam keadaan tidak suci, ulangi shalat kalian dan hendaknya yang hadir menyampaikan 

kepada yang tidak hadir [Kitab Ash Shalah 5/361, Sayyid Al Khu‟iy] 

Berdasarkan pembahasan di atas nampak bahwa sanad yang dibawakan Syaikh Ath Thuusiy 

dalam Al Istibshaar itu keliru atau kurang lengkap [hal ini kemungkinan karena tashif]. 

Riwayat yang rajih adalah yang dibawakan oleh Syaikh Ath Thuusiy dalam kitabnya Tahdzib 
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Al Ahkaam sebagaimana dikuatkan oleh Al Hurr Al Amiliy dan dinukil oleh para ulama 

Syiah seperti Muhaqqiq Sabzawariy, Mirza Al Qummiy dan Sayyid Al Khu‘iy. 

Riwayat ini sanadnya dhaif karena kelemahan ayahnya ‗Abdurrahman Al ‗Arzamiy yaitu 

Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Sulaiman Al Arzamiy, ia tidak dikenal kredibilitasnya 

alias majhul sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Al Khu‘iy [Kitab Ash Shalah 5/361, Sayyid 

Al Khu‘iy]. Riwayat ini juga dilemahkan oleh Muhaqqiq Sabzawariy dan Mirza Al Qummiy. 

 ٢ ٌٞك ؼ٢َُٓ حُ خٕ: حُ ٤ٔ ِ ٓ  ٢ ٖ أر ٤ي هللا ر ز ٖ ػ ـٍٜٞ –ٓلٔي ر ٜخىم ٓ ٛلخد حُ  ٖٓ أ

Muhammad bin „Ubaidillah bin Abi Sulaiman Al Arzamiy Al Kuufiy, termasuk sahabat Ash 

Shadiq, majhul [Al Mufid Min Mu‟jam Rijal Al Hadits hal 548, Muhammad Al Jawahiriy] 

. 

. 

. 

Ada Nashibi yang sok bergaya ilmiah mengatakan bahwa riwayat di atas shahih dan sanad 

yang benar adalah sanad dalam riwayat Al Istibshaar dimana Abdurrahman Al Arzamiy 

meriwayatkan langsung dari Abu ‗Abdullah [tanpa menyebutkan ayahnya]. Alasannya karena 

dalam kitab Rijal dan kitab hadis Syiah, Abdurrahman Al Arzamiy dikenal meriwayatkan 

langsung dari Abu ‗Abdullah. 

Abdurrahman Al ‗Arzamiy memang dikenal meriwayatkan langsung dari Abu ‗Abdullah 

tetapi dalam kitab Syiah, ia juga pernah meriwayatkan dari Abu ‗Abdullah melalui perantara 

Ayahnya. Hal ini disebutkan dalam hadis lain selain hadis di atas yaitu dalam kitab Al Kafi 

  ُّ  ِٖ َي ْر َٔ ْٖ أَْك ُٖ ٣َْل٠َ٤ َػ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ِ ْٖ أَر٢ِ َػْزِي هللاَّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٢ِّ َػ ِٓ َُ َْ َؼ ُْ ِٖ ح َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ِْ َػ ٌَ َُْل ِٖ ح ْٖ َػ٢ِِِّ ْر ٍي َػ َّٔ  َك

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad dari Aliy bin Al Hakam dari 

Abdurrahman Al „Arzamiy dari Ayahnya dari Abu „Abdullah [Ushul Al Kafi 3/98] 

Tidak dipungkiri bahwa riwayat Abdurrahman Al ‗Arzamiy dari Abu Abdullah secara 

langsung lebih banyak dibanding riwayatnya melalui perantara Ayahnya. Tetapi perkara ini 

adalah hal yang lumrah dalam periwayatan, sama hal-nya dengan riwayat Ibnu Umar dari 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam mazhab Ahlus sunnah lebih banyak 

dibanding riwayat Ibnu Umar dari Ayahnya Umar dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. 

Periwayatan Abdurrahman Al Arzamiy dari ayahnya juga dikenal dalam kitab Rijal Syiah. 

Sayyid Al Khu‘iy dalam kitabnya Mu‘jam Rijal Al Hadits 10/368 biografi no 6419 

menuliskan nama Abdurrahman bin Al ‗Arzamiy atau Abdurrahman bin Muhammad bin 

Ubaidillah atau ‗Abdurrahman bin Muhammad Al ‗Arzamiy atau ‗Abdurrahman Al 

‗Arzamiy, ia meriwayatkan dari ‗Abu ‗Abdullah dan telah meriwayatkan darinya Aliy bin 

Hakam, kemudian Al Khu‘iy menyatakan 

ٌْ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٘ٚ ػ ٬ّٔ(، ٍٟٝٝ ػ ٤ٚ حُ ِ زي هللا )ػ ٢ ػ ، ػٖ أر ٤ٚ ٍٟٝ ػٖ أر  ٝ
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Telah meriwayatkan dari ayahnya dari Abu „Abdullah [„alaihis salam] dan telah 

meriwayatkan darinya Aliy bin Al Hakam [Mu‟jam Rijal Al Hadits 10/368 biografi no 6419] 

Syaikh Aliy An Namaziy Asy Syahruudiy menyebutkan dalam kitabnya Mustadrakat Ilm 

Rijal Al Hadits 4/419 no 7775 

ؼَى١ ٤ي هللا حُ ز ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر َكٖٔ ر زي حُ  ػ

َٝٙ. ٍٟٝ ػٖ أد ًٌ ٣ ْ ٤ن ؽ 2 / 171ُ ٘ ٢ حُ ٓخُ ٠َ. أ ل ٔ ٞ حُ ٘ٚ أر ٚ، ٝػ ٣ 

„Abdurrahman bin Muhammad bin „Ubaidillah Al „Ardiy, mereka tidak menyebutkannya. Ia 

meriwayatkan dari ayahnya dan telah meriwayatkan darinya Abu Mufadhdhal, dalam Amaliy 

Syaikh Ath Thuusiy 2/171 

Dan jika kita merujuk pada kitab Amaliy Syaikh Ath Thusiy maka sanad yang dimaksud 

adalah sebagai berikut 

٤ي هللا  ز ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر َكٖٔ ر زي حُ ٘خ ػ خٍ كيػ ٠َ، ه ل ٔ ٢ حُ خ ؿٔخػش، ػٖ أر زَٗ خٍ أه ه

٢ ػَٔ ُحًحٕ وظخٕ، ػٖ أر ٤ ٢ حُ خٕ أر ٔؼ ، ػٖ ػ ٤ٚ ؼ٢َُٓ، ػٖ أر  حُ

Ttelah mengabarkan kepada kami Jama‟ah dari Abu Mufadhdhal yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdurrahman bin Muhammad bin Ubaidillah Al Arzamiy dari 

Ayahnya dari „Utsman Abi Yaqzhaan dari Abi Umar Zaadzaan [Amaliy Syaikh Ath Thuusiy 

2/139] 

Maka ‗Abdurrahman bin Muhammad bin Ubaidillah yang disebutkan oleh Syaikh Ali An 

Namaziy itu adalah Al ‗Arzamiy dan ia meriwayatkan dari Ayahnya sebagaimana yang 

nampak dalam Amaliy Syaikh Ath Thuusiy. 

. 

. 

. 

Selain itu dilihat dari segi matan-nya riwayat di atas mengandung kemungkaran dari sisi 

bertentangan dengan riwayat yang menyatakan bahwa orang yang berimam dengan imam 

yang ternyata tidak berwudhu‘ maka tidak perlu mengulang shalat. Sedangkan zhahir riwayat 

di atas nampak bahwa mereka diharuskan mengulang shalat mereka. 

ٖ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٢ِ ر ؼخ،  ػ ٤ ٗخًحٕ ؿٔ  ٖ ٠َ ر ل ٤َ، ػٖ حُ ٓٔخػ ٖ ا ، ٝٓلٔي ر ٤ٚ ْٗ، ػٖ أر ٛخ

 ٤ٚ ِ زي هللا )ػ خ ػ ض أر ٓؤُ خٍ:  ِْ ه ٔ ٓ ٖ ِ، ػٖ ٓلٔي ر ٠ٔ، ػٖ ك٣َ ٤ ٖ ػ ػٖ كٔخى ر

 ٫ٝ ٞٛ ٤ي  ؼ وخٍ: ٣ ِٞح، ك ٛ ٓخ  ؼي  ْٜٔ ر ِ ؤػ َ ك ٤َ ١ٜ ٠ِ ؿ ٛٞ ػ ٓخ ٝ ٞ َؿَ أّ ه ٬ّٔ( ػٖ حُ حُ

٤يٕٝ ؼ ٣ 

Aliy bin Ibrahim bin Haasyim dari Ayahnya dan Muhammad bin Ismail dari Fadhl bin 

Syadzaan, keduanya dari Hammad bin Iisa dari Hariiz dari Muhammad bin Muslim yang 

berkata aku bertanya kepada Abu „Abdullah [„alaihis salaam] tentang seseorang yang 

menjadi imam dan ia ternyata tidak suci [berwudhu‟], ia memberitahu mereka setelah shalat. 
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[Abu „Abdullah] berkata “ia mengulang shalat sedangkan mereka tidak perlu mengulang” 

[Al Kafi  Al Kulaini 3/378] 

Kesimpulan : Tidak diragukan lagi bahwa riwayat Imam Ali pernah shalat tanpa berwudlu‘ 

adalah dusta yang diada-adakan atas nama Ima Aliy. Dari sudut pandang keilmuan Syiah 

riwayat tersebut dhaif dan tidak bernilai hujjah. 

Tulisan ini bisa dibilang merupakan pembelaan terhadap Syiah atas ulah sekelompok orang 

jahil berhati nifaq yang tidak henti-hentinya mencari cara untuk merendahkan mazhab Syiah. 

Sebagai tetangga yang baik, kami tidak berkeberatan untuk membantu saudara kami [baca : 

Syiah] atas ulah tetangga-nya yang jahil [baca : Salafy nashibi]. Kita berdoa kepada Allah 

SWT semoga kejahilan mereka tidak membawa mudharat bagi siapapun kecuali diri mereka 

sendiri. 

Kata Nashibi : Syiah Menyucikan Kotoran Imam, Lantas 

Bagaimanakah Ahlus Sunnah? 

Posted on Juli 23, 2013 by secondprince  

Kata Nashibi : Syiah Menyucikan Kotoran Imam, Lantas Bagaimanakah Ahlus 

Sunnah? 

Ada banyak situs nashibi yang gemar mencela mazhab syiah dengan mencatut hal-hal aneh 

dalam kitab ulama syiah. Tujuan mereka tidak lain hanya untuk merendahkan mazhab syiah 

dan menyebarkan syubhat di kalangan orang awam. Yang patut disayangkan perilaku ini 

tampak sekali dungunya karena apa yang mereka tertawakan pada mazhab Syiah tersebut 

juga ada pada mazhab Sunni yang katanya mereka wakili. Sungguh ironis sekali, 

perhatikanlah kutipan berikut yang katanya dari kitab Syiah 

ٛٔخ  َ ٌحٍس ر ظٖ ٫ٝ ه زخع ٫ٝ ٗ ظو ٓ ْ ح ٜط ٔش ٝؿخث ٍٞ ح٧ث ٢ ر ٤ْ ك ُ  َ َ، ر ٔي ح٧ًك ٔ خُ ً

٘ش ـ ظٞؿذ ىهٍٞ حُ ٓ ٘خٍ ٝح ٤ٚ حُ ِ لَّ هللا ػ ٣ ْٜٓ ْ ٝى ٜط ْٜ ٝؿخث ُٞ َٗد ر  ٖٓ 

Kencing dan tinja para imam bukanlah sesuatu yg menjijikkan, tidak berbau busuk, tidak 

pula termasuk kotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang sangat harum. Barangsiapa 

yang meminum kencing mereka, tinja mereka, dan darah mereka, Allah akan haramkan 

padanya api neraka dan wajib baginya masuk surga [Anwaarul Wilaayah Ayatullah Al 

Aakhunid Mullaa Zainal Aabidiin Al Kalbaayakaaniy, hal 440]. 

. 

. 

Perkataan ulama Syiah ini memang aneh dan sulit dipercaya tetapi kami pribadi tidak akan 

menjadikan perkataan ulama syiah ini sebagai bahan tertawaan untuk merendahkan mazhab 

Syiah dengan alasan sebagai berikut 

Pertama : Hal ini tidak menjadi kesepakatan dalam mazhab Syiah, terdapat Ulama Syiah yang 

justru mendustakan hal tersebut. Ayatullah Sayyid As Sistaniy pernah ditanya mengenai hal 

https://secondprince.wordpress.com/2013/07/23/kata-nashibi-syiah-menyucikan-kotoran-imam-lantas-bagaimanakah-ahlus-sunnah/
https://secondprince.wordpress.com/2013/07/23/kata-nashibi-syiah-menyucikan-kotoran-imam-lantas-bagaimanakah-ahlus-sunnah/
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ini sebagaimana yang tertulis dalam Al Istifta‘at Ayatullah Sayyid As Sistaniy hal 554 

persoalan no 2196 

ٔئحٍ : 1   ي ٖٓ  –حُ ٔش ح١٧ٜخٍ ٝإٔ ًُ ٍٞ ح٧ث َٗد ر  ِ٤ ـ ٘خ ٗ ؤٗ ٤ش ر ٛخر للش ٝ ٛ َأص ٖٓ  ه

٘ش ؟ ـ زخص حُ  ٓٞؿ

Persoalan : 1. Aku pernah membaca dri tulisan Wahabi bahwa kita membolehkan meminum 

kencing para Imam yang suci dan hal itu akan memasukkan kita ke dalam surga?. 

ـٞحد : 1  ٘ٚ –حُ خهلل ٓ ؼًٞ ر ظَحء ٗ ٌد ٝحك ٌٛح ً  

Ayatullah As Sistaniy menjawab : 1. Hal itu dusta dan mengada-ada, kita berlindung kepada 

Allah darinya 

Kedua : Salafy nashibi hanya menukil pendapat salah satu Ulama Syiah, dan hal ini tidaklah 

mutlak mewakili mazhab Syiah karena seorang ulama bisa saja keliru akan pendapatnya atau 

ia tidak memiliki dalil yang kuat untuk mendukung pendapatnya. Dalam hal ini salafy nashibi 

tidak membawakan satu pun hadis yang shahih di sisi Syiah bahwa meminum kencing dan 

kotoran Imam mewajibkan masuk surga. Apalagi ternukil pula Ulama Syiah yang 

mendustakan hal tersebut maka bisa jadi hal tersebut adalah bagian dari ikhtilaf para ulama 

sebagaimana hal ini juga terjadi dalam mazhab Ahlus Sunnah. 

Ketiga : Hal ini tidak bisa dijadikan celaan atas mazhab Syiah karena sebenarnya sudah ada 

pula Ulama Sunni yang menyatakan hal serupa. 

(  ََ جِ ُٓ قَّ ( َٛ َٝ  ٍُ ُٜٞ ْٔ ـُ ُْ ِٚ ح خ َػ٤َِْ َٔ ًَ  ِٙ َِ ٤ْ ـَ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِٚ َٓشُ ك٬َ٠ََطِ خ ـَ ُي َٗ َٔ ْؼظَ ُٔ ُْ َْ ح َٛ  ٫َ ّْ ِٕ أَ ٤َْوخ َّ٘ َكُٚ حُ

ََ  كَؤََؿخَد )؟  َٗوَ َٝ  ُٙ َُ َؿ٤ْ َٝ  ٌٖ ٤ْ َٔ ٢ ُك ِٟ ُْوَخ َلُٚ ح لَّ َٛ َٝ  ُٙ َُ َؿ٤ْ َٝ  ١ِّٞ ـَ ُْزَ ِٚ ح َّ رِ َِ خ َؿ َٔ ًَ َٜخ  طُ ٍَ خ َٜ َي ١َ َٔ ْؼظَ ُٔ ُْ َّٕ ح َ ُٙ رِؤ

َٝ  ُّ٢ٌِ ْز ُّٔ حُ َٝ  ُّ١ُِ ٍِ ُْزَخ َلُٚ ح لَّ َٛ َٝ  َٖ خ٤ِّ٤ِٗ َٓ ح ََ ُُْو ْٖ ح ح٢ُِّٗ َػ ََ ْٔ ُؼ ُْ ٍَ ح َّْ هَخ ْْ ػُ ُٛ َُ َؿ٤ْ َٝ لََح٢ِّ٘٤ِ٣  ْٓ ِٖ ح٩ْ ٣ ُْ حُيِّ ـْ ٤ُْن َٗ َّ٘ حُ

ِْو٢ِ٘٤ُِّ  ُْزُ ْكَؼِش  :ح َِّ ُٖ حُ ٍَ حْر هَخ َٝ  ، ٟ َٞ ُْلَْظ ِٚ ح رِ َٝ :  ُّ٢ ِ٘ ًَ ٍْ َِّ ٍَ حُ ِٚ هَخ َ رِ ُْو٠َ هللاَّ أَ َٝ ١ٌِ أَْػظَوُِيُٙ  ُ حَُّ ٢  :اَّٗٚ ـِ ْ٘زَ َ٣ َٝ  ٍُ ح أَهُٞ ٌَ ًَ َٝ
خِة َٓ ُىُٙ ك٢ِ  َْ ْٗز٤َِخء١َِ ٍِ ح٧َْ  

Ditanya : Apakah kotoran Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dinyatakan najis seperti yang 

lainnya sebagaimana dinyatakan jumhur dan dishahihkan oleh syaikhan ataukah tidak?. 

Jawab : Bahwa yang mu‟tamad adalah kesuciannya [kotoran Nabi] seperti yang dinyatakan 

oleh Al Baghawiy dan yang lainnya dan dishahihkan Al Qaaadiy Husain dan yang lainnya. 

Dan telah dinukil Al Umraaniy dari Al Khurasaniyyin dishahihkan oleh Al Baariziy, As 

Subkiy, Syaikh Najmuddin Al Isfaaraayiiniy dan selain mereka, kemudian telah berkata Al 

Bulqiiniy “dan berfatwa dengannya”dan Ibnu Raf‟ah berkata bahwa ia meyakininya dan 

berjumpa dengan Allah dalam keadaan meyakininya. Az Zarkasyiy berkata “demikianlah 

dikatakan dan seyogianya itu juga berlaku untuk seluruh para Nabi” [Fatawa Ar Ramliy 

1/169] 

Di atas adalah fatwa dari salah seorang ulama ahlus sunnah bermazhab Syafi‘i yaitu Ahmad 

bin Hamzah Ar Ramliy mengenai kesucian kotoran Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

. 

Jika para pembaca ingat dulu pernah hangat-hangatnya pembicaraan di Mesir mengenai fatwa 

salah seorang ulama yaitu Syaikh Ali Jum‘ah yang membolehkan minum air kencing Nabi 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/755_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_554
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/755_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_554
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[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Pernyataan Beliau ini mendapat kecaman keras dari berbagai 

kalangan padahal jika ditelaah secara objektif, apa yang dikemukakan Syaikh Ali Jum‘ah 

memang memiliki dasar dalam kitab hadis. 

ِٖ حْد ٍي ، َػ َّٔ َل ُٓ  ُٖ خُؽ ْر َـّ ٍٖ ، ػ٘خ َك ِؼ٤ َٓ  ُٖ ٍَ ، ػ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر ْ٘زَ ِٖ َك َي ْر َٔ ُٖ أَْك ِ ْر ػََ٘خ َػْزُي هللاَّ شَ َكيَّ َٔ ٤ْ ٌَ ْٖ ُك ٣ٍْؾ ، َػ ََ ِٕ ُؿ
شَ ، هَخَُْض  َٔ ٤ْ َٓ َٜخ أُ ِّٓ ْٖ أُ شَ ، َػ َٔ ٤ْ َٓ ِْ٘ض أُ ٠ََ٣ُؼُٚ  :رِ َٝ  ، ِٚ ٍُ ك٤ِ ٍٕ ٣َزُٞ ْٖ ِػ٤َيح ِٓ َْ هََيٌف  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َٕ َُِِّ٘ز٢ِِّ  خ ًَ

ٍَ ، كََن ؤَ َٔ ُيُٙ كَ ـِ َ٣ ْْ َّ كَطَََِذ ، كََِ ِٙ ، كَوَخ َِ ٣ َِ َٓ ٍَ طَْلَض  ُْوََيُف ؟  ” :ح َٖ ح شَ  : حُُٞخَه ، ”أ٣َْ َٔ َِ َٓ  ِّّ ُّ أُ سُ َهخِى ََّ َِرَْظُٚ رَ َٗ

 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ِش ، كَوَخ َ٘ َُْلزَ ِٝ ح ٍْ ْٖ أَ ِٓ َٜخ  َؼ َٓ ْض  َٓ ٍٍ ” :حَُّظ٢ِ هَِي ٍِ رِِلظَخ َٖ حَُّ٘خ ِٓ ْص  ََ َوَِي حْكظَظَ  ُ” 

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Ma‟iin yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Hajjaaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Hukaimah binti Umaimah dari ibunya 

Umaimah yang berkata Nabi shallallahu „alaihi wasallam memiliki bejana dari pelepah 

kurma yang beliau gunakan untuk buang air kecil pada waktu malam hari di bawah 

ranjangnya, suatu hari Nabi meminta bejana itu dan tidak menemuinya lalu bertanya, “di 

manakah bejana itu?” Dia menjawab, “Ia diminum oleh Barrah, pembantu Ummu Salamah 

yang datang bersama dengannya dari tanah Habsyah” Maka bekata Nabi shallallahu alaihi 

wasallam “Dia telah diharamkan dari jilatan api neraka” [Mu‟jam Al Kabir Ath Thabraniy 

24/205 no 527] 

Al Baihaqiy juga membawakan hadis di atas dalam Sunan Al Kubra 7/67 no 13184 dengan 

jalan sanad Yahya bin Ma‘in di atas dimana Ibnu Juraij menyebutkan sima‘-nya dari 

Hukaimah. Terdapat sedikit perbedaan pada matannya dengan riwayat Thabraniy dimana 

dalam riwayat Thabraniy orang yang dimaksud adalah Barrah pembantu Ummu Salamah 

sedangkan dalam riwayat Baihaqiy orang yang dimaksud adalah Barakah pembantu Ummu 

Habiibah. Al Haitsamiy berkata mengenai hadis Ath Thabraniy di atas 

ٖ أكٔي د زي هللا ر ٤َ ػ ٤ق ؿ ٜل ٚ ٍؿخٍ حُ ٢ ٍٝؿخُ زَحٗ ط ٝحٙ حُ ٛٔخٍ  ٬ ٔش ًٝ ٤ ٌ زَ ٝك ٘ ٕ ك

وش  ػ

Riwayat Thabraniy dan para perawinya perawi shahih selain Abdullah bin Ahmad bin 

Hanbal dan Hukaimah keduanya tsiqat [Majma‟ Az Zawaaid Al Haitsamiy 8/220 no 14014] 

Sebagian ulama ahlus sunnah menyatakan shahih atau hasan hadis di atas, diantaranya adalah 

Jalaludin As Suyuthiy 

خٕ  ض ً خُ ٜٓخ ه ٔش ػٖ أ ٤ ٘ض أٓ ٔش ر ٤ ٌ ٤ق ػٖ ك ٛل ٘ي  ٔ و٢ ر ٤ٜ ز ٢ ٝحُ زَحٗ ط ٝأهَؽ حُ

وخّ  َٙ ك ٣َٓ لض  ٚؼ ط ٠ ٤ٚ ٣ٝ زٍٞ ك ٤يحٕ ٣ يف ٖٓ ػ ِْ} ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢ } ٘ ِ ُ

ٔش  ِ ٓ َس هخىّ أّ  ٚظ ر َٗر ٞح  خُ ويف ه ٖ حُ وخٍ أ٣ ٘ٚ ك ٔؤٍ ػ ـيٙ ك ٣ ِْ ٚز ك ِ ط ظ٢ ك حُ

٘خٍ  ظظَص ٖٓ حُ وي حك ُ {ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢ } ٘ وخٍ حُ ٘ش ك ز ل خ ٖٓ أٍٝ حُ ٜؼ يٓض ٓ ه

لظخٍ  ر

Dan telah dikeluarkan Ath Thabraniy dan Baihaqiy dengan sanad shahih dari Hukaimah 

binti Umaimah dari Ibunya yang berkata Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] memiliki 

bejana dari pelepah kurma yang beliau gunakan untuk buang air kecil pada waktu malam 

hari di bawah ranjangnya, suatu hari Nabi meminta bekas itu dan tidak menemuinya lalu 

bertanya, “di manakah bejana itu?” Dia menjawab, “Ia diminum oleh Barrah, pembantu 

Ummu Salamah yang datang bersama dengannya dari tanah Habsyah” Maka bekata Nabi 
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[shallallahu alaihi wasallam] “Dia telah diharamkan dari api neraka” [Khasa‟is Al Kubra 

As Suyuthiy 2/377] 

As Suyuthiy telah berhujjjah dengan hadis di atas dan menshahihkannya, ia memasukkan 

hadis tersebut dalam bab yang ia tulis dengan judul 

طٚ ٚ ٝؿخث ُٞ ٓٚ ٝر خٍس ى ٜط ِْ} ر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ { ٚٛ ٜخ ظ خد حه  ر

Bab Kekhususan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dengan kesucian darah-nya, air 

kencing-nya dan tinja-nya 

Selain As Suyuthiy, hadis tersebut juga dishahihkan dan dijadikan hujjah oleh Qadhi ‗Iyadh 

dalam kitabnya Asy Syifaa bi Ta‘rif Huquq Al Musthafa [Asy Syifaa 1/55] 

An Nawawiy juga menshahihkan hadis tersebut dan mengutip penshahihan Daruquthniy 

terhadap hadis wanita yang meminum kencing Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Ia berkata 

٠ِ هللا  ٛ  ٚٔ لخؿْ كـ زش حُ ٤ خ ١ ٤ٖ إٔ أر ؼَٝك ٔ ٤ٖ حُ ؼ لي٣ خُ ٜخ ر خٍط ٜط خٍ ر ظيٍ ٖٓ ه ٓ ٝح

 ِْ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٚ ُٞ ض ر َٗر َٓأس  ٤ٚ ٝحٕ ح ِ ٌَ ػ ٘ ٣ ْ ُٝ ٚٓ َٗد ى ٝ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ

زٞ َٔأس حُ َٗد حُ غ  ٤ق ٝكي٣ ؼ ٟ زش  ٤ ٢ ١ غ أر خ ٝكي٣ ٤ٜ ِ ٌَ ػ ٘ يحٍ ٣ ٤ق ٍٝحٙ حُ ٛل  ٍ

٤ق ٛل غ  ٛٞ كي٣ خٍ  ٢٘ ٝه ط  ه

Dan telah berdalil mereka yang menyatakan kesuciannya [air kencing dan darah Nabi] 

dengan dua hadis yang sudah dikenal yaitu hadis Abu Thaibah yang membekam Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] dan meminum darahnya, tidak ada pengingkaran Beliau 

atasnya dan hadis seorang wanita meminum kencing Nabi [shallallahu „alaihi wasallam], 

tidak ada pengingkaran Beliau atasnya. Hadis Abu Thaibah dhaif dan hadis wanita 

meminum kencing tersebut shahih, diriwayatkan Daruquthniy dan ia berkata “itu hadis 

shahih” [Al Majmu‟ Syarh Al Muhadzdzab 1/234] 

Kami tidak menemukan asal penukilan tashih Daruquthniy tersebut [sepertinya bukan berasal 

dari kitab Sunan-nya] tetapi tashih Daruquthniy tersebut juga dinukil oleh Ibnu Mulaqqin 

dalam Badr Al Muniir 1/485. 

. 

. 

. 

Kami tidak menafikan bahwa sebagian ulama telah melemahkan hadis Ath Thabraniy di atas 

dengan alasan Hukaimah binti Umaimah tidak dikenal. Ibnu Hibban telah memasukkannya 

dalam Ats Tsiqat 

َٜخ ش طَٟٝ َػٖ أٓ َٔ ٤ْ َٓ َٜخ رٖ ؿ٣َؾ ك٤ٌٔش ر٘ض أُ ْ٘ ْلزَش ٍٟٝ َػ ُٛ ُٜخ  َٝ ش ر٘ض ٍه٤وَش  َٔ ٤ْ َٓ  أُ

Hukaimah binti Umaimah meriwayatkan dari Ibu-nya Umaimah binti Ruqaiqah salah 

seorang sahabat Nabi. Telah meriwayatkan dari-nya Ibnu Juraij [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 

4/195 no 2460] 
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Sebagian kalangan menilai tautsiq Ibnu Hibban tidak mu‘tamad karena ia dikenal sering 

memasukkan perawi majhul dalam kitabnya Ats Tsiqat. Tetapi terdapat qarinah yang 

menguatkan bahwa Hukaimah binti Umaimah tidaklah majhul di sisi Ibnu Hibban karena 

Ibnu Hibban sendiri telah berhujjah dan menshahihkan hadis Hukaimah binti Umaimah 

dalam kitab-nya Shahih Ibnu Hibban [Shahih Ibnu Hibban 4/274 no 1426] dimana Ibnu 

Hibban dalam muqaddimah kitab Shahih-nya menyatakan bahwa salah satu syarat perawi 

yang ia gunakan dalam kitab-nya tersebut adalah shaduq dalam hadis. 

Selain itu hadis Hukaimah binti Umaimah juga dikeluarkan oleh An Nasa‘iy dalam kitab-nya 

Al Mujtaba dimana An Nasa‘i menyatakan bahwa semua hadis dalam Al Mujtaba adalah 

shahih 

 ٍِٞ ٠ٚ ٓؼ ؼ ٤ق ٝر ٛل  ِٚ ً ٖ٘ ٔ ظخد حُ ً ٢ ٔخث ٘ خٍ حُ ٚظ ه ِ ٤ٖ ػ ز ٣ ْ ُ ٚ ا٫ أٗ

ِٚ ٤ق ً ٛل ز٠  ظ ٔـ خُ ٠ٔٔ ر ٔ ٘ٚ حُ ظوذ ٓ ٘ ٔ  ٝحُ

An-Nasaa‟iy berkata Kitab As-Sunan semua haditsnya shahih, dan sebagiannya ma‟luul. 

Hanya saja „illat-nya itu tidak nampak. Adapun hadits-hadits yang dipilih dari kitab tersebut, 

yang dinamakan Al-Mujtabaa, semuanya shahih [An Nukaat Ibnu Hajar 1/84] 

Al Hakim juga meriwayatkan hadis Hukaimah binti Umaimah dalam kitabnya Al Mustadrak 

1/167 dan ia mengatakan bahwa sanad hadis tersebut shahih. Sebagaimana maklum dikenal 

dalam Ulumul hadis bahwa penshahihan terhadap hadis berarti tautsiq terhadap para perawi-

nya, maka disini terdapat faedah bahwa Hukaimah binti Umaimah mendapat predikat ta‘dil di 

sisi An Nasa‘iy dan Al Hakim. 

Terlepas dari apa sebenarnya kedudukan hadis tersebut, kami hanya ingin menunjukkan 

bahwa terdapat sebagian ulama ahlu sunnah yang menguatkan dan berhujjah dengannya. 

Sehingga kalau kita melihat secara objektif maka apa yang dikatakan salah seorang ulama 

syiah tersebut tentang Imam mereka sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh sebagian 

ulama ahlu sunnah tentang Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

. 

. 

. 

Lampiran : Berikut adalah scan Kitab Khasa‘is Al Kubra oleh Jalaludin As Suyuthiy dimana 

Beliau telah berhujjah dan menshahihkan hadis riwayat Thabraniy di atas 
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https://secondprince.files.wordpress.com/2013/07/khasais-al-kubra-as-suyuthiy1.jpg
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Akhir kata kami mengingatkan kepada saudara kami baik yang Syiah maupun yang Ahlus 

Sunnah agar sama-sama bersikap dewasa dan tidak perlu saling merendahkan dan jangan 

terpengaruh dengan syubhat para Nashibi. Seperti biasa, salam damai. 

Alien Menceritakan Hadis Dalam Kitab Syiah? 

Posted on Juni 19, 2013 by secondprince  

Alien Menceritakan Hadis Dalam Kitab Syiah? 

Sebagian orang pembenci syiah [baca : Nashibi] menyebarkan tulisan aneh yang tujuannya 

tidak lain untuk mencela mazhab Syiah. Mereka membawakan keterangan dalam salah satu 

kitab Rijal Syiah bahwa ada orang turun dari langit dan menceritakan hadis. Seperti biasa 

https://secondprince.wordpress.com/2013/06/19/alien-menceritakan-hadis-dalam-kitab-syiah/
https://secondprince.files.wordpress.com/2013/07/khasais-al-kubra-as-suyuthiy2.jpg
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para orang bodoh dari pengikut mereka tertawa-tawa dan ikut-ikutan mencela Syiah. Aneh, 

tidak ada satupun diantara mereka yang berusaha sedikit menggunakan akal warasnya untuk 

memahami permasalahan secara objektif dengan metode ilmiah. 

Para pembaca yang terhormat, jika anda melihat dengan baik karakter sang penulis dari 

tulisan-tulisannya [selain tulisan tentang Syiah]. Anda akan melihat sosok yang katanya 

berpegang pada kaidah ilmiah [atau lebih tepatnya bergaya sok ilmiah], membahas suatu 

permasalahan dengan mentakhrij hadis-hadisnya kemudian melakukan analisis perawi 

dengan kitab-kitab Rijal. Intinya bisa dikatakan jika tidak sedang menulis tentang Syiah, 

penulis tersebut masih menunjukkan kewarasannya tetapi jika sedang menulis tentang Syiah, 

tiba-tiba nampak ketidakwarasan yang muncul dari kebenciannya terhadap Syiah. Orang 

yang biasanya berlagak pintar tiba-tiba menjadi berlagak bodoh. Kami melihat bahwa 

sebenarnya dalam perkara Syiah, penulis memang tidak sedang mencari kebenaran secara 

objektif melainkan hanya ingin membuat kabar miring tentang Syiah dan berusaha 

menggiring para pembacanya yang bodoh agar ikut-ikutan mentertawakan dan mencela 

Syiah. 

Dahulu penulis tersebut pernah membuat tulisan sensasional lainnya dengan judul ―Ketika 

Keledai Telah Menjadi Perawi Hadis‖. Penulis membawakan hadis dalam kitab hadis mazhab 

Syiah yaitu Al Kafi dimana matannya menceritakan ada seekor keledai menyebutkan hadis 

keutamaan Nabi Muhammad [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Orang-orang bodoh akan tertipu 

dan tanpa sadar mentertawakan kebodohannya sendiri. Riwayat Al Kafi ini kedudukannya 

dhaif jika dipandang dari sisi keilmuan hadis Syiah karena ia diriwayatkan atau dinukil tanpa 

sanad dalam kitab Al Kafi. Maka orang yang objektif akan berpikir bagaimana mungkin 

mencela mazhab Syiah dengan riwayat yang dhaif di sisi mereka. Betapa banyak riwayat 

aneh, palsu, mungkar dalam kitab Ahlus Sunnah lantas bisakah riwayat ini dijadikan dasar 

mencela mazhab Ahlus Sunnah?. 

Mari kita lihat riwayat yang menyebutkan ―Alien‖ menjadi perawi hadis dalam kitab Syiah 

ٖ ػٔحسز ذ ذ ٞ ص٣ ذ أذ ٢ ص٣ ٤ٞجٗ خ ٢ جُ ٜٔذجٗ ال جُ ؼشف  ٤ش أٓشٙ ٖٓ ٣  ؿ

ٛزج ش  ٤ٖ رً غ ك ٖ جُ ٤ذ ذ ر هللا ػ  ٚ عٔغ أٗ ؼل  ٘ح ذ فكحذ  أ
وٍٞ ثَ :٣ ع رذ  هللا ػ  ٖ ١ِٞ ٓكٔذ ذ ر ٖ ػٔحسز ٖٓ :جُ ذ ذ ٛزج ص٣  

ز١ ي؟ جُ حٍ قذغ ضٍ سؾَ :ه غٔحء ٖٓ ٗ ٢٘ جُ ْ قذغ  ػشؼ غ

Umaraah bin Zaid, Abu Zaid Al Khaiwaaniy Al Hamdaaniy, tidak diketahui tentangnya 

selain ini, Al Husain bin „Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar sebagian sahabat 

kami mengatakan Abdullah bin Muhammad Al Balaawiy pernah ditanya “siapakah Umaarah 

bin Zaid yang menceritakan hadis kepadamu?”. Ia berkata “seorang laki-laki yang turun 

dari langit menceritakan kepadaku kemudian naik” [Rijal An Najasyiy hal 303 no 827]. 

Riwayat ini kedudukannya dhaif di sisi keilmuan mazhab Syiah dengan alasan sebagai 

berikut. Dalam sanadnya terdapat perawi majhul yaitu pada lafaz “sebagian sahabat kami”. 

Tidak disebutkan nama para sahabat Husain bin ‗Abdullah yang dimaksud maka sanadnya 

dhaif. Selain itu ‗Abdullah bin Muhammad Al Balaawiy juga seorang yang dhaif di sisi 

Syiah. Ibnu Dawuud berkata dalam Juz Kedua Rijal Ibnu Dawuud, biografi Abdullah bin 

Muhammad Al Balaawiy 
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زجخ محع ً ع ٝ ِكذ٣ ثَ ُ ع ز١ ػٔحسز ٖٓ  ش١ٝ جُ ٣ ٚ٘ وحٍ ػ  سؾَ ك
غٔحء ٖٓ ضٍ جُ ٢٘ف ٗ ْ قذغ  ػشؼ غ

Pendusta, pemalsu hadis, ia pernah ditanya siapa Umaarah yang ia telah meriwayatkan 

darinya, ia berkata “orang yang turun dari langit menceritakan kepadaku kemudian naik” 

[Juz Kedua Rijal Ibnu Dawuud no 277] 

An Najasyiy dalam biografi Muhammad bin Hasan bin ‗Abdullah Al Ja‘fariy, ia berkata 

―telah meriwayatkan darinya Al Balaawiy dan Al Balaawiy seorang yang dhaif dan tercela 

atasnya‖ [Rijal An Najasyiy hal 324 no 884] 

Dengan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hikayat Umaarah bin Zaid turun 

dari langit dan menceritakan hadis kepada Abdullah bin Muhammad Al Balaawiy adalah 

dusta bahkan bisa jadi ini adalah kedustaan Al Balaawiy. Tidak hanya di sisi Syiah, Abdullah 

bin Muhammad Al Balaawiy ini ternyata juga perawi kitab hadis Ahlus Sunnah, Ibnu Hajar 

dalam Lisan Al Mizan telah menulis biografi tentangnya 

رذ هللا ػ  ٖ ِٟٞ ٓكٔذ ذ ر ٖ ػٔحسز ػٖ جُ ذ ذ حٍ ص٣ ٢٘ ه ط ذجسه  جُ
نغ ع ٣ كذ٣ ِص جُ ٘ٚ سٟٝ ه ٞ ػ س أذ ٢ ػٞجٗ ٤ٚك ك فك  ٢  ك

وحء غ ط ع رشج جال مٞػح خ ٞٓ 

Abdullah bin Muhammad Al Balaawiy meriwayatkan dari „Umaarah bin Zaid, Daruquthniy 

berkata “pemalsu hadis”. Aku katakan telah meriwayatkan darinya Abu Awanah dalam kitab 

Shahihnya tentang Al Istisqaa‟ kabar maudhu‟ [Lisan Al Mizan juz 3 no 1392] 

Kesimpulannya, kisah alien ini adalah kedustaan dari seorang perawi yang memang dicela 

oleh mazhab Syiah dan Sunni. Maka mengapa ada sebagian orang mau-maunya berpikir 

dengan keras untuk memahami suatu riwayat dusta dan menjadikannya sebagai bahan ejekan 

bagi mazhab lain, sepertinya orang tersebut memang agak sedikit kurang waras atau 

menyimpan kenifaqan di hatinya. Yah mana ada kan orang waras mau berpikir keras 

memahami riwayat dusta dan menjadikan riwayat dusta tersebut untuk mencela mazhab lain. 

Muawiyah bin Abu Sufyan Berdusta Atas Nama 

Rasulullah [Shallallahu ‘Alaihi Wasallam] 

Posted on Maret 2, 2013 by secondprince  

Muawiyah bin Abu Sufyan Berdusta Atas Nama Rasulullah [Shallallahu ‘Alaihi 

Wasallam] 

Tulisan ini adalah kritikan terhadap para nashibi yang dengan semangat membela Muawiyah 

dan gemar membawakan hadis-hadis keutamaan Muawiyah. Diantaranya adalah hadis 

kebanggaan salafy nashibi bahwa Muawiyah adalah seorang yang diberi petunjuk dan 

pemberi petunjuk. Berikut akan kami bawakan kabar shahih bahwa Muawiyah telah berdusta 

atas Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

ح رشٗ رذ أخ شصجم ػ ح جُ ح ٍه رشٗ طحدز ػٖ ٓؼٔش أخ ٢ ػٖ ه ٤خ أذ ؽ  

٢ ٘حت ٜ س إٔ جُ ؼح٣ٝ حٍ ٓ لش ه ٘ فكحخ ٖٓ ُ ر٢ أ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   

https://secondprince.wordpress.com/2013/03/02/muawiyah-bin-abu-sufyan-berdusta-atas-nama-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2013/03/02/muawiyah-bin-abu-sufyan-berdusta-atas-nama-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/
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٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ِٕٞٔ ؼ عٍٞ إٔ ض هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ 

٠ٜ ِٞد ػٖ ٗ ٘ٔٞس ؾ شًد إٔ جُ ٤ٜح ض ِ ٞج ػ حُ ِْٜ ه ؼْ جُ حٍ ٗ  ه

ِٕٞٔ ؼ ٚ ٝض ٠ٜ أٗ رحط ػٖ ٗ ٛد ُ ز ال جُ وطؼح ئ ٞج ٓ حُ ِْٜ ه ؼْ جُ ٗ 
حٍ ِٕٔٞ ه ؼ ٚ ٝض ٠ٜ أٗ ؾشخ ػٖ ٗ ٢ جُ ٤س ك ٛد آٗ ز نس جُ ل  ٝجُ

ٞج وحُ ِْٜ ك ؼْ جُ حٍ ٗ ِٕٔٞ ه ؼ ٚ ٝض ٠ٜ أٗ طؼس ػٖ ٗ ٔ ٢٘ – جُ ؼ ٣ 
طؼس كؽ ٓ ٞج – جُ حُ ِْٜ ه ال جُ حٍ  ٠ِ ه ٚ ذ ٢ ئٗ ٛزج ك ع  كذ٣ ٞج جُ حُ  ه

ال  

Telah mengabarkan kepada kami „Abdurrazaaq yang berkata telah mengabarkan kepada 

kami Ma‟mar dari Qatadah dari Abu Syaikh Al Hunaa‟iy bahwa Muawiyah berkata kepada 

sekelompok sahabat Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] tahukah kalian bahwa Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] melarang kulit harimau yaitu menungganginya, Mereka 

berkata “benar”. Muawiyah berkata “tahukah kalian bahwa Beliau melarang memakai emas 

kecuali sepotong kecil”, Mereka berkata “benar”. Muawiyah berkata “tahukah kalian 

bahwa Beliau melarang minum dari bejana emas dan perak”, Mereka berkata “benar”. 

Muawiyah berkata lagi “tahukah kalian bahwa Beliau telah melarang mut‟ah yaitu mut‟ah 

haji”. Mereka berkata “tidak”. Muawiyah berkata ” hal itu benar, sesungguhnya hal itu ada 

dalam hadis ini” Mereka berkata “tidak” [Mushannaf „Abdurrazaaq no 19927] 

Kisah di atas diriwayatkan oleh para perawi tsiqat, hadis ini kedudukannya shahih jika 

selamat dari tadlis Qatadah. Sebagian ulama memperbincangkan riwayatnya dengan ‗an anah 

karena ia sering melakukan tadlis. Sebagian ulama yang lain telah menshahihkan ‗an anah 

Qatadah karena hal itu banyak ditemukan dalam kitab Shahih. 

 ‘Abdurrazaaq bin Hammaam termasuk perawi Bukhari dan Muslim seorang hafizh yang 
tsiqat sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar *At Taqrib 1/599+. Abu Zur’ah berkata 
“Abdurrazaaq salah seorang yang tsabit hadisnya”. Yaqub bin Syaibah berkata “tsiqat 
tsabit”. Ahmad bin Shalih berkata kepada Ahmad bin Hanbal “adakah kau lihat orang yang 
lebih baik hadisnya dari ‘Abdurrazaaq” . Ia menjawab “tidak” *Tahdzib Al Kamal 18/56 no 
3415].  

 Ma’mar bin Raasyid termasuk perawi Bukhari dan Muslim telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu 
Ma’in, Al Ijliy, Yaqub bin Syaibah dan An Nasa’i. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 
Tsiqat *At Tahdzib juz 10 no 441+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit” *At Taqrib 2/202+.  

 Qatadah bin Di’amah termasuk perawi Bukhari dan Muslim, Ibnu Hajar menyatakan ia 
seorang yang tsiqat tsabit [At Taqrib 1/453]. Ia masyhur dengan tadlis, Ibnu Hajar 
memasukkannya dalam mudallis thabaqat ketiga [Thabaqat Al Mudallisin Ibnu Hajar no 92].  

 Abu Syaikh Al Hunaa’iy adalah tabi’in yang tsiqat, Ia telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Sa’ad 
dan Al Ijliy. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 12 no 604]. Ibnu 
Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 2/416+ dan Adz Dzahabiy berkata “tsiqat” *Al Kasyf no 
6682]. 

Seandainya pun hadis dengan sanad di atas dikatakan lemah karena tadlis Qatadah maka ia 

memiliki syawahid yang menguatkan kedudukannya menjadi Shahih lighairihi. 

َد أَُذٞ ْخرََشَٗح ُٝ ٍَ ، َدج َ٘ح : َهح غَ ُٖ ٣َِض٣ُذ َقذَّ َٕ ْذ حُسٝ َٛ  ، ٍَ ْٖ ، َؽِش٣ٌي أَْخرََشَٗح : َهح  أَذ٢ِ َػ
ََٝز ِٖ ، َكْش ِٖ َػ َُْكَغ ٍَ ج ٣َُِٝس َخطََد : َهح َؼح ُٓ َّ٘حَط  ٍَ جُ ْْ ئ٢ِِّٗ : َكَوح ٌُ غُ َكّذِ ُٓ  ذَِكِذ٣عٍ 

ُٚ ْؼُط ِٔ ْٖ َع ِٓ  ٍِ ُٚ َف٠َِّ هللِا َسُعٞ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ ح ،  َٔ ْْ َك ْؼُط ِٔ ُٚ َع ْ٘ ِٓ  َكَقّذُِه٢ِٗٞ 

ِْٔؼُص ٍَ َع ُٚ َف٠َِّ هللِا َسُعٞ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  ٍُ ِْرَُغٞج الَ : ٣َُوٞ ََٛد ضَ َّ جُزَّ َوطًَّؼح ئاِل ُٓ  
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َ٘ح : َهحُُٞج ، ْؼ ِٔ ٍَ َع ُٚ : َهح ْؼُط ِٔ ََٝع  ٍُ ْٖ : ٣َُوٞ َٓ َٞس َسًَِد  ُٔ ُّ٘ ْْ جُ َُ ُٚ ٌَُس ضَْقَكْر َٔالَتِ ُْ  ، ج
َ٘ح : َهحُُٞج ْؼ ِٔ ٍَ َع ُٚ : َهح ْؼُط ِٔ ََٝع  ٠َٜ ْ٘ َ٣ ِٖ ْطَؼِس َػ ُٔ ُْ ْْ : َهحُُٞج ، ج ْغ َُ َٔ ٍَ َْٗغ  ذ٠ََِ : َكَوح

، َّ َٝئاِل َطح  َٔ  َكَق

Telah mengabarkan kepada kami Abu Dawud yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Yazid bin Haruun yang berkata telah mengabarkan kepada kami Syariik dari Abi Farwah 

dari Al Hasan yang berkata “Mu‟awiyah berkhutbah di hadapan manusia, ia berkata “aku 

akan menceritakan kepada kalian hadis yang aku dengar dari Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam], maka siapa diantara kalian yang juga mendengarnya hendaknya 

membenarkanku. Aku mendengar Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata 

“Janganlah kalian mengenakan emas kecuali sepotong kecil”. Mereka berkata “kami 

mendengarnya”. Muawiyah berkata “dan aku mendengar Beliau berkata ” barang siapa 

yang menunggangi kulit harimau maka para malaikat tidak akan menyertainya”. Mereka 

berkata “kami mendengarnya”. Mu‟awiyah berkata “dan aku mendengar Beliau melarang 

mut‟ah”. Mereka berkata “kami tidak mendengarnya”. Maka Mu‟awiyah berkata ” hal itu 

adalah benar”, kemudian ia pun diam. [Sunan Al Kubra An Nasa‟i  no 9738] 

Kisah di atas juga diriwayatkan oleh para perawi tsiqat. Hanya saja Syarik diperselisihkan 

keadaannya, sebagian ulama memperbincangkan hafalannya yang buruk. Pendapat yang rajih 

adalah ia buruk hafalannya setelah menjabat qadhi di kufah tetapi sebelum ia menjabat qadhi 

maka ia seorang yang tsiqat shaduq. Riwayat Syarik di atas adalah hafalannya sebelum ia 

menjabat sebagai qadhi di Kufah karena Yazid bin Harun termasuk perawi yang 

meriwayatkan dari Syarik di Wasith sebelum ia menjabat sebagai qadhi di kufah. 

 Abu Dawud Al Harraniy adalah Sulaiman bin Saif bin Yahya termasuk perawi Nasa’i. Nasa’i 
berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat *At Tahdzib juz 4 no 337+. 
Ibnu Hajar berkata “tsiqat hafizh” *At Taqrib 1/387+.  

 Yazid bin Harun Abu Khalid Al Wasithiy termasuk perawi Bukhari dan Muslim yang dikenal 
tsiqat. Ibnu Madini berkata “ia termasuk orang yang tsiqat” dan terkadang berkata “aku 
tidak pernah melihat orang lebih hafizh darinya”. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Al Ijli berkata 
“tsiqat tsabit dalam hadis”. Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata “aku belum pernah bertemu 
orang yang lebih hafizh dan mutqin dari Yazid”. Abu Hatim menyatakan ia tsiqat imam 
shaduq. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat banyak meriwayatkan hadis”. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Yaqub bin Syaibah menyatakan tsiqat. Ibnu Qani’ berkata 
“tsiqat ma’mun” *At Tahdzib juz 11 no 612+.  

 Syarik bin Abdullah An Nakha’i perawi Bukhari dalam Shahih Bukhari secara ta’liq, dan 
termasuk perawi Muslim . Ibnu Ma’in, Al Ijli, Ibrahim Al Harbi menyatakan ia tsiqat. Nasa’i 
menyatakan “tidak ada masalah padanya”. Ia diperbincangkan sebagian ulama bahwa ia 
melakukan kesalahan dan terkadang hadisnya mudhtharib diantara yang membicarakannya 
adalah Abu Dawud, Ibnu Sa’ad dan Ibnu Hibban tetapi mereka tetap menyatakan Syarik 
tsiqat [At Tahdzib juz 4 no 587]. Hafalan yang dipermasalahkan pada diri Syarik adalah 
setelah ia menjabat menjadi Qadhi dimana ia sering salah dan mengalami ikhtilath tetapi 
mereka yang meriwayatkan dari Syarik sebelum ia menjabat sebagai Qadhi seperti Yazid bin 
Harun dan Ishaq Al Azraq maka riwayatnya bebas dari ikhtilath [Ats Tsiqat Ibnu Hibban juz 6 
no 8507].  

 Muslim bin Salim An Nahdiy Abu Farwah termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ibnu Ma’in 
berkata “tsiqat”. Abu Hatim berkata “shalih tidak ada masalah padanya”. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Yaqub bin Sufyan berkata “tidak ada masalah padanya” 
*At Tahdzib Ibnu Hajar juz 10 no 232+. Ibnu Hajar berkata “shaduq” *At Taqrib 2/178+.  
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 Hasan bin Yasar Al Bashri termasuk tabiin perawi Bukhari dan Muslim yang tsiqat. Ibnu 
Hajar berkata “tsiqat faqih memiliki keutamaan masyhur melakukan irsal dan banyak 
melakukan tadlis” *At Taqrib 1/202+. Ibnu Hajar telah memasukkannya dalam mudallis 
thabaqat kedua [Thabaqat Al Mudallisin no 40+ yaitu mudalis yang riwayat ‘an anah-nya 
diterima dan dijadikan hujjah dalam kitab Shahih. 

َ٘ح غَ َؼحُر َقذَّ ُٓ  ٖ ٠َّ٘، ذ َػ ُٔ ُْ َ٘ح ج غَ ٌد، َقذَّ َغذَّ ُٓ َ٘ح  غَ ٌش، َقذَّ ِٔ ْؼَط ُٓ  ْٖ ، َػ ِٚ ِٖ أَذ٤ِ  َػ

،ِ٢ِّٓ َُْكْنَش ْٖ ج ِْ َػ ٖ َعحُِ ، َػْرِذ ذ ِٚ َّٕ جَُِّ ٣ََِٝس أَ َؼح ُٓ  ََ ٍُ َؾَؼ ْٖ ُِرَْؼلِ ٣َُوٞ َٓ  :َقَنَش 

َٕ ٞ ُٔ َّٕ أَضَْؼَِ ٍَ أَ ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ ، َػ٤َِْ َْ ََٝعَِّ  ٍَ ًََزج ك٢ِ َهح ًََزج   ذ٠ََِ، :َهحُُٞج 

ٍَ ”:َهح ْْ َْ أََكَِ ِٕ ك٢ِ ٣َُو َٔطُّغِ َؽْأ َُْكّؽِ جُطَّ َشِز ذِح ْٔ ُُْؼ ج َٝ  ٠َٜ َ٘ ح َك َٜ ْ٘ ”َػ ٍَ ٍَّ َهح َٖج  ِر٣

َٕ ُهٞ َُْكِذ٣عِ ك٢ِ ٣َُقّذِ ٍِ ج َّٝ ال”:جألَ  ِٚ َٝجَُِّ ح  َٓ  ٍَ َزج، َهح َٛ ح  َٓ َٝ  ُٙ ح َ٘ ْٔ ٍَ َػِِ  َهح

Telah menceritakan kepada kami Mu‟adz bin Al Mutsanna yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami Muta‟mar dari 

Ayahnya dari Al Hadhramiy dari Salim bin „Abdullah bahwa Mu‟awiyah berkata kepada 

sebagian yang hadir “tahukah kalian bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

berkata begini begitu, Mereka berkata “benar”. Mu‟awiyah kemudian berkata “bukankah 

Beliau telah mengatakan tentang menggabungkan Haji dan Umrah maka Beliau telah 

melarangnya”. Berkatalah yang membenarkannya dalam hadis sebelumnya “tidak, demi 

Allah Beliau tidak mengatakan hal ini, kami tidak mengetahuinya” [Mu‟jam Al Kabir Ath 

Thabraniy no 16119] 

Riwayat di atas sanadnya shahih para perawinya tsiqat dan Salim bin ‗Abdullah bin Umar 

hidup di masa Mu‘awiyah. Mu‘adz bin Mutsanna Al ‗Anbariy adalah syaikh [guru] Thabrani 

yang tsiqat. Adz Dzahabi berkata ―tsiqat mutqin‖ [As Siyar 13/527 no 259]. Al Khatib 

menyatakan ia tsiqat [Tarikh Baghdad 15/173 no 7073]. Musaddad bin Musarhad termasuk 

perawi Bukhari, Ibnu Hajar berkata ia seorang yang tsiqat hafizh [At Taqrib 2/175]. 

Mu‘tamar bin Sulaiman At Taimiy termasuk perawi Bukhari dan Muslim, Ibnu Hajar 

menyatakan bahwa ia tsiqat [At Taqrib 2/539]. Sulaiman At Taimiy termasuk perawi Bukhari 

dan Muslim, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ia seorang yang tsiqat dan ahli ibadah [At 

Taqrib 1/252]. Salim bin ‗Abdullah bin Umar tabiin  termasuk perawi Bukhari dan Muslim, 

ia salah satu dari Fuqaha Sab‘ah, ia seorang yang tsabit, ahli ibadah dan memiliki keutamaan 

[At Taqrib 1/335]. Adapun Al Hadhramiy yang telah meriwayatkan darinya Sulaiman At 

Taimiy maka Ibnu Ma‘in telah menyatakan ―tidak ada masalah padanya‖. Lafaz ini di sisi 

Ibnu Ma‘in bermakna tsiqat 

حٍ رذ ٝه هللا ػ ص :  عأُ  ٠٤ ك ِص . ٣ ٢ٔ : ه ٤ ط نش٢ٓ ػٖ , جُ ك  ؟ جُ

وحٍ ٤خ : ك ؽ ٘ٚ سٟٝ  طٔش ػ ؼ ٤ٚ ػٖ , ٓ نش٢ٓ ػٖ , أذ ك ِص . جُ  ه

٠٤ ٤ك وس : ُ حٍ ؟ غ ٤ظ : ه ُ ٚ أط ذ  ذ

Telah berkata „Abdullah “aku bertanya kepada Yahya, aku berkata “At Taimiy 

meriwayatkan dari Al Hadhramiy?”. Ia berkata “Syaikh telah diriwayatkan darinya 

Mu‟tamar dari ayahnya dari Al Hadhramiy”. Aku berkata kepada Yahya ” apakah ia 

tsiqat?”. Ibnu Ma‟in berkata “tidak ada masalah padanya” [Al Ilal Ma‟rifat Ar Rijal no 

3971]. 

Ketiga riwayat di atas bersama-sama menguatkan keshahihan kabar bahwa Muawiyah telah 

meriwayatkan hadis Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] melarang mut‘ah haji. Hadis 

Mu‘awiyah ini bisa dikatakan tidak ada dasarnya karena perkara mut‘ah haji telah dibolehkan 
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oleh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sampai hari kiamat. Tidak ada yang 

meriwayatkan bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] melarang mut‘ah haji selain 

Muawiyah. Kemudian Baihaqiy meriwayatkan atsar berikut 

ح رشٗ ٞ أخ ٛش أذ ٤ٚ هح و ل حٍ جُ ح : ه رشٗ ٞ أخ ٌش أذ ٖ ٓكٔذ ذ  ذ
٤ٖ غ ك وطحٕ جُ حٍ جُ ٘ح : ه ٖ أقٔذ قذغ عق ذ ٞ ٢ٔ ٣ ِ غ حٍ جُ  : ه

٘ح رذ قذغ شصجم ػ حٍ جُ ح : ه رشٗ ٤حٕ أخ ل ع  ٖ ٘س ذ ٤ ٤  ػٔشٝ ػٖ ، ػ

ٖ ٘حس ذ حٍ د٣ عٔؼص : ه  ٖ رحط جذ ح ػ ْ ٝأٗ حت ٠ِ ه عٚ ػ ٤َ سأ  ٝه

ٚ س ئٕ : ُ ؼح٣ٝ ٓ « ٠ٜ٘ طؼس ػٖ ٣ كؽ ٓ حٍ « جُ وحٍ : ه ٖ ك رحط جذ  : ػ

ظشٝج إ جٗ ٔٞٙ ك ٢ ٝؾذض طحخ ك هللا ً ال ،  ِٔٞج ٝئ حػ ٚ ك زخ أٗ ً ٠ِ  ػ

هللا  ٠ِ ٚ ٝػ عُٞ  س

Telah mengabarkan kepada kami Abu Thaahir Al Faqiih yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Husain Al Qaththaan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ahmad bin Yusuf As Sulamiy yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Abdurrazaaq yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 

„Uyainah dari „Amru bin Diinar yang berkata aku mendengar Ibnu „Abbas dan aku berdiri di 

atas kepalanya dan dikatakan kepadanya bahwa Mu‟awiyah melarang mut‟ah haji. Ibnu 

„Abbas berkata “perhatikanlah, jika kalian menemukan hal itu dalam kitab Allah dan jika 

tidak maka ketahuilah bahwasanya ia telah berdusta atas Allah dan Rasul-Nya” [Ma‟rifat 

As Sunan Wal Atsar Baihaqiy no 1467] 

Riwayat Baihaqiy di atas kedudukannya shahih, para perawinya tsiqat. Riwayat ini 

menunjukkan bahwa Ibnu Abbas menyatakan dengan jelas bahwa Mu‘awiyah berdusta atas 

Allah dan Rasul-Nya. 

 Abu Thaahir Al Faqiih adalah Muhammad bin Muhammad bin Mahmasy Az Zayaadiy. Adz 
Dzahabiy berkata “faqih allamah qudwah syaikh khurasan” *As Siyaar 17/276+. Abu Ya’la Al 
Khaliliy berkata “tsiqat muttafaq ‘alaih” *Al Irsyad no 774+ 

 Abu Bakar Muhammad bin Husain Al Qaththaan, Adz Dzahabiy menyebutnya “syaikh ‘alim 
shalih musnad khurasan” *As Siyar 15/319+. Abu Ya’la Al Khaliliy menyatakan ia tsiqat *Al 
Irsyad Al Khaliliy no 744] 

 Ahmad bin Yusuf As Sulaamiy termasuk perawi Muslim. Muslim berkata “tsiqat”. Nasa’i 
berkata “tidak ada masalah padanya”. Daruquthniy menyatakan tsiqat. Al Khaliliy berkata 
“tsiqat ma’mun”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat *At Tahdzib juz 1 no 161+. 
Ibnu Hajar berkata “hafizh tsiqat” *At Taqrib 1/86+. 

 ‘Abdurrazaaq bin Hammaam termasuk perawi Bukhari dan Muslim seorang hafizh yang 
tsiqat sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar [At Taqrib 1/599]. Ia dikatakan mengalami 
perubahan hafalan atau ikhtilath setelah ia buta. Dalam riwayat ini, yang meriwayatkan 
darinya adalah Ahmad bin Yusuf As Sulamiy yang periwayatannya dari Abdurrazaaq diambil 
Muslim dalam kitab Shahih-nya maka riwayat Ahmad bin Yusuf dari ‘Abdurrazaaq adalah 
sebelum ia mengalami ikhtilath dan kedudukannya shahih. 

 Sufyan bin Uyainah adalah seorang imam tsiqat, termasuk sahabat Az Zuhriy yang paling 
tsabit dan ia lebih alim dalam riwayat ‘Amru bin Diinar daripada Syu’bah. Hal ini 
sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim *Al Jarh Wat Ta’dil 1/35+ 

 ‘Amru bin Diinar Al Makkiy termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menyatakan ia 
seorang yang tsiqat lagi tsabit  [At Taqrib 1/734] 
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Dalam riwayat Ibnu Abbas di atas juga terdapat isyarat yang menguatkan keshahihan kabar 

bahwa Muawiyah memarfu‘kan hadis larangan mut‘ah haji itu kepada Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam]. Mu‘awiyah melarang mut‘ah haji dengan menisbatkan larangan itu kepada 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tetapi Ibnu Abbas mengingkari Mu‘awiyah dan 

dengan jelas menyatakan bahwa ia berdusta atas Allah dan Rasul-Nya. Karena kebolehan haji 

tamattu telah tetap dalilnya sampai hari kiamat dan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

tidak pernah melarangnya. 

ح َ٘ غَ ََٝقذَّ ُذ  َّٔ َك ُٓ  ُٖ ٠َّ٘ ْذ َػ ُٔ ُْ ُٖ ج جْذ َٝ حٍس  َ٘ح َهحالَ ذَؾَّ غَ ُذ َقذَّ َّٔ َك ُٓ  ُٖ َ٘ح َؾْؼَلٍش ْذ غَ  ـ ُؽْؼرَُس َقذَّ

ح َ٘ غَ ََٝقذَّ ِٚ ُػر٤َُْذ  ُٖ جَُِّ َؼحٍر ْذ ُٓ َٝجَُِّْلعُ   ُٚ َ٘ح َُ غَ َ٘ح أَذ٢ِ َقذَّ غَ ِٖ ُؽْؼرَُس َقذَّ ِْ َػ ٌَ َُْك ْٖ ج  َػ

ٍذ ِٛ َؿح ُٓ  ِٖ ِٖ َػ م٠ َػرَّحطٍ جْذ هللا س ٜ٘ٔح  ٍَ ػ ٍَ َهح ٍُ َهح ِٚ َسُعٞ ٠ِ جَُِّ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ  ”  ِٙ ِز َٛ َش  ْٔ َ٘ح ٌزُػ َطْؼ ْٔ ح جْعَط َٜ ْٖ ذِ َٔ ْْ َك َُ ْٖ ٌُ َ٣ ُٙ َذ ْ٘ ُٟ ِػ ْذ َٜ ُْ  ج

ََّ ٤َِِْك ََّ َك ُِْك ُٚ ج َِّ ًُ  َّٕ َشَز َكاِ ْٔ ُُْؼ َُْكّؽِ ك٢ِ َدَخَِْص َهْذ ج ِّ ئ٠َُِ ج ْٞ ِس ٣َ َٓ ُِْو٤َح  ج

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyaar, keduanya 

berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Syu‟bah. Dan telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin 

Mu‟adz dan lafaz ini adalah miliknya, yang berkata telah menceritakan kepada kami ayahku 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Al Hakam dari Mujahid dari 

Ibnu Abbas radiallahu „anhuma yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

berkata “ini adalah Umrah yang kita bersenang-senang dengannya. Maka barang siapa 

yang tidak memiliki hadyu [hewan sembelihan] maka hendaknya ia bertahalul seluruhnya. 

Sesungguhnya Umrah telah masuk ke dalam Haji sampai hari kiamat [Shahih Muslim no 

1241] 

Hadis Hasan bin Zaid bin Hasan : Abu Bakar dan Umar 

Sayyid Kuhul Ahli Surga 

Posted on Februari 28, 2013 by secondprince  

Hadis Hasan bin Zaid bin Hasan : Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga 

Hasan bin Zaid bin Hasan putra Zaid bin Hasan bin Aliy disebutkan dalam kitab hadis bahwa 

ia termasuk perawi yang meriwayatkan hadis Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul ahli surga. 

Hadis riwayatnya disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Al Ajurriy dan Ibnu 

Asakir. Pembahasan ini adalah tambahan bagi pembahasan kami sebelumnya dalam tulisan 

Takhrij Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga. 

. 

Riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 

٘ح رذ قذغ هللا ػ  ٢٘ ٛد قذغ ٝ ٖ ٤س ذ و عط٢ ذ ٞج ٘ح جُ ٖ ػٔشٝ غ ظ ذ ٗٞ ٣ 
٠٘ ؼ ٤ٔح٢ٓ ٣ رذ ػٖ جُ هللا ػ  ٖ ٤ٔح٢ٓ ػٔش ذ كغٖ ػٖ جُ ٖ جُ ذ ذ ٖ ص٣  ذ

٢٘ قغٖ ٢ قذغ ٤ٚ ػٖ أذ ٠ِ ػٖ أذ م٢ ػ هللا س  ٚ٘ حٍ ػ ٘ص ه ٘ذ ً  ػ

ر٢ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع رَ  أه ٞ ك ٌش أذ م٢ ٝػٔش ذ هللا س ٜ٘ٔح   ػ

وحٍ ح ك ٠ِ ٣ ٛزجٕ ػ ٤ذج  ع  ٍٜٞ ً َٛ ٘س أ ؿ ٜح جُ رحذ ؽ ؼذ ٝ ٤ٖ ذ ٤ ر ٘  جُ
٤ٖ ِ ع ٔش  ٝجُ

https://secondprince.wordpress.com/2013/02/28/hadis-hasan-bin-zaid-bin-hasan-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
https://secondprince.wordpress.com/2013/02/28/hadis-hasan-bin-zaid-bin-hasan-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
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Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku Wahb 

bin Baqiyah Al Wasithi telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus yakni Al Yamami 

dari Abdullah bin Umar Al Yamami dari Hasan bin Zaid bin Hasan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ayahku dari Ayahnya dari Ali RA yang berkata “aku berada di 

sisi Nabi SAW kemudian datanglah Abu Bakar RA dan Umar RA maka Nabi SAW bersabda 

“wahai Ali mereka berdua adalah Sayyid Kuhul dan para pemuda ahli surga setelah para 

Nabi dan Rasul [Musnad Ahmad 1/80 no 602] 

Wahb bin Baqiyah Al Wasithiy dalam sanad di atas adalah seorang yang tsiqat [At Taqrib 

Ibnu Hajar no 7519]. Riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ini juga disebutkan dalam 

Fadhail Ash Shahabah no 141 dan Tarikh Ibnu Asakir 30/165-166. Hanya saja dalam Fadhail 

Ash Shahabah tidak disebutkan nama ‗Abdullah bin Umar Al Yamamiy, tetapi langsung 

menyebutkan Umar bin Yunus meriwayatkan dari Hasan bin Zaid bin Hasan. 

. 

Riwayat Abu Bakar Al Ajurry 

ْٗرَأََٗح ٍذ أَُذٞ أَ َّٔ َك ُٓ ِٚ َػْرُذ  ُٖ جَُِّ ِذ ْذ َّٔ َك ُٓ  ِٖ ٍَ َٗحِؾ٤ََس ْذ َ٘ح َهح غَ ُد َقذَّ ْٛ َٝ  ُٖ َٞجِعِط٢ُّ ذَِو٤ََّس ْذ ُْ ٍَ ج  َهح

َ٘ح غَ ُش َقذَّ َٔ ُٖ ُػ ٢ُِّٓ ٣َُُٞٗظ ْذ ح َٔ َ٤ُْ ْٖ ج ِٚ َػْرِذ َػ ِٖ جَُِّ َش ْذ َٔ ِٖ ُػ ِٖ َػ َُْكَغ ِٖ ج ِٖ َص٣ِْذ ْذ ِٖ ْذ َُْكَغ ٍَ ج  َهح

ُٙ َٖ ََٗلٌش َؾحَء ِٓ ُِْؼَشجمِ  ٍذ أَذَح ٣َح َكَوحُُٞج ج َّٔ َك ُٓ َ٘ح َقِذ٣ٌع   ـَ ُٚ أَََّٗي ذََِ غُ ْٖ ضَُكّذِ ِٖ َػ٢ِِِّ َػ  هَحٍُِد أَذ٢ِ ْذ

ُٚ َسِم٢َ ُٚ جَُِّ ْ٘ ٍش أَذ٢ِ ك٢ِ َػ ٌْ َش ذَ َٔ َُٝػ ُٚ َسِم٢َ  ح جَُِّ َٔ ُٜ ْ٘ ٍَ َػ ْْ  َكَوح غ٢َِ٘ ََٗؼ ْٖ أَذ٢ِ َقذَّ ِٚ َػ  أَذ٤ِ

ْٖ ِٖ َػ٢ِِِّ َػ ُٚ َسِم٢َ هَحٍُِد أَذ٢ِ ْذ ُٚ جَُِّ ْ٘ ٍَ َػ ُْ٘ص َهح ًُ َذ  ْ٘ ٍِ ِػ ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ  َػ٤َِْ

َْ ََٝعَِّ  ََ ٍش أَُذٞ َكأَْهرَ ٌْ ُش ذَ َٔ َُٝػ  ٍَ ِٕ َػ٢ُِِّ ٣َح َكَوح َزج َٛ ٍِ َع٤َِّذج  ٞ ُٜ ًُ  َِ ْٛ
َِّ٘س أَ َُْؿ َٖ ذَْؼَذ ج َّ٘ر٤ِّ٤ِ  جُ

َٖ ْشَع٤ِِ ُٔ ُْ ج َٝ  

Telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad „Abdullah bin Muhammad bin Naajiyah 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyah Al Waasithiy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami „Umar bin Yuunus Al Yamaamiy dari „Abdullah bin „Umar 

dari Hasan bin Zaid bin Hasan yang berkata telah datang kepadanya sekelompok orang dari 

Iraq, mereka berkata “wahai Abu Muhammad, ada hadis yang sampai kepada kami 

bahwasanya engkau menceritakan hadis dari Aliy bin Abi Thalib [radiallahu „anhu] tentang 

Abu Bakar dan Umar [radiallahu „anhuma]. Ia berkata “benar, telah menceritakan 

kepadaku Ayahku dari Ayahnya dari „Aliy bin Abi Thalib [radiallahu „anhu] yang berkata 

aku pernah berada di sisi Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] kemudian datanglah 

Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “wahai Ali, 

keduanya adalah Sayyid kuhul ahli surga setelah para Nabi dan Rasul” [Asy Syari‟ah Abu 

Bakar Ajurriy no 1315] 

Dalam riwayat Abu Bakar Al Ajurry juga disebutkan bahwa Umar bin Yunus Al Yamamiy 

meriwayatkan dari Hasan bin Zaid bin Hasan melalui perantara Abdullah bin Umar. Dalam 

riwayat Al Ajurry hanya disebutkan lafaz Abdullah bin Umar tanpa nisbat Al Yamamiy. 

. 

Riwayat Ibnu Asakir 

ِٖ أَُذٞ أَْخرََشَٗح َُْكَغ ُٖ َػ٢ُِِّ ج ٍْ ْذ ْغِِ ُٓ َُْلَشِم٢ُّ  ح ج ِٖ أَُذٞ أٗ َُْكَغ ُٖ ج َُْكِذ٣ِذ أَذ٢ِ ْذ َٝأَُذٞ ج  َْٗقِش 

ُٖ ح َهحال هاَلخٍ ْذ ِش أَُذٞ أٗ ٌْ ُٖ ذَ َُْكِذ٣ِذ أَذ٢ِ ْذ ٘ح ج ِٖ أَُذٞ غ ُُْكَغ٤ْ ُذ ج َّٔ َك ُٓ  ُٖ ِٖ َػ٢ِِِّ ْذ  أَذ٢ِ ْذ
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َُْكِذ٣ِذ ح ج ٗ ُْ ٤ ِٛ ُٖ ئِْذَشج ْشُصٝمٍ ْذ َٓ ح  ُش ٗ َٔ ُٖ ُػ ح ٣َُُٞٗظ ْذ ِٚ َػْرُذ ٗ ُٖ جَُِّ َش ْذ َٔ ِذ٢ِ٘٣ُّ ُػ َٔ ُْ ِٖ ج  َػ

ِٖ َُْكَغ ِٖ ج ِٖ َص٣ِْذ ْذ ِٖ ْذ َُْكَغ ُٚ ج َّ َٕ أَٗ ح ًَ َْٔغؿِِذ ك٢ِ َؾحًُِغح  ُْ ُٙ ج ْٖ َٗحٌط َكَؿحَء ِٓ  َِ ْٛ
ُِْؼَشجمِ أَ  ج

ٞج ُٔ َّْ َكَغَِّ ٍذ أَذَح ٣َح َهحُُٞج غُ َّٔ َك ُٓ َ٘ح َقِذ٣ٌع  ـَ ُٙ أَََّٗي ذََِ ُش ًُ ْٖ ضَْز ٍش أَذ٢ِ َػ ٌْ َش ذَ َٔ َُٝػ غ٢َِ٘ َهحٍ   َقذَّ

ْٖ أَذ٢ِ ِٚ َػ ْٖ أَذ٤ِ ُٚ َػ٢ٍِِّ َػ َّ َٕ أَٗ ح ًَ َذ َؾحًُِغح  ْ٘ ٍِ ِػ ِٚ جَُِّٚ َف٠َِّ جَُِّٚ َسُعٞ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  ََ  َكأَْهرَ

ٍش أَُذٞ ٌْ ُش ذَ َٔ َُٝػ  ٍَ ِٕ َكَوح َزج َٛ ٍِ َع٤َِّذج  ٞ ُٜ ًُ  َِ ْٛ
َِّ٘س أَ َُْؿ ح ج َٜ ََٝؽرَحذِ َٖ ذَْؼَذ  َّ٘ر٤ِّ٤ِ َٖ جُ ْشَع٤ِِ ُٔ ُْ ج َٝ ال   

ح َٔ ُٛ  َػ٢ِِ ٣َح ضُْخرِْش

Telah mengabarkan kepada kami Abu Hasan „Aliy bin Muslim Al Faradhiy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Abu Hasan bin Abil Hadiid dan Abu Nashr bin Thalaab, 

keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abil Hadiid yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Abu Husain Muhammad bin „Aliy bin Abil Hadiid yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahiim bin Marzuuq yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Umar bin Yuunus yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdullah bin Umar Al Madiiniy dari Hasan bin Zaid bin Hasan bahwasanya ia sedang 

duduk di Masjid, kemudian datanglah orang-orang dari penduduk Iraq, mereka 

mengucapkan salam kemudian berkata “wahai Abu Muhammad, telah sampai kepada kami 

hadis bahwasanya engkau menyebutkannya tentang Abu Bakar dan Umar?. Ia berkata “telah 

menceritakan kepadaku ayahku dari Ayahnya dari Aliy bahwa ia sedang duduk di sisi 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] kemudian datanglah Abu Bakar dan Umar, maka 

Beliau bersabda “kedua orang ini adalah Sayyid kuhul dan para pemuda ahli surga setelah 

para Nabi dan Rasul, jangan kabarkan pada mereka berdua wahai Aliy” [Tarikh Ibnu Asakir 

30/166] 

Abu Hasan ‗Aliy bin Muslim Al Faradhiy, Adz Dzahabiy menyebutnya Syaikh Imam 

Allamah, Ibnu Asakir berkata ―tsiqat tsabit‖ [As Siyaar 20/31]. Abul Hasan bin Abil Hadiid, 

disebutkan Adz Dzahabiy bahwa ia tsiqat ma‘mun [As Siyaar 18/418]. Abu Nashr bin 

Thallaab, Adz Dzahabiy menyebutkan bahwa ia Syaikh Imam Tsiqat [As Siyaar 18/375]. 

Abu Bakar bin Abil Hadiid, ia dinyatakan tsiqat ma‘mun oleh Abdul ‗Aziz Al Kattaniy [As 

Siyaar 17/185]. Abu Hushain Muhammad bin ‗Aliy bin Abi Hadiid dinyatakan tsiqat oleh 

Ibnu Yunus [Tarikh Al Mishriyyun no 1247]. Ibrahiim bin Marzuuq, Nasa‘i berkata shalih, 

Ibnu Yunus berkata ―tsiqat tsabit‖ [As Siyaar 12/355]. 

Ibnu Asakir menyebutkan bahwa perawi yang meriwayatkan dari Hasan bin Zaid bin Hasan 

adalah ‗Abdullah bin Umar Al Madiiniy. Ibnu Asakir juga menyebutkan riwayat Wahb bin 

Baqiyah seperti yang disebutkan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dengan jalan sanad dari 

Abul Qasim Al Baghawiy dari Wahb bin Baqiyah dengan menyebutkan lafaz ‗Abdullah bin 

Umar Al Madiiniy. 

. 

Dengan mengumpulkan sanad-sanad riwayat Hasan bin Zaid bin Hasan maka diketahui 

bahwa perawi yang meriwayatkan hadis tersebut darinya adalah Abdullah bin Umar, yang 

terkadang dinisbatkan dengan Al Yamamiy dan terkadang dinisbatkan dengan Al Madiiniy. 

Al Husainiy berkata bahwa ia seorang yang majhul 

رذ هللا ػ  ٖ ٤ٔح٢ٓ ػٔش ذ كغٖ ػٖ جُ ٘ٚ جُ ٖ ػٔش ٝػ ظ ذ ٗٞ ٤ٔح٢ٓ ٣  جُ
ٍُّ  ٓؿٜٞ

„Abdullah bin Umar Al Yamaamiy meriwayatkan dari Al Hasan dan telah meriwayatkan 

darinya Umar bin Yunus Al Yamaamiy, ia majhul [Al Ikmal Al Husainiy no 467] 
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Pentahqiq kitab Musnad Ahmad menyatakan bahwa Abdullah bin ‗Umar yang dimaksud 

adalah Ibnu Ruumiy yaitu Abdullah bin Muhammad, Abu Muhammad Al Yamaamiy yang 

juga dikatakan ‗Abdullah bin Umar Al Yamaamiy. Pernyataan ini perlu diteliti kembali, 

karena Ibnu Ruumiy masyhur di kalangan mutaqaddimin sebagai Abdullah bin Ar Ruumiy, 

walaupun sebagian mutaakhirin seperti Al Mizziy, Adz Dzahabiy, Ibnu Hajar menukil bahwa 

ia juga disebut ‗Abdullah bin Umar. 

رذ هللا ػ  ٖ ش٢ٓٝ ذ ٞ جُ ٤ٔح٠ٓ ٓكٔذ أذ َ جُ ض٣ ـذجد ٗ نش ػٖ سٟٝ ذ ٘ ٖ جُ  جذ
ؽ٠ ٓكٔذ ؿش ٢ جُ ٚ ٝجذ ؼح٣ٝ ش ٓ نش٣ ٢ جُ عحٓس ٝجذ ٖ ٝػٔش ج ظ ذ ٗٞ ٣ 
٤ٔح٠ٓ وٞخ جُ ؼ ٣ٝ ٖ ٤ْ ذ شجٛ ٖ جذ عؼذ ذ رذ  شصجم ٝػ ٘ٚ سٟٝ جُ ٢ ػ  جذ

ع٠ ٞٓٝ ٖ عكحم جذ قحس١ ج خط٠ٔ جالٗ  جُ

Abdullah bin Ar Ruumiy Abu Muhammad Al Yamaamiy tinggal di Baghdad meriwayatkan 

dari Nadhr bin Muhammad Al Harasy, Abu Mu‟awiyah Adh Dhariir, Abu Usamah, Umar bin 

Yunus Al Yamaamiy, Yaqub bin Ibrahim bin Sa‟ad dan „Abdurrazaaq. Telah meriwayatkan 

darinya Ayahku, Musa bin Ishaaq Al Anshaariy Al Khaththamiy [Al Jarh Wat Ta‟dil Ibnu Abi 

Hatim 5/208 no 982] 

رذ هللا ػ  ٖ ٢ِٓ ذ َّٔذ أَُذٞ جُشُّٝ َك ُٓ  ٖٓ َٛ َذجد أ ـْ ش١ٝ ذَ ٤ًَِٝغ َػٖ ٣ َٝأذ٢  غ٘ح َػحِفْ   َقذَّ

ُٚ ٖ أَْقٔذ َػ٘ ُْكغٖ ذ ٖ ج رذ ذ َُْؿرَّحس ػ ََٝؿ٤شٙ ج َ٘ح ٖٓ  َٓحَش ُؽ٤ُٞخ ٘س  ع  َٖ ِٖ أَْسذَِؼ٤ حتََط٤ْ ِٓ َٝ  

ح أَٝ َٜ ح أَٝ هرِ َٛ  ذَِو٤َِِ ذْؼذ

„Abdullah bin Ar Ruumiy Abu Muhammad termasuk penduduk Baghdad, meriwayatkan dari 

Waki‟ dan Abu Ashim. Telah menceritakan kepada kami darinya Ahmad bin Hasan bin 

„Abdul Jabbaar dan selainnya dari guru-guru kami. Wafat pada tahun 240 atau tidak lama 

sebelum atau sesudahnya [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 8/354 no 13841] 

Al Bukhari juga menyebutnya dengan nama ‗Abdullah bin Ar Ruumiy dalam Tarikh Ash 

Shaghiir [Tarikh Ash Shaghiir juz 2 no 1625]. Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 

menyebutkan ―Abdullah bin Muhammad, Abu Muhammad Al Yamamiy yang dikenal Ibnu 

Ruumiy‖[Tarikh Baghdad 11/267 no 5139]. Tidak ada diantara mereka yang menyebutkan 

bahwa ia adalah ‗Abdullah bin Umar. 

رذ هللا ػ  ٖ وحٍ ٓكٔذ ذ رذ ٣ٝ هللا ػ  ٖ ٤ٔح٢ٓ ػٔش ذ ٞ جُ ٔؼشٝف ٓكٔذ أذ  جُ
ٖ حذ ش٢ٓٝ ذ َ جُ ض٣ ـذجد ٗ  ذ

„Abdullah bin Muhammad, dikatakan „Abdullah bin „Umar Al Yamaamiy Abu Muhammad 

dikenal dengan Ibnu Ruumiy tinggal di Baghdad [Tahdzib Al Kamal Al Mizziy 16/105 no 

3554] 

Penyebutan Al Mizziy ini diikuti oleh muridnya Adz Dzahabiy dan kemudian juga diikuti 

oleh Ibnu Hajar. Tidak ada di kalangan mutaqaddimin yang menyebut Ibnu Ruumiy dengan 

‗Abdullah bin ‗Umar. 

Abdullah bin Ar Ruumiy adalah Syaikh [guru] Imam Muslim, Abu Ya‘la, Ibnu Abi 

Khaitsamah dan Muhammad bin Ishaaq Ash Shaghaaniy. Tidak ada satupun diantara murid-

muridnya yang menyebutnya dengan nama ‗Abdullah bin Umar 

1. Muslim telah meriwayatkan darinya dalam kitab Shahih dan terkadang disebutkan dengan 
jelas bahwa ia adalah ‘Abdullah bin Muhammad Ar Ruumiy. Muslim menyebutnya ‘Abdullah 
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bin Ar Ruumiy [Shahih Muslim no 135], Abdullah bin Ar Ruumiy Al Yamaamiy [Shahih Muslim 
no 2362 & 2423], Abdullah bin Muhammad Ar Ruumiy [Shahih Muslim no 1159] 

2. Abdullah bin Ar Ruumiy juga adalah syaikh *guru+ Abu Ya’la dan ia menyebutkan dalam 
Musnad-nya nama gurunya dengan ‘Abdullah bin Ar Ruumiy *Musnad Abu Ya’la no 4894 s/d 
no 4897]. 

3. Begitu pula Ahmad bin Abi Khaitsamah yang merupakan murid Ibnu Ruumiy, ia 
menyebutkan gurunya dalam kitab Tarikh-nya dengan nama ‘Abdullah bin Ar Ruumiy *Tarikh 
Ibnu Abi Khaitsamah no 1167 s/d 1169] 

4. Selain Muslim, murid Ibnu Ruumiy yang lain yaitu Muhammad bin Ishaq Ash Shaghaaniy juga 
menyebutkan nama gurunya dengan lafaz ‘Abdullah bin Muhammad Al Yamaamiy *Syu’aib 
Al Iman Baihaqiy no 10601]. 

Pendapat yang rajih disini nama Ibnu Ruumiy adalah ‗Abdullah bin Muhammad Al 

Yamaamiy seperti yang dinyatakan oleh Al Khatib dan dinyatakan dalam sebagian riwayat 

oleh murid Ibnu Ruumiy yaitu Muslim dan Ash Shaghaaniy. Sedangkan penyebutan 

Abdullah bin ‗Umar kepada Ibnu Ruumiy tidak memiliki bukti yang shahih, tidak ditemukan 

ulama mutaqaddimin dan murid Ibnu Ruumiy yang menyatakan demikian. 

Dalam kitab biografi perawi hadis, Ibnu Ruumiy dikenal sebagai murid dari Umar bin Yunus 

Al Yamaamiy bukan sebagai gurunya. Dan tidak dikenal pula diantara guru Ibnu Ruumiy 

adalah Hasan bin Zaid bin Hasan. Hasan bin Zaid bin Hasan wafat pada tahun 168 H [Al 

Kasyf Adz Dzahabiy no 1030]. Sedangkan Abdullah bin Muhammad, Ibnu Ruumiy wafat 

pada tahun 236 H [Al Kasyf Adz Dzahabiy no 2971]. Jadi diantara wafat keduanya terdapat 

waktu yang lama yaitu 68 tahun. 

Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari Hasan bin Zaid bin Hasan selain dinisbatkan 

dengan Al Yamaamiy, ia juga dinisbatkan dengan Al Madiiniy. Sedangkan Ibnu Ruumiy 

walaupun ia dinisbatkan pada Al Yamaamiy ia tidak dinisbatkan dengan Al Madiiniy. Jelas 

sekali berdasarkan pembahasan di atas maka ‗Abdullah bin ‗Umar Al Yamaamiy yang 

dimaksud bukan Ibnu Ruumiy melainkan ‗Abdullah bin Umar Al Yamaamiy Al Madiiniy, 

seorang yang majhul sebagaimana dikatakan Al Husainiy. 

‗Amru bin ‗Abdul Mun‘im pentahqiq kitab Fadha‘il Abu Bakar [Abu Thalib Al Harbiy] 

dalam takhrij hadis no 34, ia menyebutkan riwayat Hasan bin Zaid bin Hasan yang 

diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dan menyatakan bahwa sanadnya dhaif karena ‗Abdullah 

bin ‗Umar Al Yamaamiy majhul ‗ain. Pendapat inilah yang benar sesuai dengan pembahasan 

di atas. Kesimpulan : hadis tersebut dhaif karena majhulnya ‗Abdullah bin Umar Al 

Yamaamiy Al Madiiniy. 

Hadis Anas bin Malik : Abu Bakar dan Umar Sayyid 

Kuhul Ahli Surga 

Posted on Februari 28, 2013 by secondprince  

Hadis Anas bin Malik : Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga 

Tulisan kali ini adalah sedikit tambahan terhadap tulisan kami yang lalu mengenai Takhrij 

hadis Abu Bakar dan Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga. Dalam tulisan tersebut kami 

https://secondprince.wordpress.com/2013/02/28/hadis-anas-bin-malik-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
https://secondprince.wordpress.com/2013/02/28/hadis-anas-bin-malik-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
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menyatakan bahwa hadis tersebut dhaif dengan keseluruhan jalan-jalannya. Pembahasan ini 

merupakan tambahan yang hanya memfokuskan pada riwayat Anas bin Malik 

٘ح كغٖ قذغ ٖ جُ رحـ ذ ق رضجس جُ ٘ح جُ ٖ ٓكٔذ قذغ ٤ش ذ ػ ً 

رذ١ ؼ طحدز ػٖ جألٝصجػ٢ ػٖ جُ ظ ػٖ ه حٍ أٗ حٍ ه عٍٞ ه هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  ٢ ٌش ألذ ٛزجٕ ػٔش ٝ ذ ٤ذجٕ  ع  ٍٜٞ ً َٛ  أ
٘س ؿ ٤ٖ ٖٝٓ جُ ٖ جألُٝ ش٣ ال ٝج٥خ ٤ٖ ئ ٤ ر ٘ ٤ٖ جُ ِ ع ٔش  ٝجُ

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Shabbaah Al Bazzaar yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsiir Al „Abdiy dari Al „Awza‟iy dari Qatadah 

dari Anas yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda kepada Abu 

Bakar dan Umar “Kedua orang ini adalah Sayyid kuhul ahli surga dari kalangan terdahulu 

dan kemudian kecuali Para Nabi dan para Rasul” [Sunan Tirmidzi 5/610 no 3664] 

Penyebutan Muhammad bin Katsiir Al Abdiy dalam riwayat Tirmidzi di atas keliru karena 

yang benar adalah Muhammad bin Katsiir Al Mashishiy Ash Shan‘aniy sebagaimana yang 

nampak dalam jumhur riwayat. Al Hasan bin Ash Shabbaah dalam periwayatan dari 

Muhammad bin Katsiir Ash Shan‘aniy memiliki mutaba‘ah sebagai berikut 

1. Hadiyah bin ‘Abdul Wahab sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal *Fadha’il Ash 
Shahabah no 1429] 

2. Salamah bin Syabiib sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Ashim [As Sunnah no 1420] 
3. Aliy bin Za’id Al Faraidhiy sebagaimana yang diriwayatkan Ath Thahawiy [Syarh Musykil Al 

Atsar 5/217 no 1963+, Al Ajurry *Asy Syari’ah no 1316+ 
4. Hasan bin ‘Abdullah bin Manshuur Al Balisiy sebagaimana yang diriwayatkan Ath Thahawiy 

[Syarh Musykil Al Atsar 5/217 no 1963]. 
5. ‘Abbas bin ‘Abdullah At Tarqufiy sebagaimana disebutkan Al Ajurry *Asy Syari’ah no 1317+, 

Ibnu Asakir [Tarikh Ibnu Asakir 30/180] [Tarikh Ibnu Asakir 44/173], Abu Bakar Al Kharaithiy 
[Makaarim Akhlaaq no 590] 

6. Muhammad bin Ahmad bin ‘Anbasah Al Bazzaar sebagaimana disebutkan Ath Thabraniy 
*Mu’jam Al Awsath 7/68 no 6873+ *Mu’jam Ash Shaghiir 2/173 no 976+ 

7. Yusuf bin Sa’id bin Muslim sebagaimana yang diriwayatkan Adh Dhiyaa’ Al Maqdisiy *Al 
Mukhtarah no 2508], Ibnu Asakir [Tarikh Ibnu Asakir 30/180] 

8. Fahd bin Sulaiman Ad Daaliniy sebagaimana yang diriwayatkan Adh Dhiyaa’ Al Maqdisiy *Al 
Mukhtarah no 2509+, Ibnu Asakir *Tarikh Ibnu Asakir 30/179+, Adz Dzahabiy *Mu’jam Asy 
Syuyukh hal 140] 

9. Muhammad bin Waliid Al Qurasyiy sebagaimana yang diriwayatkan Adh Dhiyaa’ Al Maqdisiy 
[Al Mukhtarah no 2510], Ibnu Asakir [Tarikh Ibnu Asakir 30/179], l Baghawiy [Syarh As 
Sunnah 14/102 no 3897] 

10. Ibrahim bin Al Haitsam Al Baladiy sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Asakir [Tarikh Ibnu 
Asakir 7/11] [Tarikh Ibnu Asakir 30/180], Ibnu Najjaar [Dzail Tarikh Baghdad 1/246], Abu 
Bakar Al Kharaithiy *Makaarim Akhlaaq no 590+, Abu Ja’far bin Bakhtariy *Juz Fiihi Sittah 
Majalisa Min Amaliy Abu Ja’far bin Bakhtariy no 23+, Abdul Ghaniy Al Maqdisiy *Ats Tsaniy 
Min Fadha’il Umar bin Khaththab no 19+ 

11. Abu Ishaaq Ibrahiim bin Umayyah sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Asakir [Tarikh Ibnu 
Asakir 7/11] 

12. Ahmad bin Yusuf An Naisabury sebagaimana diriwayatkan Ibnu Asakir [Tarikh Ibnu Asakir 
30/180] 

13. Ahmad bin ‘Abdul Wahid Al Asqallaniy sebagaimana diriwayatkan Ibnu Asakir *Tarikh Ibnu 
Asakir 30/180] 
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14. Muhammad bin ‘Auf Ath Tha’iy sebagaimana diriwayatkan Ibnu Asakir *Tarikh Ibnu Asakir 
30/180] 

15. Ahmad bin Mas’ud Al Maqdisiy sebagaimana diriwayatkan Ibnu Asakir *Tarikh Ibnu Asakir 
30/180] 

16. Muhammad bin Al Haitsam Ats Tsaqafiy sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Busyraan 
[Amaliy Ibnu Busyraan no 379] 

Semuanya meriwayatkan dengan jalan dari Muhammad bin Katsir Ash Shan‘aniy dari 

Qatadah dari Anas secara marfu‘. Kedudukan hadis ini dhaif dengan illat [cacat] sebagai 

berikut 

Muhammad bin Katsir Ash Shan‘aniy, dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal bahwa ia dhaif 

jiddan [sangat lemah], tidak tsiqat, dan munkar al hadits [Aqwal Ahmad no 3009]. Bukhari 

berkata ―meriwayatkan hadis-hadis mungkar‖ [Tartib Ilal Tirmidzi 1/323]. Dan diantara 

riwayat mungkarnya adalah riwayatnya dari Ma‘mar dan Al Auza‘iy. Ibnu Adiy mengatakan 

bahwa Muhammad bin Katsiir meriwayatkan dari Ma‘mar dan Al Auza‘iy hadis-hadis yang 

tidak memiliki mutaba‘ah atasnya [Al Kamil Ibnu Adiy 6/255]. Ibnu Ma‘in berkata ―shaduq‖ 

[Su‘alat Ibnu Junaid no 372]. Ibnu Sa‘ad berkata ia tsiqat dan disebutkan bahwa ia 

mengalami ikhtilath di akhir umurnya [Ath Thabaqat Ibnu Sa‘ad 7/489]. Abu Dawud berkata 

―tidak memiliki kefahaman dalam hadis‖ [Su‘alat Al Ajurry no 1774]. Al Uqailiy 

memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa dan berkata ―meriwayatkan dari Ma‘mar hadis-hadis 

mungkar yang tidak ada mutaba‘ah atasnya‖ [Adh Dhu‘afa Al Uqailiy no 1691]. Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata ―sering keliru dan meriwayatkan hadis 

gharib‖ [Ats Tsiqat 9/70 no 15236]. Ibnu Hajar berkata ―shaduq banyak melakukan 

kesalahan‖ kemudian dikoreksi dalam At Tahrir bahwa Muhammad bin Katsir seorang yang 

dhaif tetapi bisa dijadikan mutaba‘ah dan syawahid [Tahrir At Taqrib no 6251]. 

Qatadah bin Di‘aamah As Saduusiy, ia seorang yang tsiqat tetapi telah disifatkan dengan 

tadlis. Ibnu Hajar memasukkannya dalam mudallis Thabaqat ketiga [Thabaqat Al Mudallisin 

Ibnu Hajar no 92]. Thabaqat ketiga di sisi Ibnu Hajar berarti hadisnya dengan ‗an anah tidak 

diterima kecuali ia menyatakan dengan jelas sima‘ hadisnya. Dalam hadis di atas Qatadah 

meriwayatkan dari Anas bin Malik dengan lafaz ‗an anah maka hadisnya tidak bisa diterima. 

. 

. 

Hadis Muhammad bin Katsir di atas adalah hadis mungkar sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Bukhari dan Ahmad bin Hanbal, dan diisyaratkan pula oleh Ali bin Madiniy dan Abu 

Hatim. Adh Dhiyaa‘ Al Maqdisiy dalam Al Mukhtarah setelah menyebutkan hadis Anas 

tersebut, ia berkata 

ُٚ ِِٓز١ُّ أَْخَشَؾ ِٖ جُطِّْش ِٖ َػ َُْكَغ ِٖ ج ُْرَضَّجسِ جُقَّرَّحـِ ْذ ْٖ ج ِذ َػ َّٔ َك ُٓ  ِٖ ًَػ٤ٍِش ْذ  ِٖ  َػ

َصجِػ٢ِّ ْٝ ِٙ جألَ حِد َ٘ ٍَ ذِاِْع ََٝهح ٌٖ َقِذ٣ٌع  ْٖ َؿِش٣ٌد َقَغ ِٓ َزج  َٛ  ِٚ ْؾ َٞ ُْ ٍَ ج ََٝهح ُُْرَخحِس١ُّ   ج
َزج َٛ ٌٌَش َقِذ٣ٌع  ْ٘ ُٓ  ٍَ ِِٓز١ُّ َهح ح جُطِّْش َٔ ٌََش ئَِّٗ ْٗ ٌذ أَ َّٔ َك ُٓ َزج  َٛ  ْٖ ِٓ ْٖ َهَطحَدَز َقِذ٣عِ   أََٗظٍ َػ

ِٖ َّ٘ر٢ِِّ َػ ُٚ َف٠َِّ جُ ِٚ جَُِّ ََٝعَِّْ َػ٤َِْ  

Dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Hasan bin Ash Shabbaah Al Bazzaar dari Muhammad bin 

Katsiir dari Al Awza‟iy dengan sanadnya dan berkata “hadis hasan gharib dengan sanad 
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ini” dan Bukhari berkata “ini hadis mungkar”. At Tirmidzi berkata “sesungguhnya 

Muhammad [Bukhari] mengingkari hadis ini dari Qatadah dari Anas dari Nabi [shallallahu 

„alaihi wasallam] [Al Mukhtarah Adh Dhiyaa‟ no 2510] 

Sebagian orang berusaha menolak kutipan Adh Dhiyaa‘ dengan alasan nukilan Bukhari dan 

Tirmidzi tersebut tidak ditemukan dalam kitab Al Ilal Tirmidzi. Dan sebenarnya yang 

diingkari oleh Bukhari adalah hadis lain bukan hadis Anas tentang Sayyid Kuhul. Seolah-

olah disini Adh Dhiyaa‘ telah keliru dalam menukil kutipan yang sebenarnya ditujukan pada 

hadis Anas yang lain. 

Dalam kitab Al Ilal Tirmidzi memang ada hadis lain yang diingkari Bukhari yaitu hadis 

Muhammad bin Katsir dari Al Auza‘iy dari Qatadah dari Anas secara marfu‘ tentang akan 

ada sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat. 

غَ٘ح ٖ قغٖجٍ َقذَّ رحـ ذ ق غَ٘ح جُ ٖ ٓكٔذ َقذَّ ٤ش ذ ػ  َػٖ جألَٝصجِػ٢ّ ػٖ ً

طحدز ظ ػٖ ه حٍ أٗ حٍ ه عٍٞ ه هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ال ٝ  

ضجٍ لس ض ط٢ ٖٓ هحت ِٕٞ أٓ وحض ٠ِ ٣ كن ػ ٖ جُ ٛش٣ ٠ ظح ّٞ ئُ ٣ 
٤حٓس و ٤ذٙ ٝأٝٓأ جُ ٠ ذ ؾحّ ئُ ُُْص.جُ َكًٔذج َعأ ُٓ ٛزج ػٖ  ع  كذ٣  ، جُ

وحٍ ٛزج ك ع  ٌش قذ٣ ٘ ٔح.خطأ ٓ ٛٞ ئٗ طحدز  ٖ ػٔشجٕ ػٖ ٓطشف ػٖ ه  ذ
٤ٖ ق َّ٘ر٢ِّ َػٖ ق ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ  ػ

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ash Shabbaah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Katsiir dari Al Auza‟iy dari Qatadah dari Anas yang berkata 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] yang bersabda “senantiasa sekelompok orang dari 

umatku berperang di atas kebenaran, mereka akan tetap ada sampai hari kiamat, dan Beliau 

mengarahkan tangannya ke arah Syam”. Aku bertanya kepada Muhammad [Bukhari] 

tentang hadis ini, dan Beliau berkata “ini hadis mungkar khata‟, sesungguhnya ini adalah 

hadis Qatadah dari Mutharrif dari „Imraan bin Hushain dari Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] [Tartib Ilal Tirmidzi 1/323 no 598-599] 

Hadis ini adalah contoh hadis mungkar yang diriwayatkan Muhammad bin Katsir Ash 

Shan‘aniy dan kemungkaran ini berasal darinya. Maka jarh terhadapnya bahwa ia 

meriwayatkan hadis mungkar dari Al Auza‘iy termasuk jarh mufassar yang mesti 

didahulukan dari ta‘dil. Jadi tidak berlebihan dikatakan bahwa riwayat Muhammad bin Katsir 

dari Al Auza‘iy adalah dhaif mungkar. 

Dikatakan Adh Dhiyaa‘ salah menukil pernyataan mungkar Bukhari pada hadis Anas Sayyid 

kuhul yaitu sebenarnya ditujukan pada hadis ini, justru sebenarnya orang yang mengatakan 

demikianlah yang keliru. Karena Adh Dhiyaa‘ juga mengutip hadis Anas riwayat At Tirmidzi 

di atas kemudian menuliskan “Bukhari berkata hadis mungkar khata‟ sesungguhnya ini 

adalah hadis Qatadah dari Mutharrif dari „Imran” [Al Mukhtarah Adh Dhiyaa‘ no 2511]. 

Artinya Adh Dhiyaa‘ tidak salah menukil bahkan kutipannya sama persis dengan apa yang 

tertera dalam Al Ilal Tirmidzi. Walaupun begitu memang pernyataan Bukhari terhadap hadis 

Sayyid Kuhul riwayat Anas sebagai hadis mungkar tidak ditemukan asal penukilannya selain 

apa yang dikutip Adh Dhiyaa‘. 

Abdul Ghaniy Al Maqdisiy juga menukil pernyataan Ahmad bin Hanbal mengenai hadis 

Sayyid Kuhul riwayat Anas bin Malik, dimana Ahmad bin Hanbal menyatakan hadis tersebut 

mungkar. Abdul Ghaniy berkata setelah menyebutkan hadis Anas tersebut 
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ٍَ َِ َهح ١َُّػ  ُٖ ِٖ َْٗقشٍ ْذ ِّ َػ ح َٓ َذ جإِل َٔ َصجِػ٢ِّ َقِذ٣َع أَْق ْٝ ْٖ جألَ ْٖ َهَطحَدَز َػ  ك٢ِ أََٗظٍ َػ

شٍ أَذ٢ِ ٌْ َش ذَ َٔ َُٝػ  َٞ ُٛ  ٌْ ْٛ َٝ  ْٖ ِٓ ِذ  َّٔ َك ُٓ  ِٖ ًَػ٤ٍِش ْذ  ٍَ ََٝهح ْٖ هَحُِدٍ أَُذٞ  َذ َػ َٔ َزج أَْق َٛ ٌَُش  ْ٘ ُٓ  

ح َٓ  َٟٝ ْٖ أََقٌذ َس ْٖ َهَطحَدز َػ  أََٗظٍ َػ

Aliy bin Nashr berkata dari Imam Ahmad hadis Al „Awza‟iy dari Qatadah dari Anas tentang 

Abu Bakar dan Umar, itu adalah kesalahan dari Muhammad bin Katsiir, dan Abu Thalib 

berkata dari Ahmad “hadis ini mungkar, tidak ada seorangpun yang meriwayatkan dari 

Qatadah dari Anas [Ats Tsaniy Fadha‟il Umar bin Khaththaab no 19] 

Kutipan Ahmad bin Hanbal yang dibawakan Abdul Ghaniy Al Maqdisiy juga tidak 

ditemukan asal penukilannya. Tetapi pernyataan ini bersesuaian dengan kutipan Bukhariy 

yang dibawakan Adh Dhiyaa‘ sebelumnya. Pernyataan Ahmad bin Hanbal bahwa tidak ada 

seorangpun yang meriwayatkan dari Anas juga dikuatkan oleh pernyataan Ath Thabraniy 

dimana setelah menyebutkan hadis Anas, Ath Thabraniy berkata 

ْ شٝ ُ ٛزج ٣ ع  كذ٣ ال جألٝصجػ٢ ػٖ جُ ٖ ٓكٔذ ئ ٤ش ذ ػ ً ْ شٝٙ ُٝ  ػٖ ٣

طحدز ال ه  جألٝصجػ٢ ئ

Tidak meriwayatkan hadis ini dari Al awza‟iy kecuali Muhammad bin Katsiir dan tidak 

meriwayatkannya dari Qatadah kecuali Al Awza‟iy [Mu‟jam Al Awsath 7/68 no 6873] 

Berbeda halnya dengan kutipan Ahmad dan Bukhari, pengingkaran Abu Hatim dan Ali bin 

Madiniy terhadap hadis sayyid Kuhul riwayat Anas tsabit sanadnya sebagaimana yang 

disebutkan dalam kitab Al Ilal Ibnu Abi Hatim. 

حٍ َّٔذ أَُذٞ ٝه َك ُٓ شش  ٢ رً ِص ألذ و عٔؼص ك ظ  ٗٞ ٤د ْذٖ ٣ ر ٍَ ق  َهح

شش ٢ِ رً ؼ ٢٘ ْذٖ ُ ٔذ٣ َ٘ح قذ٣ًػح جُ غَ ِٚ َقذَّ َّٔذ ذِ َك ُٓ ٤ش ْٕخ  ػ ً 

ق٢ ٤ ق ٔ طحدز َػٖ جألٝصجػ٢ َػٖ جُ ٍَ أََٗظ َػٖ ه ظش َهح َّ٘ر٢ِّ ٗ  َف٠َِّ جُ

ُٚ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ ٌش أَذ٢ِ ئ٠َُِ  وحٍ ، ٝػٔش ذ ٛزجٕ ” ك ٤ذج  ع  ٍٜٞ ً َٛ  أ
٘س ؿ ٍَ ” جُ ٢ِ َهح ٘ص ػ ً ٢ٜ ط ؽ ٛزج أسٟ إٔ أ ٤خ  ؾ ٕ جُ ح٥ ال ك  إٔ أقد 

وحٍ أسجٙ فذم أَذ٢ِ ك إ  طحدز ك ال أََٗظ َػٖ ه ؿ٢ء  ٛزج ٣ ٖط  ٔ  جُ

Abu Muhammad berkata aku menyebutkan kepada ayahku, aku berkata aku mendengar 

Yunus bin Habiib berkata aku menyebutkan kepada Aliy bin Madiini hadis yang telah 

menceritakan kepada kami dengannya Muhammad bin Katsiir Al Mashiishiiy dari Al Awza‟iy 

dari Qatadah dari Anas yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] melihat 

kepada Abu Bakar danUmar, kemudian berkata “kedua orang ini adalah Sayyid kuhul ahli 

surga”. Aliy bin Madiiniy berkata “dahulu aku menginginkan untuk melihat Syaikh ini tetapi 

sekarang aku tidak menyukai untuk melihatnya”. Ayahku berkata “benar, sesungguhnya 

hadis Qatadah dari Anas tidak datang dengan matan ini” [Al Ilal Ibnu Abi Hatim no 2681] 

Abu Hatim membenarkan pengingkaran Ali bin Madiniy seraya menegaskan bahwa riwayat 

dengan matan tersebut bukanlah riwayat Qatadah dari Anas. Maka pernyataan Abu Hatim ini 

sesuai dengan kutipan Ahmad bin Hanbal dan Bukhari bahwa hadis ini mungkar dan 

merupakan bagian dari kesalahan Muhammad bin Katsiir. 

Dalam pandangan Abu Hatim, Muhammad bin Katsiir adalah seorang yang shalih tetapi 

dalam sebagian hadisnya terdapat hal-hal yang mungkar [Tahdzib Al Kamal 26/332]. Maka 
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pernyataan Abu Hatim dalam Al Ilal mengisyaratkan bahwa sebagian hal mungkar yang 

dilihatnya dalam hadis Muhammad bin Katsiir adalah hadis Sayyid kuhul riwayat Anas bin 

Malik. 

. 

. 

. 

Terdapat dua hadis Anas bin Malik dengan jalan sanad yang tidak melalui Muhammad bin 

Katsiir tetapi hadis tersebut keduanya maudhu‘ karena dalam sanadnya terdapat perawi yang 

pendusta dan pemalsu hadis 

ٍذ أَُذٞ أَْخرََشَٗح َّٔ َك ُٓ ِٚ َػْرُذ  ُٖ جَُِّ ِٖ َػ٢ِِِّ ْذ ِٖ ِػ٤َحكِ ْذ ٍَ أَذ٢ِ ْذ َُْوحِم٢ ُػَو٤ْ  ذُِقَٞس ج

ٍَ ُذ أَْخرََشَٗح َهح َّٔ َك ُٓ  ُٖ َذ ْذ َٔ ِٖ أَْق ٤َْٔغٍ ْذ ٍَ ُؾ ِٚ َػْرِذ أَُذٞ أَْخرََشَٗح َهح ُذ جَُِّ َّٔ َك ُٓ  ُٖ ْخٍَِذ ْذ َٓ  

ٍَ َ٘ح َهح غَ ُذ َقذَّ َّٔ َك ُٓ  ُٖ ِٖ َعِؼ٤ِذ ْذ ِٚ َػْرِذ ْذ ِٚ َػْرِذ أَُذٞ جَُِّ َُْخضَّجُص جَُِّ ِٞع٢ُّ ج ٍَ جُغُّ  َهح

َ٘ح غَ ُٖ ٣َْك٠َ٤ َقذَّ رََغَس ْذ ْ٘ ٤ِق٢ُّ َػ ِٔقِّ ُْ ُٚ ج ٍَ ذَْقِش١ٌّ أَْفُِ َ٘ح َهح غَ ٤ٌْذ َقذَّ َٔ َُ ُق ٣ِٞ ْٖ جُطَّ  َػ

ِٖ أََٗظِ حٍُِي ْذ َٓ  ٍَ ٍَ َهح ٍُ َهح ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ ٍِ َع٤َِّذج ”   ٞ ُٜ ًُ  َِ ْٛ
 أَ

َِّ٘س َُْؿ شٍ أَُذٞ ج ٌْ ُش ذَ َٔ َُٝػ  َّٕ ئِ َٝ شٍ أَذَح  ٌْ َِّ٘س ك٢ِ ذَ َُْؿ َُ ج ْػ ِٓ حء ك٢ِ جُػَُّش٣َّح  َٔ  جُغَّ

Telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad „Abdullah bin Aliy bin „Iyaadh bin Abi 

Uqail Al Qaadhiy di Shuur yang berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 

Ahmad bin Jumai‟ yang berkata telah mengabarkan kepada kami Abu „Abdullah Muhammad 

bin Makhlad yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa‟iid bin 

„Abdullah Abu „Abdullah Al Khazzaar As Suusiy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Yahya bin „Anbasah Al Mashishiy Al Bashriy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Humaid Ath Thawiil dari Anas bin Maliik yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] bersabda “Sayyid kuhul ahli surga adalah Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar di 

dalam surga seperti bintang Tsurayya di langit” [Tarikh Baghdad Al Khatib 3/243] 

Hadis ini maudhu‘ karena di dalam sanadnya ada Yahya bin ‗Anbasah Al Mashishiy. 

Daruquthniy mengatakan ia pendusta, dajjal pemalsu hadis [Mausu‘ah Aqwal Daruquthniy 

Fii Rijal no 3862]. Ibnu Hibban mengatakan ia syaikh dajjal pemalsu hadis [Al Majruhin 

Ibnu Hibban no 1216]. Ibnu Adiy berkata ―mungkar al hadits‖ [Al Kamil Ibnu Adiy 7/254]. 

Abu Nu‘aim mengatakan ―ia meriwayatkan dari Malik, Abu Haniifah, Ibnu Uyainah, Daud 

bin Abi Hind hadis-hadis mungkar yang tidak ada apa-apanya‖ [Adh Dhu‘afa Abu Nu‘aim no 

276]. 

ُش أَْخرََشَٗح ِٛ ُٖ َصج َذ ْذ َٔ َٕ جُػََّوِل٢ُّ أَْق ح َٜ َّٕ ذِأَْفرَ َٖ أَ ُُْكَغ٤ْ َٖ ج ٍْ َػْرِذ ْذ ِِِيج َٓ  ٍَ َُْخال  ج

ْْ ُٛ ٘ح أَْخرََش ُْ أذ ٤ ِٛ ُٖ ئِْذَشج ُقٍٞس ْذ ْ٘ َٓ ٘ح  ُذ أذ َّٔ َك ُٓ  ُٖ َْ ْذ ٤ ِٛ ٘ح ئِْذَشج  ٣َْؼ٠َِ أَُذٞ أذ

ِف٢ُِِّ ْٞ َٔ ُْ ٘ح ج َُ غ ْٜ ُٖ َع َْٗؿََِس ْذ ٘ح جُشَّجِص١ُّ َص ِٖ َػْرُذ غ َٔ ُٖ جُشَّْق َش ْذ َٔ ٘ح ُػ  َػْرُذ غ

ِٚ ُٖ جَُِّ َُْؼْرِذ١ُّ ٣َِض٣َذ ْذ ٍَ ج ِْٔؼُص َهح َٖ أَََٗظ َع حٍُِي ْذ َٓ  ٍُ ٍَ ٣َُوٞ ٍُ َهح ِٚ َسُعٞ  َف٠َِّ جَُِّ

ُٚ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ شٍ أَُذٞ   ٌْ ُش ذَ َٔ َُٝػ ٍِ َع٤َِّذج  ٞ ُٜ ًُ  َِ ْٛ
َِّ٘س أَ َُْؿ َٖ ج ِٓ  َٖ ٤َُِّٝ َٖ جألَ َٝج٥ِخِش٣  

Telah mengabarkan kepada kami Zaahir bin Ahmad Ats Tsaqafiy di Ashbahan bahwa Al 

Husain bin „Abdul Malik Al Khalaal mengabarkan kepada mereka, yang mengatakan telah 

memberitakan kepada kami Ibrahiim bin Manshuur yang berkata telah memberitakan kepada 
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kami Muhammad bin Ibrahiim yang berkata telah memberitakan kepada kami Abu Ya‟la Al 

Maushulliy yang berkata telah menceritakan kepada kami Sahl bin Zanjalah Ar Raaziy yang 

berkata telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman bin „Umar yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdullah bin Yaziid Al „Abdiy yang berkata aku mendengar Anas 

bin Malik mengatakan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “Abu Bakar dan 

Umar Sayyid Kuhul ahli surga dari kalangan terdahulu dan kemudian” [Ahadist Al 

Mukhtarah Adh Dhiyaa‟ Al Maqdisiy no 2260] 

Pentahqiq kitab Adh Dhiyaa‘ mengatakan bahwa Abdurrahman bin Umar dan ‗Abdullah bin 

Yaziid Al ‗Abdiy keduanya tidak dikenal tidak ditemukan biografinya. Menurut kami, 

Abdurrahman bin Umar yang dimaksud kemungkinan adalah ‗Abdurrahman bin ‗Amru bin 

Jabalah Al Bahiliy. Kemungkinan disini terjadi tashif dimana lafaz yang seharusnya ‗Amru 

menjadi Umar karena hilangnya huruf waw. Dan diantara syaikh [guru] Sahl bin Zanjalah 

tidak ada yang bernama ‗Abdurrahman bin Umar tetapi  yang ada adalah ‗Abdurrahman bin 

‗Amru yaitu bin Jabalah Al Bahiliy. Al Uqailiy menyebutkan dalam biografi Yazid bin Adiiy 

bin Haatim, riwayat Sahl bin Zanjalah dari ‗Abdurrahman bin ‗Amru bin Jabalah [Adh 

Dhu‘afa Al Uqailiy no 2004]. Riwayat ini menegaskan bahwa salah satu guru Sahl bin 

Zanjalah adalah ‗Abdurrahman bin ‗Amru bin Jabalah Al Bahiliy. 

Abdurrahman bin ‗Amru bin Jabalah Al Bahiliy, Abu Hatim mengatakan ia berdusta dan 

harus ditinggalkan hadisnya. Daruquthniy berkata ―matruk pemalsu hadis‖. Al Baghawiy 

berkata ―dhaif hadis jiddan‖ [Lisan Al Mizan juz 3 no 1665]. Abdullah bin Yaziid Al Abdiy 

yang dimaksud kemungkinan adalah Abdullah bin Yazid bin Adam As Sulamiy Al Awdiy. 

Disebutkan oleh Ibnu Asakir bahwa ia juga meriwayatkan dari Anas bin Malik [Tarikh Ibnu 

Asakir 33/367]. Ahmad bin Hanbal berkata tentangnya bahwa hadis-hadisnya maudhu‘ 

[Tarikh Baghdad 11/449 no 5291]. 

Kesimpulan : Hadis Anas bin Malik tentang Abu Bakar dan Umar sayyid kuhul ahli surga 

kedudukannya dhaif mungkar dan hadis mungkar tidak bisa dijadikan syawahid atau 

mutaba‘ah. 

Marwan bin Hakam Mencaci Dan Melaknat Ahlul Bait 

Posted on November 26, 2012 by secondprince  

Marwan bin Hakam Mencaci Dan Melaknat Ahlul Bait 

Marwan bin Hakam bin Abi Al ‗Ash bin Umayyah adalah putra dari Hakam bin Abil ‗Ash. Ia 

dan ayahnya termasuk orang yang mendapat predikat dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal 

ini sebagaimana nampak dalam sebagian riwayat shahih yang sudah pernah kami bahas 

sebelumnya. Kali ini kami hanya akan menyoroti sikap Marwan bin Hakam terhadap Ahlul 

Bait. 

٢٘ ٢ قذغ حٍ أذ ٘ح ه ٤َ قذغ عٔحػ حٍ ئ ٘ح ه ٖ قذغ ٤ش ػٖ ػٕٞ ذ  ػٔ

ٖ عكحم ذ حٍ ئ حٕ ه ٤شج ٓشٝجٕ ً ٘ح أٓ ٤ ِ عص ػ  ٤ٖ ٘ ع ٌحٕ  غد ك ٣ 
٤ح ِ َ ػ ْ ؾٔؼس ً ْ ػضٍ غ طؼَٔ غ ع ٤ذ ج عؼ  ٖ ؼحؿ ذ ٤ٖ جُ ط ٘ ع  

ٌحٕ ال ك ٚر  غ ٣ ْ ٤ذ غ ٌحٕ ٓشٝجٕ أػ ٚر ك غ ٣ 

https://secondprince.wordpress.com/2012/11/26/marwan-bin-hakam-mencaci-dan-melaknat-ahlul-bait/
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Telah menceritakan kepadaku ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Ismaiil 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu „Aun dari Umair bin Ishaaq yang berkata 

“Marwan menjadi pemimpin atas kami selama enam tahun dan ia mencaci Ali pada setiap 

Jum‟at kemudian ia digantikan oleh Sa‟id bin Ash selama dua tahun dan Sa‟id tidak 

mencacinya [Aliy] kemudian Marwan diangkat kembali dan ia mencacinya [Aliy] lagi [Al 

Ilal Ma‟rifat Ar Rijal Ahmad bin Hanbal juz 3 no 4781] 

Riwayat di atas sanadnya shahih. Umair bin Ishaq Al Qurasyiy termasuk tabiin Madinah yang 

tsiqat, ia meriwayatkan dari Miqdam, ‗Amru bin Ash, Hasan bin Aliy, Abu Hurairah dan 

Marwan bin Hakam. 

 Ismail bin Ibrahim Al Asdiy atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah adalah perawi 
kutubus sittah yang tsiqat. Yunus bin Bukair berkata “pemimpin para Muhaddis”. Abu 
Dawud berkata “tidak seorangpun diantara para muhaddis kecuali ia pasti melakukan 
kesalahan selain Ibnu Ulayyah dan Bisyr bin Mufadhdhal”. Ibnu Ma’in menyatakan tsiqat 
ma’mun. Nasa’i berkata “tsiqat tsabit”. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat tsabit dalam hadis, hujjah” 
*At Tahdzib juz 1 no 513+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat hafizh” *At Taqrib 1/90+ 

 Abdullah bin ‘Aun Al Muzanniy Al Bashriy termasuk perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu 
Ma’in berkata “tsabit”. Abu Hatim dan Ibnu Sa’ad menyatakan tsiqat. Nasa’i berkata “tsiqat 
ma’mun”. Utsman bin Abi Syaibah berkata “tsiqat shahihul kitaab”. Al Ijliy berkata “orang 
Bashrah yang tsiqat, seorang yang shalih” *At Tahdzib juz 5 no 600+. Ibnu Hajar menyatakan 
ia tsiqat tsabit [At Taqrib 1/520] 

 Umair bin Ishaaq Al Qurasyiy termasuk tabiin Madinah. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Nasa’i 
berkata “tidak ada masalah padanya”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al 
Uqailiy memasukkannya dalam Adh Dhu’afa dan Ibnu Adiy mengatakan tidak diketahui yang 
meriwayatkan darinya selain Ibnu ‘Aun, ia termasuk yang ditulis hadisnya.*At Tahdzib juz 8 
no 256+. Pernyataan Ibnu Adiy tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ibnu ‘Aun 
tidaklah memudharatkan karena Umair telah ditautsiq oleh Ibnu Ma’in, Nasa’i dan Ibnu 
Hibban. Pernyataan Al Uqailiy yang memasukkannya dalam Adh Dhu’afa sebenarnya 
bersandar pada riwayatnya bahwa Malik bin Anas tidak mengenal Umair bin Ishaaq. Hal ini 
tidak bisa dijadikan sandaran untuk mendhaifkan karena yang mengetahui menjadi hujjah 
bagi yang tidak mengetahui. 

Pada masa pemerintahan Muawiyah, Marwan bin Hakam diangkat sebagai gubernur Madinah 

dan berdasarkan riwayat shahih di atas ternyata Marwan bin Hakam mencaci Imam Ali di 

setiap Jum‘at. Hal itu berlangsung selama enam tahun sampai akhirnya ia digantikan oleh 

Sa‘id bin Al ‗Ash dimana ia tidak melakukan tradisi mencaci Imam Ali dalam mimbar 

Jum‘at. Setelah itu Sa‘id digantikan kembali oleh Marwan bin Hakam yang kembali 

meneruskan tradisi mencaci Imam Ali di atas mimbar Jum‘at. 

Tidak hanya mencaci Imam Ali, diriwayatkan pula bahwa Marwan bin Hakam pernah 

melaknat ahlul bait yaitu Imam Hasan dan Imam Husain 

٘ح ٤ْ قذغ شجٛ ٖ ئذ كؿحؼ ذ غح٢ٓ جُ ٘ح جُ ٖ قٔحد قذغ ٔس ذ ِ ع  ػٖ 

ٖ ػطحء د ذ غحت ٢ ػٖ جُ ٠٤ أذ ك حٍ ٣ ٘ص ه ً ٤ٖ ٤ٖ ذ غ ك  ٝ جُ

كغٖ ٔحٕ ٓشٝجٕ ٝ جُ ؾحض ط ؿؼَ ٣ كغٖ ك ٌق جُ ٤ٖ ٣ غ ك  جُ
وحٍ َٛ : ٓشٝجٕ ك ٤ص أ ٕٞ ذ ِؼٞٗ ند ٓ ـ كغٖ ك وحٍ جُ ِص : ك  : أه
َٛ ٤ص أ ٕٞ ذ ِؼٞٗ هللا ؟ ٓ ٞ وذ ك ٘ي ُ ؼ هللا ُ  ٠ِ غحٕ ػ ُ ٤ٚ ر ٗ 

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ص  ٢ ٝأٗ ِد ك ف ٤ي   أذ
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Telah menceritakan kepada kami Ibrahiim bin Hajjaaj As Saamiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Athaa‟ bin As Saa‟ib dari Abi Yahya 

yang berkata “aku berada di antara Husain, Hasan dan Marwan dimana mereka saling 

mencela. Maka Hasan menghentikan Husain, Marwan kemudian berkata “kalian ahlul bait 

yang terlaknat” maka marahlah Hasan dan berkata “engkau mengatakan ahlul bait 

terlaknat, Demi Allah sungguh Allah telah melaknatmu melalui lisan Nabi-Nya [shallallahu 

„alaihi wasallam] dan ketika itu engkau masih di sulbi ayahmu [Musnad Abu Ya‟la 12/135 

no 6764, Husain Salim Asad berkata “sanadnya shahih”] 

Ibrahim bin Hajjaaj dalam periwayatannya dari Hammad bin Salamah memiliki mutaba‘ah 

dari Hajjaaj bin Minhaal Al Anmathiy sebagaimana yang disebutkan Ath Thabraniy dalam 

Mu‘jam Al Kabir 3/144 no 2674. Riwayat di atas sanadnya shahih dan para perawinya tsiqat. 

 Ibrahim bin Hajjaaj As Saamiy termasuk perawi Nasa’i. Ibnu Hibban memasukkannya dalam 
Ats Tsiqat. Daruquthni berkata “tsiqat”. Ibnu Qaani’ berkata “shalih” *At Tahdzib juz 1 no 
200]. 

 Hammad bin Salamah bin Diinar termasuk perawi Bukhari dalam At Ta’liq, Muslim dan 
Ashabus Sunan. Ia adalah orang yang paling tsabit riwayatnya dari Tsabit, Ahmad 
menyatakan ia tsiqat. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. As Sajiy berkata “hafizh, tsiqat ma’mun”. 
Al Ijliy berkata “tsiqat seorang yang shalih hasanul hadits”. Nasa’i berkata “tsiqat” *At 
Tahdzib juz 3 no 14+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat ahli ibadah orang yang paling tsabit dalam 
riwayat Tsabit, mengalami perubahan hafalan di akhir umurnya” *At Taqrib 1/238+. Memang 
dikatakan ia mengalami perubahan hafalan di akhir umurnya tetapi Ibrahim bin Hajjaaj 
memiliki mutaba’ah yaitu Hajjaaj bin Minhal. Riwayat Hajjaaj bin Minhal dari Hammad bin 
Salamah diambil Muslim dalam kitab Shahih-nya maka disini terdapat qarinah bahwa 
riwayat Hajjaaj bin Minhal dari Hammad bin Salamah adalah sebelum hafalannya berubah. 

 Atha’ bin As Sa’ib adalah perawi yang shaduq tetapi mengalami ikhtilath [At Taqrib 1/675]. 
Adz Dzahabiy berkata “ tsiqat buruk hafalannya di akhir umurnya” *Al Kasyf no 3798+. 
Hammad bin Salamah telah disebutkan termasuk perawi yang mendengar dari Atha’ bin As 
Sa’ib sebelum ia mengalami ikhtilath. Ibnu Jarud berkata “hadis Sufyan, Syu’bah dan 
Hammad bin Salamah darinya adalah jayyid”. Yaqub bin Sufyan menyatakan bahwa Hammad 
bin Salamah termasuk mendengar dari Atha’ sebelum ikhtilath. Begitu pula yang dikatakan 
Ibnu Ma’in, Abu Dawud, Ath Thahawiy dan Hamzah Al Kattaniy bahwa Hammad bin Salamah 
mendengar dari Atha’ bin As Sa’ib sebelum ia mengalami ikhtilath. Al Uqailiy menyendiri 
menyatakan bahwa Hammad bin Salamah mendengar dari Atha’ setelah ia mengalami 
ikhtilath. Pernyataan Al Uqailiy itu berdasarkan riwayat bahwa Atha’ bin As Sa’ib datang ke 
Bashrah dan pada saat itu ia sudah mengalami ikhtilath. Hammad bin Salamah termasuk 
orang Bashrah maka riwayatnya dari Atha’ diambil setelah ikhtilath. Hal ini patut diberikan 
catatan karena dikatakan oleh Abu Dawud bahwa Atha’ datang ke Bashrah dua kali, pada 
kali yang pertama ia belum mengalami ikhtilath dan telah meriwayatkan darinya Hammad 
bin Salamah dan Hammad bin Zaid, kemudian pada kali yang kedua Atha’ datang ke Bashrah 
dan ia sudah mengalami ikhtilath, yang meriwayatkan darinya pada kali yang kedua adalah 
Wuhaib, Ibnu Ulayyah dan yang lainnya. [selengkapnya lihat Nihayat Al Ightibath hal 241 no 
71] 

 Abu Yahya dalam riwayat di atas adalah Ziyaad Abu Yahya Al Makkiy Al Kufiy atau Abu Yahya 
Al A’raj. Ia meriwayatkan dari Hasan, Husain, Ibnu Abbas dan Marwan bin Hakam sedangkan 
yang meriwayatkan darinya adalah Hushain bin ‘Abdurahman dan Athaa’ bin As Saa’ib. Ibnu 
Ma’in berkata “tidak ada masalah padanya tsiqat”. Abu Dawud menyatakan tsiqat. Abu 
Zur’ah menyatakan tsiqat dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat *At Tahdzib juz 
3 no 720+. Adz Dzahabiy berkata Abu Yahya disini adalah An Nakha’i dan aku tidak 
mengenalnya [As Siyaar 3/478]. Pernyataan Adz Dzhabiy keliru karena tidak ada bukti dalam 
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riwayat bahwa Abu Yahya yang dimaksud adalah An Nakha’iy dan telah terbukti dalam kitab 
biografi perawi bahwa Abu Yahya yang meriwayatkan dari Hasan, Husain dan Marwan 
kemudian telah meriwayatkan darinya Athaa’ bin As Saa’ib adalah Ziyad Abu Yahya Al 
Makkiy. 

Sebagian nashibi berusaha membela Marwan bin Hakam dengan membuat pembelaan basa 

basi yang tidak bernilai. Ada yang berusaha melemahkan riwayat-riwayat di atas tanpa dasar 

ilmu dan ada yang berbasa-basi mengatakan bahwa ucapan Imam Hasan di atas adalah 

peringatan kepada Marwan bin Hakam padahal zhahir lafaz menunjukkan kalau Imam Hasan 

menyatakan bahwa Allah telah melaknat Marwan yaitu nampak dalam perkataan ―demi 

Allah, sungguh Allah telah melaknatmu melalui lisan Nabi-Nya‖. 

Satu hal lagi yang perlu diluruskan adalah nashibi picik yang lemah akalnya yang 

beranggapan bahwa seolah-olah dalam hadis ini ada yang namanya dosa keturunan. Kami 

katakan tentu saja hadis ini tidak berbicara tentang dosa keturunan tetapi berbicara tentang 

kedudukan seseorang di mata Allah. Siapapun orangnya walaupun ia belum lahir ataupun 

muncul di akhir zaman, Allah SWT jelas lebih tahu tentangnya, apa yang akan ia perbuat dan 

jadi apa ia nanti. Hadis shahih yang menyatakan Al Hakam dan anaknya Marwan dilaknat 

oleh Allah SWT menunjukkan bahwa pada hakikatnya mereka berdua adalah orang yang 

terlaknat walaupun mereka mengaku sebagai Muslim. 

Ada pula yang membela Marwan dengan mengutip riwayat bahwa Hasan dan Husain pernah 

shalat di belakang Marwan dan tidak mengulanginya. Kami katakan ini juga tidak masalah. 

Shalat di belakang pemimpin yang zalim dan durhaka adalah perkara yang dibolehkan. Telah 

masyhur bahwa sebagian sahabat dan tabiin shalat di belakang Hajjaaj bin Yusuf, Walid bin 

Uqbah, dan Mukhtar bin Abi Ubaid, dan mereka dikenal sebagai zalim, pendusta dan fasiq. 

Selain itu ma‘ruf dalam sejarah bahwa terdapat sahabat yang shalat di belakang Khawarij dan 

ini tidak menafikan hadis-hadis Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tentang keburukan 

Khawarij. Jadi perkara Imam Hasan dan Husain shalat di belakang Marwan tidaklah 

menafikan hadis shahih bahwa Marwan dilaknat oleh Allah SWT. 

Studi Kritis Atsar Imam Ali : Yang Terbunuh Di Shiffin 

Masuk Surga 

Posted on November 21, 2012 by secondprince  

Studi Kritis Atsar Imam Ali : Yang Terbunuh Di Shiffin Masuk Surga 

Tulisan ini kami buat secara khusus sebagai bantahan bagi para nashibi yang berhujjah 

dengan atsar Imam Aliy untuk membela Muawiyah dan pengikutnya. Seperti biasa kami 

melihat banyak musang-musang yang mengaku salafy atau ahlus sunnah [padahal mungkin 

saja hakikatnya nashibi] bersemangat menjadikan atsar tersebut untuk membela Muawiyah 

dalam blog atau forum diskusi yang tersebar di dunia maya. Berikut atsar yang dimaksud. 

َ٘ح غَ ُش َقذَّ َٔ ُٖ ُػ ِف٢ُِِّ أ٣ََُّٞخ ْذ ْٞ َٔ ُْ ْٖ ، ج ِٖ َؾْؼَلِش َػ َٕ ْذ ْٖ ، ُذْشَهح ِٖ ٣َِض٣َذ َػ ِّْ ْذ ٍَ ، جألََف  َهح

: ََ ْٖ َػ٢ٌِِّ ُعثِ ِّ َهْط٠َِ َػ ْٞ َ٣ َٖ ٤ ٍَ ، ِفّلِ ْْ َهْطالََٗح : َكَوح ُٛ ََٝهْطالَ َِّ٘س ك٢ِ  َُْؿ  ُس٣ََِٝق٢ ، ج

ُش ْٓ َٝئ٠َُِ ئ٢ََُّ جألَ ٣ََِٝس  َؼح ُٓ  

https://secondprince.wordpress.com/2012/11/21/studi-kritis-atsar-imam-ali-yang-terbunuh-di-shiffin-masuk-surga/
https://secondprince.wordpress.com/2012/11/21/studi-kritis-atsar-imam-ali-yang-terbunuh-di-shiffin-masuk-surga/
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Telah menceritakan kepada kami „Umar bin Ayub Al Maushulliy dari Ja‟far bin Burqaan 

dari Yazid bin Al Aasham yang berkata Ali pernah ditanya tentang mereka yang terbunuh 

pada saat perang shiffin. Ia menjawab “yang terbunuh diantara kami dan yang terbunuh 

diantara mereka berada di surga” dan masalah ini adalah antara aku dan Muawiyah 

[Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 15/302 no 39035] 

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ath Thabraniy dalam Mu‘jam Al Kabir 19/307 no 688 dan 

Ibnu Asakir 59/139 dengan jalan sanad dari Ja‘far bin Burqaan dari Yazid bin Al ‗Aasham. 

Kedudukan atsar ini dhaif karena sanadnya terputus. Yazid bin Al ‗Aasham tidak 

menyaksikan perang Shiffin dan tidak shahih riwayatnya dari Aliy. Dalam riwayat di atas 

tidak disebutkan dari mana Yazid bin Al ‗Aasham mengambil riwayat tersebut. 

Dari zhahir riwayat nampak bahwa peristiwa di atas dimana Imam Aliy ditanya tentang yang 

terbunuh saat perang Shiffin terjadi tepat setelah perang shiffin sebagaimana Imam Aliy 

berkata 

ْْ َهْطالََٗح ُٛ ََٝهْطالَ َِّ٘س ك٢ِ  َُْؿ  ج

Yang terbunuh diantara kami dan yang terbunuh diantara mereka berada di surga 

Penyebutan lafaz ―kami‖ dan ―mereka‖ dalam atsar tersebut menunjukkan bahwa pada saat 

itu pihak Aliy dan pihak Muawiyah berada di satu tempat yang sama yaitu di medan 

terjadinya perang Shiffin. Hal ini juga dikuatkan oleh riwayat Ibnu Asakir dimana perkataan 

Aliy itu diucapkan saat perdamaian kedua belah pihak yang terjadi tepat setelah perang 

shiffin. 

ذ ض٣ ٣ ٖ فْ ذ ؼحٓش١ جال ٖ جُ س أخص ذ ٗٞٔ٤ ر٢ زصٝؼ ٓ ٘ ٠ِ جُ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ٞ ٘س ٓحش ػٞف أذ ع الظ  س غ ٚ ٝٓحت الظ ُٝ  غ
رؼٕٞ ع ٘س ٝ ع  

Yazid bin Al „Aasham Al „Aamiriy keponakan Maimunah istri Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam], Abu „Auf wafat tahun 103 H dalam usia 73 tahun [Masyaahiir Ulama‟ Al 

Amshaar Ibnu Hibban no 524] 

Jadi Yazid bin Al ‗Aasham lahir tahun 30 H dan perang Shiffin terjadi tahun 37 H. Artinya 

pada saat terjadi perang Shiffin usia Yazid bin Al ‗Asham baru tujuh tahun dan tidak 

mungkin ia ikut perang Shiffin dan menyaksikan peristiwa tersebut maka sanadnya terputus. 

Jika dikatakan ia mengambil riwayat tersebut dari Aliy maka riwayatnya tetap tidak shahih 

karena Adz Dzahabiy berkata tentang Yazid bin Al ‗Asham 

ْ قف ُٝ ٚط ض ٢ِ، ػٖ سٝج٣ ذ ػ حٕ أدسًٚ ٝه س ًٝ ٌٞك حُ ٢ ذ  ك

ٚط الك  خ

Tidak shahih riwayatnya dari Aliy, sungguh ia menemuinya dan ia berada di Kufah saat 

pemerintahannya [As Siyaar 4/517 no 211] 
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Lafaz idraak bisa bermakna menemui secara langsung dan bisa juga bermakna menemui 

masa hidup seseorang tetapi tidak melihat dan mendengar dari orang tersebut. Makna idrak 

Aliy di atas lebih tepat diartikan sebagai menemui masa hidup Aliy [radiallahu ‗anhu] bukan 

menemui Aliy secara langsung dalam arti melihat, berbicara atau mendengar darinya karena 

Adz Dzahabiy sendiri menyatakan bahwa riwayatnya dari Aliy tidak shahih seandainya 

idraak bermakna menemui secara langsung maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa 

riwayatnya dari Aliy tidak shahih. Hal ini ma‘ruf di sisi para ulama rijal sebagaimana nampak 

dalam perkataan Abu Hatim berikut 

ٛذ ٤ح أدسى ٓؿح ِ م٢ ػ هللج س  ٚ٘ ٌٖ ػ ال ُٝ ش  زً س ٣ ال سؤ٣ عٔحػح ٝ  

Mujahid menemui Aliy [radiallahu „anhu] tetapi tidak melihatnya dan tidak pula mendengar 

darinya [Jami‟ At Tahsil Fi Ahkam Al Maraasil no 736] 

Kalau lafaz idrak di atas diartikan menemui secara langsung maka tidak perlu disebutkan 

―tidak melihat‖ karena idraak dengan makna menemui langsung sudah mencakup makna 

ru‘yah [melihat]. Maka makna idraak yang dimaksud adalah menemui masa hidup Aliy 

[radiallahu ‗anhu] 

Yazid bin Al ‗Asham memang menemui masa hidup Aliy karena ketika Aliy wafat ia masih 

kecil berumur kurang dari sepuluh tahun. Maka pernyataan Adz Dzahabiy bahwa tidak 

shahih riwayatnya dari Aliy tersebut mengindikasikan mursal khafiy. Ibnu Katsir yang 

merupakan salah satu murid Adz Dzahabiy menguatkan inqitha‘ antara Yazid dan Aliy dalam 

salah satu kitabnya, ketika menyebutkan riwayat Yazid bin Al ‗Asham dari Aliy bin Abi 

Thalib, Ibnu Katsir berkata 

ٛزج ٤ق ٝ مؼ ٜس ٖٓ  رذ ؾ هللا ػ  ٖ ٔكشص ذ ٚ جُ اٗ طشٝى ك ع، ٓ كذ٣  جُ
ذ ض٣ ٣ٝ ٖ فْ ذ ْ جأل ذسى ُ ٤ح ٣ ِ  ػ

Dan riwayat ini dhaif karena Abdullah bin Muhriz ia seorang yang matruk al hadits dan 

Yazid bin Al „Asham tidak menemui Aliy [Al Bidayah Wan Nihayah 1/388] 

Sebagian orang menolak inqitha‘ antara Yazid dengan Aliy, menurutnya perkataan Adz 

Dzahabiy ―tidak shahih riwayatnya dari Aliy‖ sama seperti perkataan Al Mizziy ―ia 

meriwayatkan dari Aliy dengan sanad yang dhaif‖. Kedua lafaz perkataan tersebut tidak 

bermakna inqitha‘ tetapi bermakna riwayat Yazid dari Aliy hanya dikenal oleh Adz Dzahabiy 

dan Al Mizziy melalui jalan sanad yang dhaif. 

Perkataan mereka ini tidak benar. Jika yang dimaksud adalah Al Mizziy maka bisa diterima 

bahwa Al Mizziy hanya mengenal riwayat Yazid bin Al ‗Asham dari Aliy bin Abi Thalib dari 

jalan sanad yang dhaif hingga Yazid sehingga lafaz Al Mizziy tidak bisa diartikan inqitha‘ 

tetapi hal yang sama tidak bisa diterapkan pada Adz Dzahabiy. Bagaimana mungkin 

dikatakan bahwa Adz Dzahabiy hanya mengenal riwayat Yazid dari Aliy dengan jalan sanad 

yang dhaif hingga Yazid padahal Adz Dzahabiy sendiri memasukkan atsar Yazid bin Al 

‗Asham di atas mengenai perkataan Aliy terhadap yang gugur di Shiffin dalam kitabnya As 

Siyaar biografi Mu‘awiyah bin Abu Sufyaan. Jadi di sisi Adz Dzahabiy ia mengenal riwayat 

dengan sanad shahih hingga Yazid dimana Yazid menyebutkan perkataan Aliy. Maka lafaz 

Adz Dzahabiy ―tidak shahih riwayatnya dari Aliy‖ mengindikasikan mursal khafiy atau 

inqitha‘ sanadnya. 
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Diantara ulama mutaqaddimin tidak ada yang menyatakan bahwa Yazid bin Al ‗Asham 

meriwayatkan hadis dari Aliy. Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh Wat Ta‘dil 9/22 no 1055, 

Bukhari dalam Tarikh Al Kabir juz 8 no 3157, Ibnu Sa‘ad dalam Ath Thabaqat 7/429 dan 

Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat juz 5 no 6083 mereka semua menulis tentang Yazid bin Al 

‗Asham dan tidak menyebutkan bahwa ia meriwayatkan hadis dari Aliy bin Abi Thalib. 

Keterangan ini dan penjelasan sebelumnya makin menguatkan bahwa riwayatnya dari Aliy 

adalah mursal. 

Ada sebagian nashibi yang sok pintar berhujjah dengan keterangan sebagian ulama yang 

menurutnya menshahihkan atsar di atas yaitu Ibnu Hajar Al Haitsamiy dan Al Haitsamiy. 

ٜ٘ح ٘حء ٝٓ شّ ػ٢ٍِّ غ هللا ً  ٜٚ ٤ٚ ٝؾ ِ ٚ ، ػ وُٞ ال١ : ذ ط ٠ِ ه ط  ٝه

س ؼح٣ٝ ٓ ٢ ٘س ك ؿ ٢ سٝجٙ ، جُ رشجٗ ط ٘ذ جُ غ ٚ ذ ٕٞ سؾحُ ٞه ٠ِ ٓٞغ  ػ

الف ٢ خ نْٜ ك ؼ  ذ

Dan diantara keutamaan Mu‟awiyah adalah pujian „Ali karamallaahu wajhahu kepadany 

dengan perkataan “Yang terbunuh di pihak-ku dan di pihak Mu‟awiyah berada di surga.” 

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yang para perawinya dipercaya meskipun 

ada khilaf pada sebagian mereka [Tathirul Jinan hal 69 Ibnu Hajar Al Haitsamiy] 

ذ ٝػٖ ض٣ ٣ ٖ فْ ذ حٍ جأل حٍ ه ٢ِ ه م٢ ػ هللا س  ٚ٘ ال١ ػ ط  ه

٠ِ ط س ٝه ؼح٣ٝ ٓ ٢ ٘س ك ؿ ٢ سٝجٙ . جُ رشجٗ ط ٚ ، جُ وٞج ٝسؾحُ ٢ ٝغ  ٝك

نْٜ ؼ الف ذ  خ

Dari Yazid bin Al Asham yang berkata ‟Aliy [radhiyallaahu „anhu] mengatakan “Yang 

terbunuh di pihak-ku dan di pihak Mu‟awiyah berada di surga.” Diriwayatkan oleh Ath 

Thabarani dengan sanad yang para perawinya dipercaya meskipun ada khilaf pada sebagian 

mereka [Majma‟ Az Zawaid Al Haitsamiy 9/596 no 15927] 

Tentu saja hujjah ini hanya akan mengecoh orang awam yang tidak mengerti ilmu hadis. 

Yang bersangkutan bisa dikatakan tidak paham dengan lafaz-lafaz dalam ilmu hadis. 

Pernyataan ulama terhadap suatu hadis “para perawinya tsiqat” tidak otomatis menjadi 

hujjah akan shahihnya hadis tersebut karena bisa saja terjadi inqitha‘ [terputus] pada 

sanadnya atau tadlis atau illat [cacat] yang menjatuhkan hadis tersebut ke derajat dhaif. Dan 

ini tidak ada kaitannya dengan kualitas atau kredibilitas perawi tersebut. Boleh-boleh saja 

perawi yang dimaksud tsiqat tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ia melakukan tadlis 

atau riwayatnya mursal. 

Pernyataan Ibnu Hajar Al Haitsamiy dan Al Haitsamiy tidak akan membatalkan pernyataan 

Adz Dzahabiy tentang Yazid bin Al Asham di atas bahwa tidak shahih riwayatnya dari Aliy 

karena mereka berdua hanya menilai kredibilitas perawi dalam sanad tersebut dan tidak 

bicara soal muttashil atau tidaknya sanad tersebut. Bisa jadi mereka berdua tidak 

mengetahuinya dan yang mengetahui [Adz Dzahabiy] menjadi hujjah bagi yang tidak tahu. 

Lagipula sebenarnya pernyataan Ibnu Hajar Al Haitsamiy dan Al Haitsamiy masih kurang 

tepat, mereka menyatakan bahwa para perawi riwayat Thabrani muwatsaq [dipercaya] dan 

ada perselisihan pada sebagian perawinya. Sebenarnya riwayat Thabrani sanadnya dhaif 

karena terdapat perawi yang dikatakan dhaif pendusta. Inilah sanad Thabraniy 
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٘ح ٤ٖ قذغ غ ك ٖ جُ عكحم ذ طش١ ئ غ ط ٘ح جُ ٤ٖ غ غ ك ٖ جُ ٢ ذ  أذ
غش١ ٢ جُ الٗ و غ ؼ ٘ح جُ ذ غ ٖ ص٣ ٢ ذ حء أذ ضسه لش ػٖ جُ ٖ ؾؼ  ذ
حٕ شه ذ ػٖ ذ ض٣ ٣ ٖ فْ ذ حٍ جال حٍ : ه ٢ِ ه ال١ : ػ ط ٠ِ ه ط  ٝه

س ؼح٣ٝ ٓ ٢ ٘س ك ؿ  جُ

Telah menceritakan kepada kami Husain bin Ishaaq At Tustuuriy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Husain bin Abi As Sariy Al „Asqallaniy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Zaid bin Abi Zarqaa‟ dari Ja‟far bin Burqaan dari Yazid bin Al 

„Asham yang berkata Ali berkata “yang terbunuh di pihakku dan yang terbunuh di pihak 

Muawiyah masuk surga” [Mu‟jam Al Kabir Ath Thabraniy 19/307 no 688] 

Sanad ini dhaif karena Husain bin Abi As Saariy Al Asqallaniy. Muhammad saudaranya 

menyatakan ia pendusta. Abu Dawud berkata ―dhaif‖. Abu Arubah berkata ―pendusta‖. Ibnu 

Hibban berkata ―sering salah dan sering meriwayatkan hadis gharib‖ [At Tahdzib juz 2 no 

625]. Ibnu Hajar berkata ―dhaif‖ [At Taqrib 1/218]. Adz Dzahabiy berkata ―pendusta‖ [Al 

Kasyf no 1105]. 

. 

. 

Selain kelemahan pada sanadnya, riwayat di atas juga mengandung matan yang mungkar. 

Pengertian mungkar disini adalah bertentangan dengan riwayat shahih dimana Imam Aliy 

mendoakan keburukan bagi Muawiyah dan pengikutnya dalam qunut 

٘ح ٤ْ قذغ حٍ ٛؾ ح ه رشٗ ٤ٖ أخ ق حٍ ق ٘ح ه رذ قذغ شقٖٔ ػ ٖ جُ  ذ
وَ حٍ ٓؼ ٤ص ه ِ ف ٢ِ ٓغ  الز ػ ف ـذجز  حٍ جُ ٘ص ه و وحٍ ك ٢ ك  ك

ٚ ٘ٞض ِْٜ ه ٤ي جُ ِ س ػ ٔؼح٣ٝ ٤حٚػ ذ ؽ ٖ ٝػٔشٝ ٝأ ؼحؿ ذ  جُ
٤حٚػ ؽ ح ٝأ ٢ٔ ٝأذ ِ غ ٤حٚػ جُ ؽ رذ ٝأ هللا ٝػ  ٖ ٤ظ ذ ٤حٚػ ه ؽ  ٝأ

Telah menceritakan kepada kami Husyaim yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Hushain yang berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ma‟qil yang 

berkata Aku shalat bersama Ali dalam shalat fajar dan kemudian ketika Qunut Beliau 

berkata “Ya Allah hukumlah Muawiyah dan pengikutnya, Amru bin Ash dan pengikutnya, 

Abu As Sulami dan pengikutnya, Abdullah bin Qais dan pengikutnya” [Al Mushannaf Ibnu 

Abi Syaibah 2/108 no 7050] 

Riwayat di atas sanadnya shahih dan telah dibahas secara rinci dalam tulisan khusus. Inilah 

pandangan Imam Aliy bahwa kelompok Muawiyah dan pengikutnya berada dalam kesesatan 

dan hal ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] shahih bahwa 

kelompok Muawiyah adalah kelompok pembangkang yang menyeru kepada neraka. 

Tentu saja kita tidak sedang menyatakan bahwa Imam Ali mengkafirkan Muawiyah dan 

pengikutnya. Yang dibahas dan dibuktikan disini adalah Imam Ali menganggap kelompok 

Muawiyah itu berada dalam kesesatan dan tidaklah Imam Ali memuji Muawiyah dan 

pengikutnya. Perkara siapa yang masuk surga dan neraka itu urusan Allah SWT karena amal 

perbuatan dan niat seseorang hanya Allah SWT yang tahu. 
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Ada nashibi yang lemah akalnya sok berdalil berbusa-busa dengan hadis yang menyatakan 

bahwa kelompok Muawiyah adalah termasuk orang mukmin. Lha tidak ada masalah dengan 

ini, apa orang mukmin itu tidak bisa berbuat dosa atau tidak bisa berada dalam kesesatan. 

Apakah setiap orang mukmin jika terbunuh lantas bisa dikatakan dengan pasti ―ia masuk 

surga‖?. 

Bahkan ada sahabat Nabi yang terbunuh dalam perperangan sehingga banyak orang berkata 

ia syahid ia syahid tetapi apa kata Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] ia masuk neraka. 

Mengapa? Karena ia berkhianat dalam harta rampasan perang. Silakan pikirkan, muslim atau 

mukmin kah sahabat yang terbunuh tersebut. Justru karena tidak ada seorangpun yang tahu isi 

hati manusia maka perkara masuk neraka dan surga harus ditetapkan dengan dalil shahih dari 

Allah SWT dan Rasul-Nya karena Allah SWT yang mengetahui isi hati manusia dan seluruh 

amal perbuatannya sampai akhir hayatnya. 

Intinya Bagaimana mungkin Imam Aliy yang menganggap kelompok Muawiyah dalam 

kesesatan kemudian berkata yang terbunuh diantara mereka dikatakan masuk surga. Jika 

dikatakan Imam Aliy mendoakan mereka agar dosa mereka diampuni, itu bisa dimengerti 

tetapi dikatakan masuk surga itu lain sekali ceritanya. Kesimpulan : matan atsar tersebut 

mungkar. 

. 

. 

. 

Note : Atsar Imam Aliy dalam kitab Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah juga dinyatakan dhaif 

oleh pentahqiq kitab Al Mushannaf yaitu Abu Muhammad Usamah bin Ibrahim 

 

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 

Atsar Imam Ali di atas diriwayatkan dalam kitab Al Mushannaf tahqiq Abu Muhammad 

Usamah bin Ibrahim juz 13 hal 443 no 38894 

 

https://secondprince.files.wordpress.com/2012/11/mushannaf-ibnu-abi-syaibah-juz-13.png
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Perhatikan riwayat no 38894 diakhir riwayat terdapat angka 3 yang merujuk pada catatan 

kaki no 3 dari pentahqiq. Inilah pernyataan pentahqiq kitab Al Mushannaf 

 

Pentahqiq kitab Al Mushannaf tersebut berkata pada catatan kaki no 3 bahwa sanadnya 

mursal   

Hadis Nabi Muhammad Tawadlu’ Akan Keutamaannya 

Posted on Oktober 23, 2012 by secondprince  

Hadis Nabi Muhammad Tawadlu’ Akan Keutamaannya 

Sebelum masuk ke pokok bahasan ada baiknya kami mengingatkan para pembaca bahwa 

dahulu kami pernah membahas tentang atsar dimana Imam Ali mengatakan bahwa yang 

terbaik diantara umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Kami tidak menolak atsar tersebut 

tetapi kami berpandangan bahwa ketika Imam Ali mengucapkan hal itu ia sedang tawadhu‘ 

atas keutamaannya. Ada sebagian nashibi yang tidak terima dengan pernyataan tawadhu‘ 

Imam Ali, ia mengatakan tidak ada yang namanya tawadhu‘ justru menyebutkan keutamaan 

orang lain. Boleh saja tawadhu‘ seolah mengingkari keutamaan diri pribadi tetapi tidak 

dengan menyebutkan bahwa orang lain lebih utama. Begitulah kata Nashibi 

Tulisan ini akan menunjukkan kepada para pembaca bahwa Nabi Muhammad [shallallahu 

‗alaihi wasallam] pernah tawadhu‘ atas keutamaan dirinya dan menyebutkan keutamaan 

orang lain padahal diri Beliau lebih utama kedudukannya. Silakan perhatikan hadis berikut 

ُذ َّٔ َك ُٓ  ُٖ حٍس ْذ َ٘ح ذَؾَّ غَ ُٖ ٣َْك٠َ٤ َقذَّ ْٖ َعِؼ٤ٍذ ْذ ِٚ ُػر٤َِْذ َػ ٍَ جَُِّ غ٢َِ٘ َهح ُٖ َعِؼ٤ُذ َقذَّ  ْذ
ْٖ َعِؼ٤ٍذ أَذ٢ِ ِٚ َػ ْٖ أَذ٤ِ َش٣َْشَز أَذ٢ِ َػ ُٛ ُٚ َسِم٢َ  ُٚ جَُِّ ْ٘ ٍَ َػ ََ َهح ٍَ ٣َح ه٤ِ ِٚ َسُعٞ  جَُِّ

ْٖ َٓ  ُّ َش ًْ َّ٘حطِ أَ ٍَ جُ ْْ َهح ُٛ ْٖ ٤ََُْظ َهحُُٞج أَْضَوح َزج َػ َٛ َْغأََُُي   ٗ ٍَ  َٗر٢ُِّ َك٤ُُٞعُق َهح
ح َ٘ غَ َكذَّ ِٜ  جَُِّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyaar yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‟id dari Ubaidillah yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Sa‟iid bin Abi Sa‟iid dari ayahnya dari Abu Hurairah [radiallahu „anhu] yang 

berkata dikatakan “wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia?” Beliau berkata 

“yang paling bertakwa diantara mereka”. Mereka berkata “bukan ini yang kami maksud”. 

Beliau berkata “maka Yusuf Nabi Allah” [Shahih Bukhari 4/178 no 3490] 

https://secondprince.wordpress.com/2012/10/23/hadis-nabi-muhammad-tawadlu-akan-keutamaannya/
https://secondprince.wordpress.com/2010/06/08/tawadlu%E2%80%99-imam-ali-dalam-mengutamakan-abu-bakar-dan-umar-bantahan-terhadap-salafy/
https://secondprince.wordpress.com/2010/06/08/tawadlu%E2%80%99-imam-ali-dalam-mengutamakan-abu-bakar-dan-umar-bantahan-terhadap-salafy/
https://secondprince.files.wordpress.com/2012/11/mushannaf-ibnu-abi-syaibah-juz-13-footnote.png
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٘ح ٞ قذغ ٌش أذ ٖ ذ ٢ ذ رس أذ ٤ ؽ ٘ح  ٢ِ قذغ ٖ ػ غٜش ذ ٓ ٖ  ٝجذ

َ٤ ن طحس ػٖ ك ٔخ ٢٘ ـ جُ ٢ِ ٝقذغ ٖ ػ غؼذ١ قؿش ذ لع ) جُ ِ  ٝجُ

ٚ ٘ح ( ُ ٢ِ قذغ ٖ ػ غٜش ذ ح ٓ رشٗ طحس أخ ٔخ ٖ جُ لَ ذ ِ ظ ػٖ ك  أٗ
ٖ ي ذ حٍ ٓحُ ٠ سؾَ ؾحء ه عٍٞ ئُ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  

وحٍ ح ك ٤ش ٣ س خ رش٣ وحٍ جُ عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع ٤ْ رجى  شجٛ ٤ٚ ئذ ِ الّ ػ غ  جُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Aliy bin Mushr dan Ibnu Fudhail dari Mukhtar. Dan telah 

menceritakan kepada kami Aliy bin Hujr As Sa‟diy dan lafaz ini adalah miliknya telah 

menceritakan kepada kami Aliy bin Mushr yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Mukhtar bin Fulful dari Anas bin Malik yang berkata seorang laki-laki datang kepada 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan berkata “wahai sebaik-baik makhluk”. 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “itu adalah Ibrahim „alaihis salam” 

[Shahih Muslim 4/1839 no 2369] 

Tidak diragukan bahwa dalam keyakinan kita umat islam Nabi Muhammad [shallallahu 

‗alaihi wasallam] adalah manusia yang paling mulia dan sebaik-baik makhluk. Tetapi hadis 

shahih diatas malah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] menyebutkan bahwa manusia 

yang paling mulia adalah Nabi Yusuf [‗alaihis salam] dan sebaik-baik makhluk adalah Nabi 

Ibrahim [‗alaihis salam]. 

Seandainya akal kita kualitasnya rendah seperti para Nashibi maka mungkin kita akan 

menolak hadis ini sebagaimana para Nashibi menolak hadis Ath Thayr. Bukankah yang 

paling mulia dan sebaik-baik makhluk adalah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka 

tidak diragukan hadis-hadis di atas adalah dusta atas nama Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Nah begitulah cara berpikir akal nashibi. Alhamdulillah kita tidak akan 

menjatuhkan akal kita seperti mereka 

Satu-satunya penjelasan yang paling mungkin adalah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] tawadhu‘ dalam perkataannya di atas. Ketika Beliau menyatakan hal itu maka 

Beliau seolah-olah tidak memandang dirinya dan memuliakan keutamaan orang lain padahal 

tidak diragukan bahwa Beliau adalah yang paling mulia dan sebaik-baik manusia. 

Shahih Hadis Ath Thayr : Membantah Syubhat Nashibi 

Posted on Oktober 23, 2012 by secondprince  

Membantah Syubhat Nashibi Terhadap Hadis Ath Thayr 

Hadis Ath Thayr adalah hadis keutamaan Imam Aliy yang sangat besar dimana hadis tersebut 

menyatakan bahwa Imam Aliy adalah manusia yang paling dicintai Allah SWT diantara para 

sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Bisa dimaklumi bahwa hadis Ath Thayr ini 

menimbulkan kedongkolan yang besar di hati para nashibi. Sehingga bermunculan ―orang-

orang jahil‖ yang menyebarkan syubhat mencari-cari celah untuk melemahkan hadis ini. 

Tulisan ini akan membuktikan keshahihan hadis Ath Thayr dengan membawakan jalan sanad 

yang jayyid, bisa dijadikan mutaba‘ah dan syawahid sekaligus membantah syubhat para 

nashibi. 

https://secondprince.wordpress.com/2012/10/23/shahih-hadis-ath-thayr-membantah-syubhat-nashibi/
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ح رشٗ ٞ أخ د أذ ٖ ؿحُ ٘ح ذ ر ح جُ ٞ أٗ ٤ٖ أذ غ ك ٖ جُ ع٢ ذ ٞ٘ ح جالذ  أٗ
ٞ كغٖ أذ ذجس جُ ٢٘ جُ ط ح ه ٖ ٓكٔذ ٗ ِذ ذ ٖ ٓخ لـ ذ ح ق ٗ ْ ٖ قحض  ذ
٤ع ِ ح جُ ٤ذ ٗ ر هللا ػ  ٖ ع٠ ذ غ٠ ػٖ ٓٞ ٤ ٖ ػ وحسب ػٔش ذ  ػٖ جُ

غذ١ ح جُ ظ ٗ ٖ أٗ ي ذ حٍ ٓحُ ٛذ١ ه ٠ أ عٍٞ ئُ هللا س  ( ٠ِ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٤حس (  غٜٔح أه و شى ك ٤شج ٝض وحٍ ه ِْٜ ك ٢٘ جُ ط  جت
أقد وي ذ ِ ٤ي خ َ ئُ أً ٛزج ٖٓ ٓؼ٢ ٣ ٤ش  ط ؿحء جُ ٢ِ ك ٖ ػ ٢ ذ  أذ

د ذخَ هحُ َ ك أً ٚؼ ٣ ي ٖٓ ٓ ٤ش رُ ط  جُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Ghalib bin Al Banaa yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu Husain bin Al „Abnuusiy yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abul Hasan Daruquthniy yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Makhlad bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada kami Hatim bin Laits yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Muusa dari „Iisa bin „Umar Al 

Qaariy dari As Suudiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik yang 

berkata dihadiahkan kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] suatu hidangan maka 

Beliau membaginya dan menyisakan daging burung. Beliau bersabda “Ya Allah 

datangkanlah kepadaku makhlukmu yang paling engkau cintai agar dapat makan daging 

burung ini bersamaku”. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib, ia masuk dan makan daging 

burung itu bersama Beliau. [Tarikh Ibnu Asakir 42/254] 

. 

. 

. 

Matan Mungkar Ala Nashibi 

Sebelum membahas sanad hadis di atas, maka ada baiknya para pembaca melihat komentar 

para nashibi yang menunjukkan betapa lemahnya akal mereka. Mereka mengatakan bahwa 

hadis ini mungkar dengan alasan matannya menunjukkan bahwa Makhluk yang paling 

dicintai Allah SWT adalah Aliy bin Abi Thalib. Ini jelas dusta atas nama Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] karena makhluk yang paling dicintai Allah SWT adalah Nabi Muhammad 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Dalam hadis tersebut juga tidak ada pernyataan makhluk yang 

paling dicintai oleh Allah setelah Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Alasan ―matan mungkar‖ ala nashibi jelas konyol dan mengada-ada. Hanya dilontarkan oleh 

mereka yang dengki dengan hadis tersebut. Mari kita perhatikan sabda Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] berikut 

ِْٜ ٢٘ جُ ط أقد جت وي ذ ِ ٤ي خ َ ئُ أً ٛزج ٖٓ ٓؼ٢ ٣ ٤ش  ط  جُ

Ya Allah, datangkanlah kepadaku makhlukMu yang paling Engkau cintai untuk makan 

daging burung ini bersamaku 

Perhatikan frase yang kami cetak tebal, frase itu jelas mengeluarkan Nabi dari lingkup yang 

dimaksud. Jadi maksud makhluk yang paling dicintai Allah SWT itu jelas orang yang hidup 

pada saat itu selain Nabi Muhammad [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Jika seseorang berkata 
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―datangkanlah kepadaku‖ atau ―makanlah bersamaku‖ maka hal itu dimaksudkan untuk 

orang lain selain dirinya. Ini kaidah bahasa yang sederhana tetapi tidak dimengerti oleh para 

nashibi. Puji syukur kepada Allah SWT yang menunjukkan betapa lemah dan dangkalnya 

akal para nashibi tersebut. 

. 

. 

. 

Syubhat Sanad Ala Nashibi 

Hadis dengan sanad di atas diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan para perawinya tsiqat. 

Penjelasan tentang para perawinya dapat dilihat dalam tulisan disini. Nashibi yang sok 

berlagak ulama melemahkan riwayat di atas dengan menyebarkan syubhat sebagai berikut. 

Ubaidillah bin Musa walaupun perawi tsiqat, ia adalah seorang syiah maka hadisnya disini 

tidak bisa diterima karena menguatkan aqidahnya. Jawabannya mudah sekali, Hadis Ath 

Thayr tidak bicara soal akidah syiah tetapi berbicara tentang keutamaan Imam Ali. Lain 

ceritanya jika nashibi beranggapan bahwa keutamaan Imam Ali hanya milik orang Syiah. 

Disini nashibi menunjukkan kemunafikan mereka. Jika setiap keutamaan Imam Ali 

dinyatakan sebagai Syiah maka hampir semua orang islam adalah Syiah. 

Satu hal lagi tidak ada bukti bahwa Ubaidillah bin Musa adalah Syiah dalam arti penganut 

Syiah Rafidhah. Hal ini perlu ditelusuri karena tuduhan Syiah terhadap sebagian perawi bisa 

jadi adalah tasyayyu‘ yang artinya lebih mengutamakan Imam Ali dibanding para sahabat 

lain. Dalam pengertian ini maka sangat wajar kalau Ubaidillah bin Musa bertasyayyu‘ karena 

ia sendiri meriwayatkan hadis yang menunjukkan keutamaan Imam Ali diatas para sahabat 

yang lain. Meyakini hadis shahih yang ia dapatkan adalah hal yang benar. Jadi tidak ada 

alasan menolak hadis diatas dengan tuduhan Ubaidillah bin Musa bertasyayyu‘. Argumen 

seperti itu hanya menunjukkan logika sirkuler yang menyesatkan. 

Syubhat lain adalah mereka berusaha membuat keraguan tentang kredibilitas As Suddiy. 

Nashibi mengatakan bahwa terdapat perbincangan yang banyak tentang As Suddiy. Ibnu 

Ma‘in melemahkannya. Abu Hatim berkata ―tidak bisa dijadikan hujjah‖. Laits 

mendustakannya. Abdurrahman bin Mahdiy menyatakan dhaif. Al Azdiy berkata ―matruk‖. 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib berkata shaduq terkadang keliru dan dituduh bertasyayyu‘. Adz 

Dzahabiy memasukkannya dalam Al Mughni Adh Dhu‘afa. 

Memang benar bahwa terdapat perbincangan terhadap Isma‘il bin ‗Abdurrahman atau As 

Suddiy. Sebagian ulama menta‘dilkannya dan sebagian menjarh-nya. Ahmad bin Hanbal 

menyatakan ia tsiqat. [Aqwaal Ahmad no 167]. Syu‘bah, Sufyan, Za‘idah dan Yahya Al 

Qaththan menyatakan tsiqat [Sunan Tirmidzi no 3721]. Nasa‘i berkata ―tidak ada masalah 

padanya‖. Ibnu Adiy berkata ―hadisnya lurus, shaduq tidak ada masalah padanya‖. Al Ijliy 

berkata ―tsiqat‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 572]. 

Terdapat perselisihan soal pendapat ‗Abdurrahman bin Mahdiy, memang ternukil riwayat 

yang menyatakan dhaif tetapi ternukil pula riwayat dari Ahmad bin Hanbal bahwa Ibnu 

https://secondprince.wordpress.com/2010/03/12/imam-ali-manusia-yang-paling-dicintai-allah-swt-bukti-keutamaan-di-atas-abu-bakar-dan-umar/
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Mahdiy pernah sangat marah kepada Ibnu Ma‘in karena melemahkan Ibrahim bin Muhajir 

dan As Suddiy [Mausu‘ah Aqwaal Ahmad no 167]. 

La‘its menuduh As Suddiy dusta tetapi hal ini tidak bisa dijadikan pegangan karena La‘its bin 

Abi Sulaim sendiri adalah seorang yang dhaif. Jarh Al Azdiy yang menyatakan matruk juga 

tidak bisa dijadikan pegangan karena Al Azdiy sendiri seorang yang dhaif. 

Pernyataan Abu Hatim ―tidak bisa dijadikan hujjah‖ tidak menjadikan As Suddiy seorang 

yang dhaif karena Abu Hatim dikenal tasyaddud dalam melemahkan perawi apalagi As 

Suddiy telah ditsiqatkan oleh banyak ulama lain. Adz Dzahabiy walaupun memasukkannya 

dalam Al Mughniy Adh Dhu‘afa, ia sendiri berkata dalam Al Kasyf ―hasanul hadits‖ [Al 

Kasyf no 391]. Perlu diketahui bahwa riwayat As Suddiy dari Anas telah dijadikan hujjah 

oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya maka riwayat As Suddiy dari Anas adalah shahih 

berdasarkan syarat Muslim. 

Ada syubhat lain yang dilontarkan oleh Nashibi perihal hadis Ath Thayr riwayat As Suddiy 

dari Anas. Mereka menyatakan bahwa ini bukan riwayat As Suddiy melainkan riwayat Ismail 

bin Salman Al Azraaq. Ubaidillah bin Musa keliru atau mengalami idhthirab dalam 

periwayatannya, mereka menjadikan riwayat Al Bazzar dengan sanad berikut sebagai hujjah 

٘ح ٖ أقٔذ قذغ ػٔحٕ ذ ٖ ػ ، ذ ٤ْ ٌ ح ق ٤ذ ٗ ر هللا ػ  ٖ ع٠ ذ ح ٓٞ ٗ 
َ٤ عٔحػ ٖ ئ ِٔحٕ ذ ع م  ظ ػٖ جألصس ٖ أٗ ي ذ  ٓحُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin „Utsman bin Hakiim yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Muusa yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Isma‟iil bin Salman Al Azraaq dari Anas bin Malik –al hadits- [Bahr Az Zukhaar 

Musnad Al Bazzar 14/80] 

Mari kita tunjukkan kemunafikan nashibi dalam berhujjah. Nashibi bisa dibilang tidak 

memiliki metode konsisten dalam ilmu hadis. Kebiasaan buruk mereka adalah menukil jarh 

perawi seenaknya untuk melemahkan hadis. Contohnya As Suddiy yang mereka nukil jarh-

nya untuk melemahkan hadis Ath Thayr. 

Lucunya mereka tidak sadar diri dalam berhujjah dengan hadis Al Bazzar di atas. Kalau kita 

menuruti cara nashibi yang seenaknya menukil jarh maka riwayat Al Bazzar pun bisa 

dilemah-lemahkan. Al Bazzar adalah Ahmad bin ‗Amru Al Hafizh Abu Bakar Al Bazzar ia 

juga diperbincangkan oleh Abu Ahmad Al Hakim dan Daruquthniy karena sering keliru 

dalam sanad dan matan hadis [Lisan Al Mizan juz 1 no 750] dan Adz Dzahabiy 

memasukkannya dalam Al Mughniy Adh Dhu‘afa no 392 

Kami pribadi tidak menolak riwayat Al Bazzaar di atas tetapi itu bukanlah hujjah bahwa 

Ubaidillah mengalami kekacauan dalam periwayatannya. Riwayat ini membuktikan bahwa 

Ubaidillah bin Musa memiliki lebih dari satu jalur periwayatan hadis Ath Thayr diantaranya 

adalah 

1. Ubaidillah bin Musa meriwayatkan dari Isa bin Umar Al Qaariy dari As Suddiy dari Anas 
[Tarikh Ibnu Asakir 42/254 & Sunan Tirmidzi no 3721] 

2. Ubaidillah bin Musa meriwayatkan dari Ismaiil bin Salman Al Azraaq dari Anas [Musnad Al 
Bazzaar 14/80 dan Tarikh Al Kabir Bukhari juz 1 no 1132] 
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Apalagi Ubaidillah bin Musa tidaklah menyendiri dalam meriwayatkan dari Isa bin Umar Al 

Qaariy dari As Suddiy dari Anas, ia memiliki mutaba‘ah yaitu Mushr bin ‗Abdul Malik bin 

Sal‘ 

٘ح كغٖ قذغ ٖ جُ ٘ح قٔحد ذ غٚ قذغ ٖ سٓ رذ ذ ِي ػ ٔ ٖ جُ ِغ ذ ع  

وس ٘ح غ غ٠ قذغ ٤ ٖ ػ ٤َ ػٖ ػٔش ذ عٔحػ غذ١ ئ ظ ػٖ جُ ٖ أٗ  ذ
ي  ٓحُ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Hammaad yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Mushr bin „Abdul Malik bin Sal‟ tsiqat yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Iisa bin Umar dari Isma‟il As Suddiy dari Anas bin Malik-al hadits-[Musnad Abu 

Ya‟la 7/105 no 4052] 

Riwayat diatas sanadnya jayyid. Al Hasan bin Hammaad Al Warraaq adalah seorang yang 

tsiqat [At Taqrib 1/203]. Mushr bin ‗Abdul Malik terdapat perbincangan atasnya. Bukhari 

berkata ―padanya ada sebagian hal yang perlu diteliti‖. Abu Daud berkata ―adapun Hasan bin 

Ali Al Khallaal aku melihat ia sangat memujinya sedangkan sahabat kami, aku melihat 

mereka tidak memujinya‖. Nasa‘i berkata ―tidak kuat‖ Ibnu Hibban memasukkannya dalam 

Ats Tsiqat. Hasan bin Hammaad Al Warraaq menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 

285]. 

Mushr bin ‗Abdul Malik telah dita‘dilkan oleh Hasan bin Hammad Al Warraaq dan Hasan 

bin Aliy. Ibnu Hibban telah memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Hasan bin Hammad yang 

termasuk murid Mushr tentu lebih mengenal Mushr dibanding selainnya. 

Adapun jarh terhadap Mushr adalah jarh mubham. Jarh Bukhari bukanlah termasuk jarh yang 

syadiid [pembahasan lafaz jarh Bukhari dapat dilihat disini] dan ia sendiri tidak memasukkan 

Mushr dalam kitabnya Adh Dhu‘afa. Pernyataan Abu Daud soal ―sahabat kami yang tidak 

memujinya‖ tidaklah menjadi hujjah untuk melemahkan karena tidak jelas siapa sahabat kami 

yang dimaksud Abu Dawud apakah tsiqat atau dhaif ataukah dapat dijadikan pegangan jarh-

nya. Pernyataan Nasa‘i ―tidak kuat‖ bukan berarti dhaif tetapi itu berarti hadisnya tidak 

mencapai derajat shahih hanya mencapai taragf hasanul hadits. Pendapat yang rajih adalah 

Mushr bin ‗Abdul Malik seorang yang shaduq hasanul hadits. 

Pendapat ini telah dinukil oleh sebagian ulama hadis. Al Iraqiy berkata tentang hadis yang 

diriwayatkan oleh Ath Thabraniy dimana didalam sanadnya ada Mushr bin ‗Abdul Malik 

―riwayat Ath Thabraniy dari hadis Ibnu Mas‘ud dengan sanad yang hasan‖ [Mughniy An 

Haml Al Asfaar 1/25 no 78]. Ibnu Hajar juga berkata ―sungguh telah dikeluarkan oleh Ath 

Thabraniy dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Mas‘ud‖ [Fath Al Bariy 11/477]. Al 

Mubarakfuriy juga menghasankan hadis Ath Thabraniy tersebut [Tuhfatul Ahwaziy 6/281] 

. 

. 

Pernyataan sebagian ulama yang menolak hadis Ath Thayr dengan alasan tidak ada jalan 

sanad yang shahih dari Anas bukanlah hujjah jika ternyata terbukti ada riwayat shahih dari 

Anas. Seperti halnya Al Bazzaar yang mengatakan semua riwayat hadis ini dari Anas tidak 

kuat. Begitu pula dengan Al Khaliliy dan Al Bukhari. Riwayat As Suddiy dari Anas diatas 

https://secondprince.wordpress.com/2011/11/14/studi-kritis-kredibilitas-abu-balj-yahya-bin-abi-sulaim-al-kufiy/
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memang tsabit dan ini menjadi hujjah untuk membatalkan pernyataan bahwa tidak ada perawi 

tsiqat yang meriwayatkan hadis Ath Thayr dari Anas. Perlu diketahui bahwa Ismail Al 

Azraaq bukan satu-satunya orang yang meriwayatkan hadis ini dari Anas jadi aneh sekali 

kalau hadis dari perawi lain dari Anas mesti dilemah-lemahkan dengan alasan hadis itu 

sebenarnya milik Ismail Al Azraaq. 

Pernyataan Bukhari yang heran dan mengingkari riwayat As Suddiy dari Anas yang 

disebutkan Tirmidzi tidak menjadi hujjah karena bisa saja Bukhari menolak riwayat Tirmidzi 

karena ia tidak mengenal riwayat tersebut dari Ubaidillah bin Musa dan riwayat Tirmidzi itu 

bersumber dari Sufyan bin Waki‘ dari Ubaidillah bin Musa dan Sufyan ini dhaif dalam 

pandangan Bukhari. Tetapi faktanya selain Sufyan bin Waki‘ ternyata hadis Ath Thayr juga 

diriwayatkan oleh Hatim bin Laits seorang yang tsiqat tsabit dari Ubaidillah bin Musa dengan 

jalan As Suddiy dari Anas. Maka keheranan dan pengingkaran Bukhari itu hanya 

menunjukkan ketidaktahuannya.Yang tahu menjadi hujjah bagi yang tidak tahu, ini adalah 

kaidah dasar dalam ilmu. 

Ada sebagian nashibi yang berkeras menyatakan bahwa riwayat As Suddiy di atas termasuk 

kemungkaran Ubaidillah bin Musa, ia salah dalam meriwayatkan sehingga perawi yang 

sebenarnya Ismail bin Salman Al Azraaq disebut dengan nama Ismail As Suddiy. 

Pernyataan ini adalah pernyataan nashibi yang paling bodoh. Karena faktanya yang 

menyebutkan nama As Suddiy adalah Isa bin Umar Al Qaariy, dan yang meriwayatkan dari 

Isa bin Umar adalah Ubaidillah bin Musa dan Mushr bin Abdul Malik. Bagaimana mungkin 

dikatakan Ubaidillah bin Musa yang salah menyebutkan nama?. 

Riwayat dengan penyebutan nama As Suddiy dari Anas jelas lebih kuat dari riwayat yang 

menyebutkan Ismail bin Salman Al Azraaq karena Ubaidillah bin Musa memiliki mutaba‘ah 

dalam riwayat Isa bin Umar dari As Suddiy dari Anas sedangkan dalam riwayat Ismail Al 

Azraaq dari Anas, Ubaidillah bin Musa tafarrud dalam periwayatannya. 

. 

. 

. 

As Suddiy dalam periwayatannya dari Anas, tidaklah menyendiri. Ia memiliki mutaba‘ah 

yaitu dari Utsman Ath Thawil dari Anas bin Malik. Dengan jalan sanad yang disebutkan 

Bukhari dalam Tarikh Al Kabir 

حٍ ٢ ه ٖ ٓكٔذ ُ عق ذ ٞ ٘ح ٣ حٍ أقٔذ قذغ ٘ح ه ٤ش غ حٍ صٛ ٘ح ه  غ
ػٔحٕ َ ػ ط٣ٞ ظ ػٖ جُ ٖ أٗ ي ذ  ٓحُ

Telah berkata kepadaku Muhammad bin Yusuf yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ahmad yang berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Utsman Ath Thawiil dari Anas bin Malik [Tarikh Al Kabir juz 2 

no 1488]. 
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Kedudukan hadis ini pun sudah kami bahas dalam tulisan ini. Disini kami hanya akan 

membantah syubhat nashibi terhadap sanad di atas. Nashibi melemahkan hadis ini dengan 

alasan Bukhari menyatakan ―tidak diketahui bahwa Utsman mendengar dari Anas‖. 

Pernyataan ini tidaklah cukup untuk membuktikan sanad ini munqathi‘ [terputus]. Nashibi 

tersebut memang tidak mengerti lafaz-lafaz dalam ilmu hadis. Lafaz Bukhari ―tidaklah 

diketahui bahwa Utsman mendengar dari Anas‖ berbeda dengan lafaz ―Utsman tidak 

mendengar dari Anas‖. Lafaz pertama menunjukkan ketidaktahuan Bukhari karena ia tidak 

menemukan adanya riwayat Utsman mendengar langsung dari Anas. Dalam lafaz tersebut 

tidak ada Bukhari menafikan Utsman mendengar dari Anas. Ketidaktahuan Bukhari ini 

memang menjadi masalah bagi Bukhari karena ia sendiri menetapkan persyaratan shahihnya 

hadis harus ada bukti pertemuan antara dua orang perawi tidak cukup dengan lafaz ‗an anah. 

Dengan kata lain hadis mu‘an an di sisi Bukhari tidak menjadi hujjah tetapi jumhur ulama 

hadis telah berhujjah dengan hadis mu‘anan. Jadi pernyataan Bukhari itu tidak menjadi cacat 

bagi hadis tersebut. 

Nashibi juga menyebutkan Syubhat lain bahwa Utsman Ath Thawil majhul. Pernyataan ini 

keliru. Utsman Ath Thawil telah disebutkan biografinya oleh Abu Hatim [Al Jarh Wat Ta‘dil 

6/173 no 950] dan Bukhari [Tarikh Al Kabir juz 6 no 2338]. Abu Hatim menyatakan 

―syaikh‖. Lafaz ―syaikh‖ di sisi ilmu hadis dan disisi Abu Hatim termasuk lafaz ta‘dil yang 

ringan. Telah meriwayatkan darinya para perawi tsiqat diantaranya Syu‘bah, ‗Anbasah dan 

Zuhair bin Mu‘awiyah. Syu‘bah dikenal sebagai perawi yang hanya meriwayatkan dari 

perawi yang tsiqat dalam pandangannya maka disini terdapat isyarat bahwa Syu‘bah 

menta‘dilkan Utsman Ath Thawil. 

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata ―melakukan kesalahan‖ [Ats 

Tsiqat juz 5 no 4352]. Lafaz yang dikatakan Ibnu Hibban menunjukkan bahwa perawi 

tersebut tidaklah majhul di sisi Ibnu Hibban, ia dimasukkan Ibnu Hibban ke dalam perawi 

tsiqat walaupun pernah melakukan kesalahan. Cukup banyak perawi yang dikatakan Ibnu 

Hibban dengan lafaz tersebut [dalam Ats Tsiqat] ia jadikan hujjah dalam kitabnya Shahih 

Ibnu Hibban. Perawi yang dinyatakan Ibnu Hibban dengan lafaz tersebut berarti ia seorang 

yang hadisnya tidak mencapai derajat shahih hanya mencapai derajat hasan. 

Pendapat yang rajih dengan melihat keseluruhan keterangan diatas adalah Utsman Ath 

Thawil seorang yang shaduq hasanul hadits. Dan riwayatnya dari Anas bin Malik bisa 

diterima karena tidak ada keterangan ulama yang menyatakan bahwa ia tidak mendengar dari 

Anas bin Malik. ‗An anah perawi tsiqat dianggap muttasil sampai ada bukti yang menyatakan 

ia munqathi‘ [terputus] 

Nashibi juga melemahkan Ahmad bin Yazid bin Ibrahim Abu Hasan Al Harraaniy dimana 

mereka mengutip Abu Hatim yang menyatakan ia dhaif. Pernyataan ini hanya gaya basi 

nashibi dalam berhujjah. Mereka sudah biasa mengutip jarh sesuka hati tanpa perlu meneliti 

kedudukan sebenarnya perawi tersebut. 

Ahmad bin Yazid Abu Hasan Al Harraaniy termasuk perawi Bukhari dalam Shahih-nya. 

Nasa‘i menyatakan ia orang Mesir yang tsiqat [Al Ikmal 1/41]. Ibnu Hibban memasukkannya 

dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 8 no 12038]. Abu Hatim dikenal sebagai ulama yang 

mutasyaddud dalam mencela perawi maka perkataannya harus ditimbang dengan perkataan 

ulama lain apalagi jarh-nya adalah jarh mubham. Disini ternukil bahwa Nasa‘i dan Ibnu 

Hibban menyatakan tsiqat ditambah lagi Bukhari memasukkannya sebagai perawi dalam 

https://secondprince.wordpress.com/2010/03/12/imam-ali-manusia-yang-paling-dicintai-allah-swt-bukti-keutamaan-di-atas-abu-bakar-dan-umar/
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Shahih-nya. Maka pendapat yang rajih Ahmad bin Yazid Abu Hasan Al Harraaniy adalah 

seorang yang tsiqat minimal shaduq. 

. 

. 

. 

Hadis Ath Thayr juga diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir dari Anas bin Malik dengan 

sanad yang shahih hingga Yahya bin Abi Katsir. Berikut jalan sanadnya sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Ath Thabraniy 

٘ح حٍ أقٔذ قذغ ٘ح ه ٔس قذغ ِ ع  ٖ ٤د ذ ر ؽ حٍ  ٘ح ه رذ قذغ شصجم ػ  جُ
حٍ ح ه رشٗ ٠٤ ػٖ جألٝصجػ٢ أخ ك ٣ ٖ ٢ ذ ٤ش أذ ػ ظ ػٖ ً ٖ أٗ ي ذ  ٓحُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Salamah bin Syabiib yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdurrazaaq yang 

berkata telah mengabarkan kepada kami Al Auzaa‟iy bin Yahya bin Abi Katsiir dari Anas bin 

Malik -al hadits- [Mu‟jam Al Ausath Thabraniy 2/206 no 1744] 

Para perawi hadis ini semuanya tsiqat. Ahmad adalah Ahmad bin Muhammad bin ‗Abdul 

Aziz bin Ja‘d Abu Bakar Al Jauhariy. Daruquthni berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Adz 

Dzahabiy berkata ―syaikh tsiqat ‗alim‖ [Irsyad Al Qadhi no 192]. Salamah bin Syabiib 

termasuk perawi Muslim yang tsiqat [At Taqrib 1/377]. Abdurrazaaq bin Hammaam adalah 

hafizh tsiqat mengalami perubahan hafalan ketika usianya tua dan buta [At Taqrib 1/599]. 

Periwayatan Salamah bin Syabib dari ‗Abdurrazaaq diambil Muslim dalam kitab Shahih-nya. 

Al Auzaa‘iy adalah perawi Bukhari Muslim yang faqih tsiqat [At Taqrib 1/584]. Yahya bin 

Abi Katsiir seorang perawi Bukhari Muslim yang tsiqat tsabit melakukan tadlis dan irsal [At 

Taqrib 2/313]. Mengenai tadlisnya, Ibnu Hajar memasukkannya dalam mudallis thabaqat 

kedua yang berarti riwayat ‗an anahnya dijadikan hujjah dalam kitab Shahih [Thabaqat Al 

Mudallisin no 63]. 

Riwayat Yahya bin Abi Katsiir dari Anas bin Malik adalah mursal, ia pernah melihat Anas 

bin Malik tetapi tidak mendengar hadis darinya [Al Jarh Wat Ta‘dil 9/141 no 599]. Jadi 

riwayat di atas lemah karena inqitha‘ antara Yahya bin Abi Katsiir dan Anas bin Malik tetapi 

riwayat ini bisa dijadikan i‘tibar. Apalagi Abu Hatim berkata tentang Yahya bin Abi Katsiir 

―Imam tidak meriwayatkan hadis kecuali dari perawi tsiqat‖ [Al Jarh Wat Ta‘dil 9/142 no 

599]. Maka disini terdapat qarinah yang menguatkan bahwa perawi antara Yahya bin Abi 

Katsiir dan Anas bin Malik adalah perawi tsiqat 

. 

. 

Terdapat riwayat lain yang juga bisa dijadikan i‘tibar yaitu dinukil oleh Al Bukhari dalam 

Tarikh Al Kabir dengan sanad Ishaaq bin Yusuf Al Azraaq dari Abdul Malik bin Abi 

Sulaiman dari Anas bin Malik [Tarikh Al Kabir juz 2 no 1488]. Riwayat Abdul Malik bin 

Abi Sulaiman ini juga disebutkan Ibnu Katsiir dengan menukil riwayat Ibnu Abi Hatim dari 
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‗Ammar bin Khalid Al Waasithiy dari Ishaaq Al Azraaq dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman 

dari Anas [Al Bidayah 7/387-388]. 

Para perawinya tsiqat, Ishaaq bin Yusuf Al Azraaq adalah perawi Bukhari Muslim yang tsiqat 

[At Taqrib 1/87], Abdul Malik bin Abi Sulaiman dinyatakan tsiqat oleh Ahmad dan Ibnu 

Ma‘in. Ibnu ‗Ammar menyatakan tsiqat hujjah, Al Ijliy berkata ―tsabit dalam hadis‖. Nasa‘i 

berkata ―tsiqat‖. Tirmidzi berkata ―tsiqat ma‘mun‖ [At Tahdzib juz 6 no 751] hanya saja 

riwayat Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Anas adalah mursal [Jami‘ Al Tahsil fii Ahkam 

Al Maraasil no 470] 

. 

. 

. 

Anas bin Malik memiliki syahid yaitu dari Safinah maula Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

sebagaimana diriwayatkan oleh Ath Thabraniy dengan sanad berikut 

٘ح ٤ذ قذغ ر ٢ِ ػ ؼؿ ٘ح جُ ٤ْ غ شجٛ ٖ ئذ ٤ذ ذ عؼ ٛش١  ؿٞ ٘ح جُ  غ
٤ٖ ٖ قغ ٘ح ٓكٔذ ذ ٤ٔحٕ غ ِ ع  ٖ شّ ذ طش ػٖ ه ٖ ك لس ذ ٤ ِ  ػٖ خ

رذ شقٖٔ ػ ٖ جُ ٢ ذ ؼْ أذ ٘س ػٖ ٗ ٤ ل ع  ٠ ر٢ ُٓٞ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  

Telah menceritakan kepada kami Ubaid Al Ijliy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ibrahiim bin Sa‘id Al Jauhariy yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain 

bin Muhammad yang berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Qarm dari Fithr 

bin Khalifah dari ‗Abdurrahman bin Abi Na‘m dari Safiinah maula Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] –alhadits- [Mu‘jam Al Kabir 7/82 no 6437] 

Kedudukan hadis ini juga telah dibahas dalam tulisan disini. Riwayat Safiinah ini para 

perawinya tsiqat kecuali Sulaiman bin Qarm, ia seorang yang diperbincangkan dan 

kedudukannya bisa dijadikan sebagai syawahid atau mutaba‘ah atau hadisnya hasan dengan 

adanya penguat dari yang lain. 

Sulaiman bin Qarm adalah perawi Bukhari dalam At Ta‘liq dan perawi Muslim dalam 

Shahih-nya. Ahmad bin Hanbal menyatakan ia tsiqat [Aqwaal Ahmad 1066]. Ibnu Adiy 

berkata ―ia memiliki hadis-hadis hasan‖ [Al Kamil Ibnu Adiy 8/182]. Ibnu Ma‘in berkata 

―dhaif‖ [Tarikh Ad Duuri 2/234]. Abu Hatim menyatakan ia tidak kuat [Al Jarh Wat Ta‘dil 

4/597]. Nasa‘i berkata ―tidak kuat‖ [Ad Dhu‘afa no 251]. Daruquthni menshahihkan 

hadisnya, itu berarti dalam pandangannya Sulaiman bin Qarm tsiqat [Sunan Daruquthniy 

2/175 no 18]. Baihaqiy juga menshahihkan hadis Sulaiman bin Qarm, maka itu berarti dalam 

pandangannya Sulaiman seorang yang tsiqat [Sunan Baihaqiy 4/203 no 7705]. Al Bazzar 

berkata ―tidak ada masalah padanya‖ [Musnad Al Bazzaar no 1516]. Adz Dzahabiy berkata 

―shalih al hadits‖ [Tarikh Al Islam 10/247]. 

Pendapat yang rajih tentang Sulaiman bin Qarm adalah ia seorang yang shaduq tetapi 

bermasalah dalam hafalan atau dhabitnya sehingga tidak bisa dijadikan hujjah jika 

menyendiri tetapi hadisnya bisa dijadikan syawahid atau mutaba‘ah. Inilah manhaj yang 

https://secondprince.wordpress.com/2009/07/12/hadis-thayr-imam-ali-hamba-yang-paling-dicintai-allah-swt/
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diambil Bukhari [secara ta‘liq] dan Muslim terhadap Sulaiman bin Qarm sehingga mereka 

tetap mengambil hadisnya dalam kitab Shahih sebagai syawahid atau mutaba‘ah. 

Jadi jika ada nashibi yang mempermasalahkan kredibilitas Sulaiman bin Qarm maka memang 

benar ia diperselisihkan kedudukannya tetapi statusnya dalam hadis Ath Thayr ini adalah 

sebagai i‘tibar yang menguatkan hadis-hadis Ath Thayr yang lain. 

Sebagian nashibi menyebarkan syubhat lain mengenai hadis Safinah di atas yaitu 

kemungkinan keterputusan antara Fithr bin Khalifah dan Abdurrahman bin Abi Na‘m. 

Abdurrahman wafat sebelum tahun 100 H dan Fithr tidak meriwayatkan dari para perawi 

sebelum tahun tersebut, bahkan Yahya bin Sa‘id mengatakan ia tidak mendengar dari Atha‘ 

dan Atha‘ wafat tahun 114 H. 

Pernyataan nashibi ini patut diberikan catatan, Ibnu Hajar dalam At Taqrib memang 

menyatakan Abdurrahman bin Abi Na‘m wafat sebelum tahun 100 H [At Taqrib 1/593]. 

Tetapi Adz Dzahabi dalam As Siyaar berkata ―wafat setelah tahun 100 H‖ [As Siyaar 5/63] 

Perlu diketahui bahwa terminologi Ibnu Hajar soal tahun wafat dengan lafaz ―wafat sebelum 

tahun 100 H‖ menunjukkan bahwa tidak diketahui tahun berapa pastinya ia wafat tetapi 

tidaklah berjauhan dari tahun 100 H. Ibnu Hajar dalam At Taqrib juga menyatakan bahwa 

Fithr bin Khalifah wafat setelah tahun 150 H [At Taqrib 2/16]. Ibnu Hajar memang tidak 

memastikan tahun berapa ia wafat tetapi lafaz Ibnu Hajar itu bermakna tidak jauh dari tahun 

150 H. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Adz Dzahabiy dalam Al Kasyf bahwa Fithr wafat 

tahun 153 H [Al Kasyf no 4494]. 

Berdasarkan tahun wafat Fithr dan ‗Abdurrahman ini maka dapat disimpulkan kalau Fithr bin 

Khalifah menemui masa ‗Abdurrahman bin Abi Na‘m. Terdapat riwayat shahih yang 

menyebutkan bahwa Fithr bin Khalifah pernah menemui Sa‘id bin Jubair sebagaimana yang 

disebutkan Ibnu Sa‘ad [Thabaqat Ibnu Sa‘ad 6/276] dan Sa‘id bin Jubair wafat sebelum tahun 

100 H. Bahkan dalam At Tahdzib Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Fithr meriwayatkan dari 

‗Amru bin Huraits dan ia wafat tahun 85 H. Hadis mu‘an an perawi tsiqat yang semasa 

dianggap muttashil berdasarkan syarat Muslim dan inilah yang disepakati jumhur ulama 

hadis. 

Fithr bin Khalifah tidak dikenal sebagai perawi yang melakukan tadlis dan irsal. Adapun 

pernyataan Yahya bin Sa‘id bahwa ia tidak mendengar dari Atha‘ adalah keliru karena 

terbukti dalam riwayat shahih [Ibnu Abi Syaibah] bahwa Fithr bin Khalifah mendengar dari 

Atha‘ bin Abi Rabah [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1/170 no 1951]. Fithr bin Khalifah 

juga dikenal mendengar dari salah seorang sahabat Nabi yaitu Abu Thufail [Musnad Ahmad 

1/229 no 2029] dan Abu Thufail wafat tahun 110 H. 

Cukuplah pernyataan Bukhari berikut sebagai hujjah yang membatalkan syubhat nashibi. 

Bukhari menyebutkan dalam biografi Fithr bin Khalifah 

طش ٖ ك لس ذ ٤ ِ ٠ خ ٖ ػٔشٝ ُٓٞ ع ذ ٤حه قش٣ خ ٢ جُ ٌٞك عٔغ جُ ح   أذ
َ٤ ل ط ٖ ٝػٔشٝ جُ ع ذ ٔخض٢ٓٝ قش٣ ٌشٓس جُ ٘ٚ سٟٝ ٝػطحء ٝػ ٤غ ػ ًٝ 

ٞ ٤ْ ٝأذ ؼ ٗ 
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Fithr bin Khalifah maula ‗Amru bin Huraits Al Khayyaath Al Kufiy mendengar dari Abu 

Thufail, ‗Amru bin Huraits Al Makhzuumiy, Ikrimah dan Atha‘. Telah meriwayatkan darinya 

Waki‘ dan Abu Nu‘aim [Tarikh Al Kabir juz 7 no 625] 

Bukhari menetapkan bahwa Fithr bin Khalifah mendengar dari ‗Amru bin Huraits Al 

Makhzuumiy dan ‗Amru bin Huraits wafat tahun 85 H maka sudah jelas Fithr bin Khalifah 

tidak ada masalah mendengar dari ‗Abdurrahman bin Abi Na‘m. 

Sebenarnya tidak ada alasan sedikitpun untuk menyatakan sanad tersebut terputus. Dengan 

kata lain jika nashibi ingin menyatakan sanad tersebut munqathi‘ [terputus] maka ia harus 

membawakan bukti untuk itu bukannya berandai-andai dengan persangkaan yang tidak 

bernilai sebagai bukti. 

. 

. 

. 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat kita buat ringkasan hadis Ath Thayr yang 

sanadnya jayyid dan bisa dijadikan syawahid dan mutaba‘ah 

1. Hadis As Suddiy dari Anas kedudukannya shahih dengan syarat Muslim [Muslim telah 
berhujjah dengan hadis As Suddy dari Anas] 

2. Hadis Utsman Ath Thawil dari Anas kedudukannya hasan karena Utsman seorang yang 
shaduq hasanul hadits 

3. Hadis Yahya bin Abi Katsir dari Anas kedudukannya shahih sampai Yahya dan lemah karena 
inqitha’ Yahya dari Anas. Bisa dijadikan i’tibar 

4. Hadis Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Anas kedudukannya lemah karena inqitha’ antara 
Abdul Malik dan Anas, bisa dijadikan i’tibar 

5. Hadis Safinah maula Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ kedudukannya hasan dengan 
adanya penguat dari yang lain. 

Kelima hadis di atas saling menguatkan maka tidak diragukan lagi bahwa hadis Ath Thayr 

kedudukannya Shahih. Tidak ada hujjah sedikitpun bagi nashibi pendengki untuk 

menyatakan hadis tersebut palsu. Silakan para pembaca perhatikan hadis-hadis yang kami 

bahas di atas tidak ada satupun perawi dalam sanad hadis tersebut yang kualitasnya sangat 

dhaif atau dikatakan pemalsu hadis. Jadi darimana datangnya tuduhan hadis Ath Thayr 

maudhu‘, tidak lain hanya dari hawa nafsu dengki dan kebencian semata. Semoga Allah SWT 

memberikan petunjuk kepada kita dan menghancurkan kebusukan nashibi sehancur-

hancurnya. 

Daftar Hadis Aisyah Dengan Lafaz Qaala Sebagai 

Perkataan Aisyah 

Posted on Agustus 18, 2012 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2012/08/18/daftar-hadis-aisyah-dengan-lafaz-qaala-sebagai-perkataan-aisyah/
https://secondprince.wordpress.com/2012/08/18/daftar-hadis-aisyah-dengan-lafaz-qaala-sebagai-perkataan-aisyah/
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Daftar Hadis Aisyah Dengan Lafaz Qaala Sebagai Perkataan Aisyah 

Masih seputar syubhat nashibi tentang idraaj hadis Aisyah, pada tulisan sebelumnya kami 

menampilkan beberapa contoh tentang hadis Aisyah dengan lafaz qaala yang menunjukkan 

bahwa itu adalah lafaz Aisyah. Kali ini kami akan menambahkan lagi pada para pembaca 

bahwa lafaz qaala dalam hadis-hadis Aisyah menunjukkan perkataan Aisyah bukan perkataan 

perawi hadis laki-laki. 

. 

. 

Hadis Pertama 

٘ح رذ قذغ هللا ػ  ٢٘ ٢ قذغ ٘ح أذ رذ غ ِي ػ ٔ ٖ جُ حٍ ػٔشٝ ذ ٘ح ٝه  غ
ٖ ٢ ذ د أذ ٛش١ ػٖ رت ض ؾس ػٖ ػشٝز ػٖ جُ ر٢ إٔ ػحت ٘ ٠ِ جُ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ْط  الز أػ ق ؾحء ذ ؼ ِس رجش جُ ٤ وحٍ ُ ح ػٔش ك ٣ 
عٍٞ هللا س حّ  غحء ٗ ٘ ٤حٕ جُ ر ق خشؼ ٝجُ ر٢ ك ٘ ٠ِ جُ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع وحٍ  ٘حط ٖٓ ٓح ك طظش أقذ ٖٓ جُ ٘ ٛزٙ ٣ الز  ق  جُ
ْ ٤شً حٍ ؿ رَ ٝرجى ه ؾٞ إٔ ه ل الّ ٣ ع ٢ جإل ٘حط ك  جُ

Telah mengabarkan kepada kami „Abdullah yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

ayahku yang berkata telah mengabarkan kepada kami „Abdul Malik bin „Amru dan berkata 

telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi‟b dari Az Zuhriy dari Urwah dari Aisyah 

bahwa Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] pernah mengakhirkan shalat isyaa‟ sampai larut 

malam maka Umar berkata “wahai Rasulullah wanita dan anak-anak telah tidur” maka 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] keluar dan berkata “tidak ada manusia yang menunggu 

shalat ini selain kalian”. [qaala] dan itu terjadi sebelum islam menyebar luas dikalangan 

manusia [Musnad Ahmad 6/215 no 25849, Syaikh Al Arnauth berkata ”sanadnya shahih 

dengan syarat Bukhari Muslim”] 

Perhatikan lafaz ―wadzaaka qabla an yafsuwal islaam fii naas‖ [dan itu terjadi sebelum islam 

menyebar luas di kalangan manusia]. Lafaz ini diawali dengan kata [qaala] yang jika 

diartikan adalah perawi laki-laki berkata. Tetapi lafaz ini sebenarnya adalah perkataan Aisyah 

bukan perkataan perawi laki-laki sebagaimana nampak dalam riwayat berikut 

َ٘ح غَ ُٖ ٣َْك٠َ٤ َقذَّ ٤ٌَْشٍ ْذ ٍَ ُذ َ٘ح َهح غَ ْٖ ج٤َُُِّْع َقذَّ ٍَ َػ ْٖ ُػَو٤ْ ِٖ َػ َٜحخٍ جْذ َع ِؽ ْٕ ََٝز  َّٕ ُػْش  أَ
ُٚ َػحتَِؾَس َْ َهحَُْص أَْخرََشْض ٍُ أَْػَط ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ ُِْؼَؾحِء ٤ًََُِْس   ذِح
ََٝرَُِي  ََ ْٕ َهْر َٞ أَ ُّ ٣َْلُؾ ْعاَل ْْ جإْلِ ٍَ َقط٠َّ ٣َْخُشْؼ َكَِ ُش َهح َٔ َّ ُػ ُٕ جَُِّ٘غحُء َٗح ح ْر٤َ َٝجُقِّ  

ٍَ َكَخَشَؼ َِ َكَوح ْٛ َْٔغؿِِذ أِلَ ُْ ح ج َٓ ح  َٛ َطِظُش ْ٘ ْٖ أََقٌذ ٣َ ِٓ  َِ ْٛ
ْْ جأْلَْسكِ أَ ًُ  َؿ٤َْش

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Laits dari Uqail dari Ibnu Syihaab dari Urwah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya 

dan berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengakhirkan shalat isya‟ sampai 

larut malam dan itu terjadi sebelum islam menyebar luas, Beliau tidak keluar sampai Umar 

berkata “wanita dan anak-anak sudah tidur”. Maka Beliau keluar dan berkata kepada 

orang-orang di masjid “tidak ada seorangpun dari penduduk bumi yang menunggu shalat ini 

selain kalian” [Shahih Bukhari 1/118 no 566] 

https://secondprince.wordpress.com/2012/07/28/benarkah-riwayat-sayyidah-fathimah-marah-kepada-abu-bakar-adalah-idraaj-az-zuhriy/
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Faedah yang dapat diambil disini adalah lafaz qaala pada riwayat Ahmad diartikan sebagai 

perawi [laki-laki] berkata melanjutkan hadis Aisyah bahwa itu terjadi sebelum islam 

menyebar luas di kalangan manusia. Hal ini sesuai dengan riwayat Bukhari yang mengatakan 

bahwa Aisyah berkata ―dan itu terjadi sebelum islam menyebar luas‖. Hadis ini menjadi bukti 

bahwa lafaz qaala dalam hadis Aisyah tidak semata-mata dikatakan sebagai idraaj [sisipan 

perawi]. Masih hadis yang sama dengan matan yang sedikit berbeda yaitu riwayat Bukhari 

berikut 

َ٘ح غَ ُٖ أ٣َُُّٞخ َقذَّ َٕ ْذ ح َٔ ٍَ ُع٤َِْ غ٢َِ٘ َهح شٍ أَُذٞ َقذَّ ٌْ ْٖ ذَ َٕ َػ ح َٔ ٍَ ُع٤َِْ ُٖ َفحُُِف َهح  ْذ
َٕ ٤ًََْغح ُٖ أَْخرََش٢ِٗ  َٜحخٍ جْذ ْٖ ِؽ ََٝز َػ َّٕ ُػْش َْ َهحَُْص َػحتَِؾَس أَ ٍُ أَْػَط ِٚ َسُعٞ  جَُِّ

ُٚ َف٠َِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ ُِْؼَؾحِء  ُٙ َقط٠َّ ذِح ُش َٗحَدج َٔ َّ جُقَّاَلَز ُػ ُٕ جَُِّ٘غحُء َٗح ح ْر٤َ َٝجُقِّ  
ٍَ َكَخَشَؼ ح َكَوح َٓ َطِظُش  ْ٘ ح٣َ َٛ ْٖ أََقٌذ  ِٓ  َِ ْٛ

ْْ جأْلَْسكِ أَ ًُ ٍَ َؿ٤ُْش َٝاَل َهح ثٍِز ٣َُق٠َِّ  َٓ ْٞ  ئاِلَّ ٣َ
َِ٘س ِذ٣ َٔ ُْ ًَحُٗٞج ذِح َٝ  َٕ ح ٣َُقُِّٞ َٔ َٖ ك٤ِ ْٕ ذ٤َْ ٤َد أَ ـِ َلُن ٣َ َِ غُُِعِ ئ٠َُِ جُؾَّ ٍِ ج٤َُِّْ َّٝ  جأْلَ

Telah menceritakan kepada kami Ayuub bin Sulaiman yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Abu Bakar dari Sulaiman yang berkata Shalih bin Kaysaan berkata telah 

mengabarkan kepadaku Ibnu Syihaab dari Urwah bahwa Aisyah berkata Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] mengakhirkan shalat isyaa‟ sampai larut malam hingga Umar 

menyeru kepada Beliau “shalat, wanita dan anak-anak sudah tidur”. Maka Beliau keluar 

dan berkata “tidak ada seorangpun dari penduduk bumi yang menunggu shalat ini selain 

kalian”. [qaala] “tidaklah dilaksanakan shalat pada hari itu kecuali di Madinah dan mereka 

menunaikan shalat tersebut antara hilangnya syafaq hingga sepertiga awal malam” [Shahih 

Bukhari 1/118 no 569] 

Perhatikan lafaz ―wa kaanu yushalluuna fiima baina…‖ yang terletak setelah lafaz [qaala]. 

Apakah lafaz tersebut idraaj dari perawi laki-laki atau bukan perkataan Aisyah?. Tidak, lafaz 

tersebut adalah perkataan Aisyah sebagaimana yang tampak dalam riwayat Thahawiy berikut 

َ٘ح غَ ُٖ َقذَّ َُٝد، أَذ٢ِ جْذ ٍَ َدج ٘ح :َهح ٢َُْ أَُذٞ غ ،ج ِٕ ح َٓ  ٍَ ُٖ ُؽَؼ٤ُْد أَْخرََشَٗح :َهح َضَز، أَذ٢ِ ْذ ْٔ  َق

ِٖ ِش١ِّ، َػ ْٛ ْٖ جُضُّ ََٝز، َػ َّٕ ُػْش َْ ” :َهحَُْص َػحتَِؾَس، أَ ٍُ أَْػَط ُٚ َف٠َِّ هللِا َسُعٞ ِٚ جَُِّ  َػ٤َِْ

َْ ََٝعَِّ ِس ٤ًََُِْس  َٔ َُْؼَط ُٙ َقط٠َّ , ذِح ُش َٗحَدج َٔ ُٚ هللُا َسِم٢َ ُػ ْ٘ ٍَ َػ َّ :َكَوح َّ٘حُط َٗح  جُ

ُٕ ح ْر٤َ َٝجُقِّ ٍُ َكَخَشَؼ . ُٚ َف٠َِّ هللِا َسُعٞ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  ٍَ ح» :َكَوح َٓ ح  َٛ َطِظُش ْ٘  أََقٌذ ٣َ

ْٖ ِٓ  َِ ْٛ
ْْ جأْلَْسكِ أَ ًُ َٝاَل , َؿ٤ُْش ثٍِز ٣َُق٢ِِّ  َٓ ْٞ َِ٘س ئاِلَّ ٣َ ِذ٣ َٔ ُْ ًَحُٗٞج َهحَُْص .ذِح َٝ  َٕ  ٣َُقُِّٞ

َس َٔ َُْؼَط ح , ج َٔ َٖ ك٤ِ ْٕ ذ٤َْ ٤َد أَ ـِ َِ َؿَغُن ٣َ َِ غُُِعِ ئ٠َُِ ج٤َُِّْ  ج٤َُِّْ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dawud yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abul Yamaan yang berkata telah mengabarkan kepada kami Syu‟aib bin Abi Hamzah 

dari Az Zuhriy dari Urwah bahwa Aisyah berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] mengakhirkan shalat sampai larut malam sehingga Umar menyeru Beliau 

“wanita dan anak-anak sudah tidur”. Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] keluar 

dan berkata “tidak ada seorangpun dari penduduk bumi yang menunggu shalat ini selain 

kalian” dan tidaklah dilaksanakan shalat pada hari itu kecuali di Madinah. Aisyah berkata 

“dan mereka menunaikan shalat tersebut antara gelap malam hingga sepertiga malam” 

[Syarh Ma‟aanil Atsaar Ath Thahawiy 1/157 no 946, sanadnya shahih] 

Maka sekali lagi, lafaz qaala dalam riwayat Bukhari diartikan bahwa perawi laki-laki berkata 

melanjutkan hadis Aisyah bahwa mereka menunaikan shalat tersebut antara hilangnya 
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syafaaq hingga sepertiga malam. Hal ini sesuai dengan riwayat Thahawiy yang menjadikan 

lafaz tersebut sebagai lafaz Aisyah. 

. 

. 

. 

Hadis Kedua 

٘ح رذ قذغ هللا ػ  ٢٘ ٠ قذغ ٘ح أذ ٞ غ حَٓ أذ ٘ح ً ٤ْ غ شجٛ ٘ح ئذ ٖ غ  ذ
ؽٜحخ حٍ ػشٝز ػٖ  ِص ه ؾس ه ؼحت ص ُ ٍٞ أسأ٣ هللا ه  ئٕ } ؾَ ٝ ػض 
لح ق ٔشٝز جُ ش ٖٓ ٝجُ ؽؼحت هللا   ٖٔ ٤ص قؽ ك ر طٔش أٝ جُ ال جػ  ك

٘حـ ٤ٚ ؾ ِ طٞف إٔ ػ ٜٔح ٣ هللا { ذ ٠ِ ٓح ٝ ٘حـ أقذ ػ ال جٕ ؾ طٞف  ٣ 
ٜٔح ص ذ حُ غٔح ه ث ِص ذ ح ه ٣ ٖ ط٢ ذ ٜح أخ ٞ جٗ ص ُ حٗ ٔح ً طٜح ً  أُٝ
٤ٚ ِ ص ػ حٗ ال ً ٘حـ ك ٤ٚ ؾ ِ ال جٕ ػ طٞف  ٜٔح ٣ ٔح ذ ص ئٗ ضُ ٛزج جٕ أٗ  

ك٢ قحس ٖٓ جُ ٞج جألٗ حٗ رَ ً ِٔٞج جٕ ه غ ِٞج ٣ ٜ ٘حز ٣ ٔ ٤س ُ طحؿ  جُ
ط٢ ٞج جُ حٗ رذٕٝ ً ؼ ٘ذ ٣ َِ ػ ؾ ٔ حٕ جُ ًٝ ٖٓ َٛ ٜح أ طكشؼ ُ  جٕ ٣

طٞف لح ٣ ق حُ ٔشٝز ذ ٞج ٝجُ غأُ عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع ي ػٖ  ضٍ رُ أٗ هللا ك لح ئٕ } ؾَ ٝ ػض  ق ٔشٝز جُ ش ٖٓ ٝجُ ؽؼحت  

هللا  ٖٔ ٤ص قؽ ك ر طٔش أٝ جُ ال جػ ٘حـ ك ٤ٚ ؾ ِ طٞف إٔ ػ ٜٔح ٣  { ذ

حٍ ْ ه ذ غ عٖ ه عٍٞ  هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع طٞجف   جُ
ٜٔح ٤ظ ذ ِ ـ٢ ك ر ٘ ذ ٣ ذع جٕ ألق طٞجف ٣ ٜٔح جُ  ذ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Kaamil yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ibrahiim yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu 

Syihaab dari Urwah yang berkata Aku berkata kepada Aisyah bagaimana menurutmu 

tentang ayat ini “sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syi‟ar Allah. 

Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah maka tidak ada dosa 

baginya mengerjakan sa‟i antara keduanya”. Demi Allah, seorangpun tidak berdosa jika 

tidak mengerjakan sa‟i antara keduanya. Aisyah berkata “alangkah buruknya apa yang 

kamu katakan, bila penafsirannya seperti yang kamu katakan maka tentulah ayatnya “maka 

tidak ada dosa baginya bila dia tidak mengerjakan sa‟i antara keduanya”. Ayat tersebut 

diturunkan berkenaan dengan perkampungan Anshar yang sebelum masuk islam membaca 

talbiyah untuk manat ath thaghiyah yang mereka sembah di al musyallal. Orang yang 

membaca talbiyah untuknya merasa keberatan mengerjakan sa‟i antara Shafa dan Marwah. 

Lalu mereka menanyakannya kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]. Maka Allah 

SWT menurunkan ayat ini “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syi‟ar 

Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada 

dosa baginya mengerjakan sa‟i antara keduanya” [QS Al Baqarah 2 ; 158]. [qaala] 

“sungguh Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] telah mencontohkan agar mengerjakan sa‟i 

antara keduanya oleh karena itu tidak layak bagi seorangpun untuk meninggalkannya” 

[Musnad Ahmad 6/227 no 25947, Syaikh Al Arnauth berkata “sanadnya shahih”] 

Perhatikan lafaz ―tsumma qad sanna Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] thawaafa 

bihima…‖ yang dalam riwayat Ahmad di atas diucapkan setelah lafaz [qaala]. Apakah lafaz 
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itu bermakna idraaj [sisipan] dari perawinya?. Jawabannya tidak, lafaz tersebut adalah milik 

Aisyah sebagaimana yang tampak dalam riwayat Bukhari-hadis yang sama- dengan lafaz 

ُٚ َسِم٢َ َػحتَِؾُس َهحَُْص ح جَُِّ َٜ ْ٘ ََٝهْذ َػ  َّٖ ٍُ َع ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  
َٞجَف ح جُطَّ َٔ ُٜ َ٘ ْٕ أِلََقٍذ َك٤ََِْظ ذ٤َْ َٞجَف ٣َْطُشَى أَ ح جُطَّ َٔ ُٜ َ٘  ذ٤َْ

Aisyah [radiallahu „anha] berkata “dan sungguh Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] telah 

mencontohkan agar mengerjakan sa‟i antara keduanya oleh karena itu tidak layak bagi 

seorangpun untuk meninggalkannya” [Shahih Bukhari 2/158 no 1643] 

. 

. 

. 

Hadis Ketiga 

٘ح رذ قذغ هللا ػ  ٢٘ ٢ قذغ حٍ أذ ٘ح ه ٜض غ حٍ ذ ٘ح ه رس غ ؽؼ حٍ   ه

٘ح ؽؼع غ ٖ أ ٤ْ ذ ِ ع  ٚ عٔغ ئٗ حٙ  كذظ أذ غشٝم ػٖ ٣  ػٖ ٓ

ؾس عٍٞ إٔ ػحت هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٤ٜح دخَ  ِ  ػ

ٛح ٘ذ حٍ سؾَ ٝػ ٤ش ه طـ عٍٞ ٝٚؾ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع  ٚ أٗ ؽن ً  ٤ٚ ِ ص ػ وحُ ح ك عٍٞ ٣ هللا س وحٍ أخ٢  عٍٞ ك  س
هللا  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ظشٕ  ٌٖ ٓح جٗ ٔح ئخٞجٗ اٗ محػس ك ش  جُ

ٔؿحػس ٖٓ  جُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada Bahz yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Syu‟bah yang berkata telah menceritakan kepada kami Asy‟ats bin Sulaim yang 

menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar ayahnya menceritakan hadis dari Masruuq 

dari Aisyah bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] masuk menemuinya dan 

disisinya ada seorang laki-laki. [qaala] maka wajah Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berubah seolah-olah ia keberatan dengannya. Maka Aisyah berkata “wahai 

Rasulullah dia adalah saudaraku”. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata 

“perhatikanlah siapa saudara-saudaramu sesungguhnya dinamakan persusuan itu terjadi 

hanya karena rasa lapar” [Musnad Ahmad 6/94 no 24676, Syaikh Al Arnauth berkata 

“sanadnya shahih dengan syarat Bukhari Muslim”] 

Apakah lafaz [qaala] diatas bermakna idraaj [sisipan perawinya]. Apakah keterangan tentang 

berubahnya wajah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam hadis di atas adalah dhaif 

karena itu bukan perkataan Aisyah melainkan sisipan perawi laki-laki?. Jawabannya tidak, 

karena terbukti dalam riwayat lain bahwa itu adalah perkataan Aisyah 

٘ح ٖ ٛ٘حد قذغ غش١ ذ ٘ح جُ ٞ قذغ ٞؿ أذ ؽؼع ػٖ جألق ٖ أ ٢ ذ  أذ
ػحء ؾؼ ٤ٚ ػٖ جُ غشٝم ػٖ أذ حٍ ٓ ص ه حُ ؾسدخَ ه عٍٞ ػحت هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٘ذ١  حػذ سؾَ ٝػ طذ ه ؽ ح ي ك ٤ٚ رُ ِ  ػ

ص ند ٝسأ٣ ـ ٢ جُ ٜٚ ك ص ٝؾ حُ ِص ه و ح ك عٍٞ ٣ هللا س  ٚ  ٖٓ أخ٢ ئٗ
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محػس ش ص جُ حُ وحٍ ه ظشٕ ك ٌٖ جٗ محػس ٖٓ ئخٞض ش ٔح جُ اٗ محػس ك ش  جُ
ٔؿحػس ٖٓ  جُ

Telah menceritakan kepada kami Hanaad bin As Sariy yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abul Ahwash dari Asy‟ats bin Abi Asy Sya‟tsaa‟ dari ayahnya dari Masruuq 

yang berkata Aisyah berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] masuk dan disisiku 

ada seorang laki-laki, Beliau keberatan atas hal itu dan aku melihat kemarahan di wajahnya 

maka aku berkata “wahai Rasulullah, ia adalah saudara sepersusuanku”. Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata “perhatikanlah saudara-saudara sepersusuanmu, 

sesungguhnya yang dinamakan persusuan itu hanya karena rasa lapar” [Shahih Muslim 

2/1078 no 1455] 

Dalam riwayat Muslim terlihat jelas bahwa berubahnya wajah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] karena marah adalah perkataan Aisyah yang melihat langsung wajah Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Maka lafaz [qaala] dalam riwayat Ahmad sebelumnya 

bukanlah idraaj [sisipan] dari perawi melainkan perkataan Aisyah. 

. 

. 

. 

Hadis Keempat 

Ada contoh hadis lain dimana lafaz qaala bermakna qaalat. Sebenarnya Aisyah yang berkata 

tetapi digunakan lafaz qaala. 

٘ح رذ قذغ هللا ػ  ٢٘ ٠ قذغ ٘ح أذ رذ غ قٔذ ػ ٘ح جُ ٛٔحّ غ ٘ح   غ
طحدز ؾس ػٖ ٓطشف ػٖ ه ٜح ػحت ٘ؼص جٗ ف عٍٞ  ش هللا ُ  ٠ِ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ِس  فٞف ٖٓ ق عٞدجء  غٜح  ر ِ ِٔح ك ف ٝؾذ ػشم ك  س٣
قٞف ٜح جُ وزك حٍ ك ٚر ه حٍ ٝأقغ ص ه حٗ ؼؿد ًٝ ف ٙض ش٣  جُ

رس ٤ ط  جُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdush Shamad yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Hamaam yang berkata telah menceritakan kepada kami Qatadah 

dari Mutharrif dari Aisyah bahwa ia membuat baju hitam untuk Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] lalu Beliau memakainya. Ketika Beliau berkeringat, Beliau mencium bau 

wol maka Beliau melepasnya. [qaala]  aku menduganya berkata [qaala] “Beliau menyukai 

bau yang wangi” [Musnad Ahmad 6/249 no 26160, Syaikh Al Arnauth berkata “sanadnya 

shahih”] 

٘ح رذ قذغ هللا ػ  ٢٘ ٢ قذغ ٘ح أذ ذ غ ض٣ ح ٣ ٛٔحّ جٗ طحدز ػٖ   ػٖ ه

ؾس ػٖ ٓطشف ص ػحت حُ ر٢ ؾؼَ ه ٘ ِ ُ ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  

شدز عٞدجء ذ فٞف ٖٓ  ش  زً ٤حك ك ر٢ ذ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع ٛح  عٞجد ِٔح ٝ ٜ٘ح ٝؾذ ػشم ك ف ٓ قٞف س٣ ٜح جُ وزك حٍ ك  ه

ٚر ذ ٝأقغ ص ه حُ حٕ ه ٚر ً ؼؿ ف ٣ ش٣ رس جُ ٤ ط  جُ
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Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Yaziid yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Hammaam dari Qatadah dari Mutharrif dari Aisyah yang berkata 

“Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] pernah dibuatkan selimut yang terbuat dari wol 

sehingga Beliau teringat putihnya kulit Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan hitamnya 

selimut tersebut. Ketika Beliau berkeringat tercium bau wol maka Beliau membuangnya. 

[qaala] aku menduganya sungguh telah berkata [qaalat] “Beliau menyukai bau yang wangi” 

[Musnad Ahmad 6/144 no 25160, Syaikh Al Arnauth berkata “sanadnya shahih”] 

Perhatikan lafaz ―Beliau menyukai bau yang wangi‖. Dalam riwayat Ahmad pertama lafaz 

tersebut diucapkan dengan lafaz [qaala] tetapi dalam riwayat Ahmad kedua lafaz tersebut 

diucapkan dengan lafaz [qaalat]. Dari sini dapat diambil faedah bahwa terkadang perawi 

menggunakan lafaz [qaala] untuk menyatakan perkataan Aisyah. 

. 

. 

. 

Hadis Kelima 

Jika sebelumnya kami menunjukkan hal itu dengan membawakan hadis-hadis lain yang 

semisal tetapi menggunakan lafaz qaalat maka ada contoh lain dimana lafaz qaala adalah 

perkataan Aisyah dan buktinya terletak pada riwayat itu sendiri 

٘ح رذ قذغ هللا ػ  ٢٘ ٢ قذغ ٘ح أذ ٤غ غ ٤َ ػٖ ًٝ عٔحػ ٖ ئ ٢ ذ  أذ
ذ ٤ظ ػٖ خحُ ٖ ه ٢ ذ ؾس ػٖ قحصّ أذ ص ػحت حُ حٍ ه عٍٞ ه هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  ٢ مٚ ك ز١ ٓش ٤ٚ ٓحش جُ  إٔ ٝددش ك
٘ذ١ ؼل ػ ٢ ذ فكحذ ٘ح أ ِ ح ه عٍٞ ٣ هللا س ال  ذػٞ أ ي ٗ ح ُ ٌش أذ  ذ
غٌص ٘ح ك ِ ح ه عٍٞ ٣ هللا س ال  ذػٞ أ ي ٗ غٌص ػٔش ُ ٘ح ك ِ ح ه ٣ 
عٍٞ هللا س ال  ذػٞ أ ي ٗ ٤ح ُ ِ غٌص ػ ٘ح ك ِ ال ه ذػٞ أ ي ٗ ػٔحٕ ُ  ػ

حٍ ٠ِ ه حٍ ذ ٘ح ه ِ ع ٠ أس ػٔحٕ ئُ ؿحء ػ ال ك خ ٚ ك ؿؼَ ذ ٔٚ ك ِ ٌ ٣ 
ػٔحٕ ٝٝٚؾ ٤ش ػ طـ ٣ 

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Wakii‟ dari Isma‟iil bin Abi Khaalid 

dari Qais bin Abi Haazim dari Aisyah yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] bersabda saat sakit yang menyebabkan Beliau wafat “aku ingin sekali jika 

disisiku ada sebagian sahabatku”. Kami berkata “wahai Rasulullah maukah kami 

panggilkan untukmu Abu Bakar?. Beliau diam. Kami berkata “wahai Rasulullah maukah 

kami panggilkan untukmu Umar?”. Beliau diam. Kami berkata “wahai Rasulullah maukah 

kami panggilkan untukmu Aliy?. Beliau diam. Kami berkata “wahai Rasulullah maukah kami 

panggilkan untukmu Utsman?. Beliau menjawab “ya”. [Qaala] “kami mengutus seseorang 

menemui Utsman, kemudian ia datang dan menemani Beliau, Beliau berbicara dengannya 

dan wajah Utsman berubah [Musnad Ahmad 6/214 no 25839, sanadnya shahih] 
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Riwayat Ahmad diatas sanadnya shahih para perawinya tsiqat perawi Bukhari Muslim. 

Silakan pembaca perhatikan lafaz ―qaala arsalnaa ilaa ‗Utsman‖ yang jika diterjemahkan 

adalah ―qaala kami mengutus kepada Utsman‖. Siapakah yang mengucapkan lafaz [qaala] 

tersebut?. Apakah lafaz tersebut diartikan perawi hadis laki-laki berkata “kami mengutus 

kepada Utsman”?. Kami jawab hal ini tidak mungkin, karena perawi laki-laki dalam sanad di 

atas bukanlah sahabat Nabi yang pada saat itu ada di sisi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Lafaz [qaala] disana tidak lain berarti Aisyah berkata ―kami mengutus seseorang menemui 

Utsman‖.  

. 

. 

Contoh-contoh di atas sudah cukup sebagai bantahan untuk syubhat nashibi yang 

menyedihkan. Mereka sok berbicara atas nama ilmu hadis padahal hanya menyebarkan 

syubhat murahan demi membela hawa nafsu mereka. Kasus hadis Aisyah tentang kemarahan 

Sayyidah Fathimah kepada Abu Bakar hingga wafat tidaklah berbeda dengan kasus hadis-

hadis di atas. Dimana lafaz [qaala] dalam hadis Aisyah tersebut bukan bermakna idraaj 

[sisipan] perawi melainkan itu adalah perkataan Aisyah. Bukti-bukti hal itu dapat dilihat 

dalam tulisan kami sebelumnya. 

Fenomena Idraaj dalam ilmu hadis bukan perkara yang bisa ditetapkan dengan syubhat tetapi 

atas dasar bukti dalam riwayat bukan sekedar persangkaan atau anda-andai dengan bukti 

palsu. Kami sarankan pada para nashibi agar belajar ilmu hadis dengan benar. Menyedihkan 

sekali kalau hal yang sederhana seperti ini harus dibahas dengan berpanjang-panjang. 

Semoga bermanfaat bagi sebagian pembaca. Salam Damai 

Kisah Abdullah bin Saba’ Selain Riwayat Saif bin Umar 

Posted on Juli 22, 2012 by secondprince  

Kisah Abdullah bin Saba’ Selain Riwayat Saif bin Umar 

Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Saba‘?. Sosoknya sering dijadikan bahan celaan 

oleh nashibi untuk mengkafirkan Syiah. Menurut khayalan para nashibi, Abdullah bin Saba‘ 

adalah pendiri Syiah, seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam dan menyebarkan 

keyakinan yang menyimpang dari Islam. Diantara keyakinan yang menyimpang tersebut 

adalah 

1. Penunjukkan Imam Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 
2. Mencela sahabat Nabi yaitu Abu Bakar *radiallahu ‘anhu+, Umar bin Khaththab *radiallahu 

‘anhu+ dan Utsman bin ‘Affan *radiallahu’anhu+ 
3. Upaya pembunuhan Khalifah Utsman bin ‘Affan *radiallahu ‘anhu+ 
4. Sikap ghuluw terhadap Ali *radiallahu ‘anhu+ dan Ahlul Bait 
5. Mencetuskan aqidah bada’ dan tidak meninggalnya Ali *radiallahu ‘anhu+ 

Nashibi tersebut melanjutkan fitnahnya dengan menyatakan bahwa Syiah mengambil aqidah-

aqidah mereka dari Abdullah bin Saba‘ dan sampai sekarang masih meyakini aqidah-aqidah 

tersebut dan membelanya. 

https://secondprince.wordpress.com/2012/07/28/benarkah-riwayat-sayyidah-fathimah-marah-kepada-abu-bakar-adalah-idraaj-az-zuhriy/
https://secondprince.wordpress.com/2012/07/22/kisah-abdullah-bin-saba-selain-riwayat-saif-bin-umar/
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Jika diteliti dengan baik maka sebenarnya nashibi tersebut tidak memiliki landasan kokoh 

atau dasar yang shahih dalam tuduhan mereka tentang Abdullah bin Saba‘. Peran Abdullah 

bin Saba‘ yang luar biasa sebagaimana disebutkan nashibi di atas tidaklah ternukil dalam 

riwayat yang shahih. Nashibi mengais-ngais riwayat dhaif dalam kitab Sirah yaitu riwayat 

Saif bin Umar At Tamimiy seorang yang dikatakan matruk, zindiq, pendusta bahkan pemalsu 

hadis. Dari orang seperti inilah nashibi mengambil aqidah mereka tentang Abdullah bin 

Saba‘. Maka tidak berlebihan kalau nashibi yang ngaku-ngaku salafy tersebut kita katakan 

sebagai pengikut Saif bin Umar. 

Syiah sebagai pihak yang difitnah membawakan pembelaan. Para ulama Syiah telah banyak 

membuat kajian tentang Abdullah bin Saba‘. Secara garis besar pembelaan mereka terbagi 

menjadi dua golongan 

1. Golongan yang menafikan keberadaan Abdullah bin Saba’, dengan kata lain mereka 
menyatakan bahwa Abdullah bin Saba’ adalah tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Saif bin 
Umar 

2. Golongan yang menerima keberadaan Abdullah bin Saba’ tetapi mereka membantah kalau 
ia adalah pendiri Syiah, bahkan menurut mereka Abdullah bin Saba’ adalah seorang ekstrim 
ghulat yang dilaknat oleh para Imam Ahlul Bait. 

Bukan nashibi namanya kalau diam saja terhadap Syiah. Nashibi tersebut membantah dengan 

menyatakan bahwa Abdullah bin Saba‘ bukan tokoh fiktif dan tidak hanya muncul dalam 

riwayat Saif bin Umar tetapi juga ada dalam riwayat-riwayat lain yang mereka katakan 

shahih. Riwayat-riwayat itulah yang akan dibahas dalam tulisan ini. 

. 

. 

. 

Riwayat Abdullah bin Sabaa’ Dalam Kitab Sunniy 

َ٘ح غَ ِشٝ َقذَّ ْٔ ِٖ َػ ْشُصٝمٍ ْذ َٓ  ، ٍَ ح : َهح ْٖ ، ُؽْؼرَُس أٗ َس َػ َٔ ِٖ َعَِ ٍَ ْذ ٤ْ َٜ ًُ  ، ْٖ ِٖ َص٣ِْذ َػ  ْذ

دٍ ْٛ َٝ  ، ٍَ ٍَ : َهح ح : َػ٢ٌِِّ َهح َٓ َزج ٢ُِ  َٜ َُِٝ ٤ِص  ِٔ َُْك َِٞد ج ِٚ َػْرَذ : ٣َْؼ٢ِ٘ ، جألَْع َٖ جَُِّ  ْذ

َٕ ، َعرَاٍ ح ًَ َٝ شٍ أَذ٢ِ ك٢ِ ٣ََوُغ  ٌْ َش ، ذَ َٔ َُٝػ  

Telah menceritakan kepada kami „Amru bin Marzuuq yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Syu‟bah dari Salamah bin Kuhail dari Zaid bin Wahb yang berkata Ali berkata 

apa urusanku dengan orang jelek yang hitam ini? Yakni „Abdullah bin Saba‟ dia mencela 

Abu Bakar dan Umar [Tarikh Ibnu Abi Khaitsamah 3/177 no 4358] 

‗Amru bin Marzuuq terdapat perbincangan atasnya. Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma‘in 

berkata ―tsiqat ma‘mun‖. Abu Hatim dan Ibnu Sa‘ad menyatakan ia tsiqat. As Sajiy berkata 

shaduq. Ali bin Madini meninggalkan hadisnya. Abu Walid membicarakannya. Yahya bin 

Sa‘id tidak meridhai ‗Amru bin Marzuuq. Ibnu ‗Ammar Al Maushulliy berkata ―tidak ada 

apa-apanya‖. Al Ijliy berkata ―Amru bin Marzuuq dhaif, meriwayatkan hadis dari Syu‘bah 

yang tidak ada apa-apanya‖. Daruquthni berkata ―shaduq banyak melakukan kesalahan‖. Al 

Hakim berkata ―buruk hafalannya‖. Ibnu Hibban berkata ―melakukan kesalahan‖ [At Tahdzib 

juz 8 no 160] 
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‗Amru bin Marzuuq tafarrud dalam penyebutan lafaz ―yakni Abdullah bin Saba‘ dia mencela 

Abu Bakar dan Umar‖. Muhammad bin Ja‘far Ghundar seorang yang paling tsabit riwayatnya 

dari Syu‘bah tidak menyebutkan lafaz tersebut. 

ح رشٗ ٞ أخ عْ أذ وح ك٢ جُ ٣ ٖ ن ذ طش٣ ٖ ذ ؾشٟ ذ ٞ ذ رذ ٓكٔذ ٝأذ  ػ

ْ ٌش٣ ٖ جُ ال قٔضز جذ ح ح : ه ٞ أٗ ٤ٖ أذ غ ك ٖ جُ ٢ٌ ذ ح ، ٓ ٞ أٗ  أذ
عْ وح ٔإَٓ جُ ٖ جُ ٖ أقٔذ ذ ٢ ٓكٔذ ذ رحٗ ٤ ؾ ح ، جُ ٗ ٠٤ ك ٣ ٖ  ذ
ٖ ٓكٔذ فحػذ، ذ ح  ٘ذجس ٗ ح ، ذ ٖ ٓكٔذ ٗ لش ذ ح ، ؾؼ رس ٗ ؽؼ  ػٖ ، 

ٔس ِ ع ذ ػٖ ،  ٖ ص٣ ٛد ذ ٢ِ ػٖ ٝ حٍ ػ ٢ : ه ٜزج ٝٓح ٓحُ ٤ص ُ كٔ  جُ
عٞد حٍ ؟ جأل ح :ه ك٢ ٝٗ ٣ ٖ ح ، ٓكٔذ ذ ٘ذجس ٗ ح ، ذ ٖ ٓكٔذ ٗ لش ذ  ، ؾؼ

ح رس ٗ ؽؼ ٔس ػٖ  ِ ع حٍ  عٔؼص :ه ح  ضػشجء أذ كذظ جُ ٢ِ ػٖ ٣ ٤ٚ ػ ِ  ػ

الّ غ حٍ جُ ٢ :ه ٜزج ٝٓح ٓحُ ٤ص ُ كٔ عٞد جُ  جأل

Telah mengabarkan kepada kami Abu Qaasim Yahya bin Bitriiq bim Bisyraa dan Abu 

Muhammad Abdul Kariim bin Hamzah keduanya berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu Husain bin Makkiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Qaasim 

Mu‟ammal bin Ahmad bin Muhammad Asy Syaibaniy yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Yahya bin Muhammad bin Shaa‟idi yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Bundaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Salamah dari Zaid bin Wahb dari Aliy 

yang berkata “apa urusanku dengan orang jelek hitam ini?”. [Mu‟ammal] berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Bundaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Salamah yang berkata aku mendengar 

Abu Az Za‟raa menceritakan hadis dari Ali [„alaihis salaam] yang berkata “apa urusanku 

dengan orang jelek yang hitam ini?” [Tarikh Ibnu Asakir 29/7] 

Riwayat Ibnu Asakir ini sanadnya shahih. Abu Muhammad Abdul Kariim bin Hamzah 

disebutkan Adz Dzahabiy bahwa ia syaikh tsiqat musnad dimasyiq [As Siyar 19/600]. Abu 

Husain bin Makkiy adalah Muhammad bin Makkiy Al Azdiy Al Mishriy muhaddis musnad 

yang tsiqat [As Siyaar 18/253]. Mu‘ammal bin Ahmad Asy Syaibaniy dinyatakan tsiqat oleh 

Al Khatib [Tarikh Baghdad 13/183]. Yahya bin Muhammad bin Shaa‘idi seorang imam 

hafizh musnad iraaq dinyatakan tsiqat oleh Al Khaliliy [As Siyaar 14/501]. Bundaar adalah 

Muhammad bin Basyaar perawi kutubus sittah yang tsiqat [At Taqrib 2/58] 

Muhammad bin Ja‘far Ghundaar adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ia termasuk perawi 

yang paling tsabit riwayatnya dari Syu‘bah. Ibnu Madini berkata ―ia lebih aku sukai dari 

Abdurrahman bin Mahdiy dalam riwayat Syu‘bah‖. Ibnu Mahdiy sendiri berkata ―Ghundaar 

lebih tsabit dariku dalam riwayat Syu‘bah‖. Al Ijliy berkata orang Bashrah yang tsiqat, ia 

termasuk orang yang paling tsabit dalam hadis Syu‘bah‖ [At Tahdzib juz 9 no 129]. 

Lafaz Abdullah bin Saba‘ dalam riwayat Ibnu Abi Khaitsamah mengandung illat [cacat] yaitu 

tafarrud ‗Amru bin Marzuuq. Ghundaar perawi yang lebih tsabit darinya tidak menyebutkan 

lafaz ini. ‗Amru bin Marzuuq adalah perawi yang shaduq tetapi bukanlah hujjah jika ia 

tafarrud sebagaimana telah ternukil jarh terhadapnya dan lafaz ―yakni ‗Abdullah bin Saba‘ 

dia mencela Abu Bakar dan Umar‖ adalah tambahan lafaz dari ‗Amru bin Marzuuq. 

. 
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. 

. 

Riwayat selanjutnya yang dijadikan hujjah oleh para nashibi adalah riwayat yang 

menyebutkan bahwa orang hitam jelek itu adalah Ibnu Saudaa‘ 

٘ح ٖ ٓكٔذ قذغ رحد ذ حٍ ، ػ ٘ح : ه ٤حٕ قذغ ل ع ٢٘ ػٔحس ػٖ ،  ذٛ  ، جُ
حٍ عٔؼص : ه ح  ٤َ أذ ل ط وٍٞ جُ ص : ٣ ٤د سأ٣ غ ٔ ٖ جُ ٤س ذ ؿ ٗ ٠  أض
ٚ ٚر ذ ر ِ ٢٘ ؛ ٓ ؼ ٣ : ٖ غٞدجء جذ ٢ِ ، جُ ٠ِ ٝػ رش ػ ٘ ٔ وحٍ ، جُ  ك

٢ِ ٚ ٓح : ػ ؽأٗ وحٍ ؟  ٌزخ : ك ٠ِ ٣ هللا ػ  ٠ِ ٚ ٝػ عُٞ ٠ِ س ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Abbaad yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sufyaan dari „Ammaar Ad Duhniy yang berkata aku mendengar Abu Thufail 

mengatakan “aku melihat Musayyab bin Najbah datang menyeretnya yakni Ibnu Saudaa‟ 

sedangkan Ali berada di atas mimbar. Maka Ali berkata “ada apa dengannya?”. Ia berkata 

“ia berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya” [Tarikh Ibnu Abi Khaitsamah 3/177 no 4360] 

َ٘ح غَ ُذ َقذَّ َّٔ َك ُٓ  ُٖ ٢ٌَُِّّٔ َػرَّحٍد ْذ ُْ ح ، ج ٗ ُٕ ٍَ ، ُعْل٤َح ح : َهح َُْؿدَّ َػْرُذ ٗ ُٖ جِسج  َػرَّحطٍ ْذ

َذج٢ُِّٗ ْٔ َٜ ُْ ْٖ ، ج َس َػ َٔ ْٖ ، َعَِ ِذ١ِّ ُقَؿ٤ََّس َػ ْ٘ ٌُِْ رَشِ َػ٠َِ َػ٤ًِِّح َسأ٣َُْص ، ج ْ٘ ِٔ ُْ َٞ ، ج ُٛ َٝ  

ٍُ ْٖ : ٣َُوٞ َٓ ْٖ ٣َْؼِزُس٢ِٗ  ِٓ َزج  َٛ ٤ِص  ِٔ َُْك َِٞد ج ِزُخ جَُِّز١ جألَْع ٌْ ِٚ َػ٠َِ ٣َ  : ٣َْؼ٢ِ٘ ، جَُِّ

َٖ َدجِء جْذ ْٞ  جُغَّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Abbaad Al Makkiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdul 

Jabbar bin „Abbas Al Hamdaniy dari Salamah dari Hujayyah Al Kindiy yang berkata “aku 

melihat Ali di atas mimbar dan ia berkata “siapa yang dapat membebaskan aku dari orang 

jelek hitam ini ia berdusta atas nama Allah, yakni Ibnu Saudaa‟ [Tarikh Ibnu Abi 

Khaitsamah 3/177 no 4359] 

Kedua riwayat ini bersumber dari Muhammad bin ‗Abbaad Al Makkiy termasuk perawi 

Bukhari dan Muslim. Ia seorang yang shaduq hasanul hadis, sering salah dalam hadis. Ibnu 

Ma‘in dan Shalih Al Jazarah berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Ibnu Qani‘ berkata 

―tsiqat‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Tahrir At Taqrib no 5993]. 

Diantara kesalahannya dalam hadis telah dinukil oleh Ibnu Hajar dalam At Tahdzib yaitu 

hadis-hadisnya dari Sufyan yang diingkari bahkan ada hadisnya yang dinyatakan batil dan 

dusta oleh Ali bin Madini [At Tahdzib juz 9 no 394]. Riwayat di atas termasuk riwayatnya 

dari Sufyan. 

Jika kedua riwayat tersebut selamat dari kesalahan Muhammad bin ‗Abbaad Al Makkiy maka 

kedudukannya hasan. Tetapi riwayat ini bukanlah hujjah bagi nashibi. Siapakah Ibnu Saudaa‘ 

yang dimaksud dalam riwayat tersebut?. Apakah ia adalah Abdullah bin Sabaa‘?. Kalau 

memang begitu mana dalil shahihnya bahwa Abdullah bin Sabaa‘ adalah Ibnu Saudaa‘. 

Orang yang pertama kali menyatakan Abdullah bin Sabaa‘ disebut juga Ibnu Saudaa‘ adalah 

Saif bin Umar At Tamimiy dan ia seperti yang telah dikenal seorang yang dhaif zindiq, 

matruk, kadzab dan pemalsu hadis. Ada sebagian ulama yang mengutip Abdullah bin Sabaa‘ 
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sebagai Ibnu Saudaa‘ tetapi pendapat ini tidak ada dasar riwayat shahih kecuali  mengikuti 

apa yang dikatakan oleh Saif bin Umar. 

Lafaz Ibnu Saudaa‘ pada dasarnya bermakna anak budak hitam, dan ini bisa merujuk pada 

siapa saja yang memang anak dari budak hitam. Kalau para nashibi atau orang yang sok 

ngaku ulama nyalafus shalih ingin menyatakan bahwa Ibnu Saudaa‘ yang dimaksud adalah 

Abdullah bin Sabaa‘ maka silakan bawakan dalil shahihnya. Silakan berhujjah dengan kritis 

jangan meloncat sana meloncat sini dalam mengambil kesimpulan. Apalagi dengan atsar 

seadanya di atas ingin menarik kesimpulan Ibnu Sabaa‘ sebagai pendiri Syiah. Sungguh jauh 

sekali 

Matan kedua riwayat Muhammad bin ‗Abbad tersebut juga tidak menjadi hujjah bagi nashibi. 

Perhatikan apa yang disifatkan kepada Ibnu Saudaa‘ dalam riwayat tersebut yaitu ia berdusta 

atas nama Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada sedikitpun disini qarinah yang menunjukkan 

kaitan antara Ibnu Saudaa‘ dengan Syiah atau aqidah yang ada di sisi Syiah. 

. 

. 

. 

ح رشٗ ٞ أخ حش أذ رشً ٔحه٢ جُ ح جألٗ ٞ أٗ ٛش أذ ٖ أقٔذ هح كغٖ ذ ٞ جُ  ٝأذ

نَ ل ٖ أقٔذ جُ كغٖ ذ ال جُ ح ح ه رذ أٗ ِي ػ ٔ ٖ جُ ٖ ٓكٔذ ذ رذ ذ  ػ

هللا ح  ٞ أٗ ٢ِ أذ ٖ ػ قٞجف ذ ح جُ ٖ ٓكٔذ ٗ ػٔحٕ ذ ٖ ػ ٢ ذ  أذ
رس ٤ ؽ ح  ٖ ٓكٔذ ٗ الء ذ ؼ ح جُ ٗ ٞ ٌش أذ ٖ ذ ٤حػ ذ ذ ػٖ ػ  ػٖ ٓؿحُ

ر٢ ؾؼ حٍ جُ زخ ٖٓ أٍٝ ه رذ ً هللا ػ  ٖ رأ ذ ع  

Telah mengabarkan kepada kami Abul Barakaat Al Anmaathiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Thaahir Ahmad bin Hasan dan Abu Fadhl Ahmad bin Hasan 

keduanya berkata telah menceritakan kepada kami „Abdul Malik bin Muhammad bin 

„Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu „Aliy bin Shawwaaf yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al „Alla‟ yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakar bin „Ayyasy dari Mujalid dari Asy Sya‟biy yang 

berkata “orang pertama yang berbuat kedustaan adalah „Abdullah bin Sabaa‟ [Tarikh Ibnu 

Asakir 29/7] 

Atsar ini sanadnya dhaif. Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah adalah perawi yang 

diperbincangkan kedudukannya. Shalih Al Jazarah berkata ―tsiqat‖. Abdaan berkata ―tidak 

ada masalah padanya‖. Abdullah bin ‗Ahmad berkata ―kadzab‖ Ibnu Khirasy berkata 

―pemalsu hadis‖ [As Siyaar 14/21]. Tuduhan dusta dan pemalsu hadis sebagaimana dikatakan 

Abdullah bin Ahmad dan Ibnu Khirasy ternyata bersumber dari Ibnu Uqdah seorang yang 

tidak bisa dijadikan sandaran perkataannya. 

Tetapi sebagian ulama lain telah memperbincangkan Muhammad bin Utsman bin Abi 

Syaibah. Daruquthni berkata ―dhaif‖ [Su‘alat Al Hakim no 172]. Al Khaliliy berkata ―mereka 

para ulama mendhaifkannya‖ [Al Irsyad 2/576]. Baihaqi berkata ―tidak kuat‖ [Sunan Baihaqi 

6/174 no 11757]. Adz Dzahabiy sendiri walaupun memujinya dengan sebutan imam hafizh 
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musnad sebagaimana dinyatakan dalam As Siyaar, di kitabnya yang lain Adz Dzahabiy 

berkata ―dhaif‖ [Tarikh Al Islam 1/25]. 

Abu Bakar bin ‗Ayyasy juga termasuk perawi yang diperbincangkan. Ahmad terkadang 

berkata ―tsiqat tetapi melakukan kesalahan‖ dan terkadang berkata ―sangat banyak 

melakukan kesalahan‖, Ibnu Ma‘in menyatakan tsiqat, Utsman Ad Darimi berkata ―termasuk 

orang yang jujur tetapi laisa bidzaka dalam hadis‖. Muhammad bin Abdullah bin Numair 

mendhaifkannya, Al Ijli menyatakan ia tsiqat tetapi sering salah. Ibnu Sa‘ad juga menyatakan 

ia tsiqat shaduq tetapi banyak melakukan kesalahan, Al Hakim berkata ―bukan seorang yang 

hafizh di sisi para ulama‖ Al Bazzar juga mengatakan kalau ia bukan seorang yang hafizh. 

Yaqub bin Syaibah berkata ―hadis-hadisnya idhthirab‖. As Saji berkata ―shaduq tetapi 

terkadang salah‖. [At Tahdzib juz 12 no 151]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqah, ahli ibadah, 

berubah hafalannya di usia tua, dan riwayat dari kitabnya shahih‖ [At Taqrib 2/366]. Ia 

dikatakan mengalami ikhtilath di akhir umurnya dan tidak diketahui apakah Muhammad bin 

Al ‗Alla‘ meriwayatkan darinya sebelum atau sesudah mengalami ikhtilath. Maka hal ini 

menjadi illat [cacat] yang menjatuhkan derajat riwayat tersebut. 

Riwayat tersebut juga lemah karena Mujalid bin Sa‘id Al Hamdaniy ia seorang yang dhaif 

tetapi bisa dijadikan i‘tibar. Ibnu Ma‘in berkata ―tidak bisa dijadikan hujjah‖. Nasa‘i berkata 

―tidak kuat‖. Daruquthni berkata ―dhaif‖. Yahya bin Sa‘id mendhaifkannya [Mizan Al I‘tidal 

juz 3 no 7070]. Al Ijliy menyatakan ia hasanul hadis [Ma‘rifat Ats Tsiqat no 1685]. Ibnu 

Hajar berkata ―tidak kuat‖ [At Taqrib 2/159]. Mujallid tidak memiliki penguat dalam riwayat 

di atas maka kedudukan riwayat tersebut dhaif. 

Matan riwayat Asy Sya‘biy tersebut juga mungkar karena bagaimana mungkin dikatakan 

Ibnu Sabaa‘ adalah orang pertama yang berbuat kedustaan padahal sebelumnya sudah ada 

para pendusta yang mengaku sebagai Nabi seperti Musailamah dan pengikutnya. Mustahil 

dikatakan Asy Sya‘biy tidak mengetahui perkara Musailamah. 

. 

. 

. 

غ٢َِ٘ خًٍَُش١ْ أَُذٞ َقذَّ ُذ  َّٔ َك ُٓ  ُٖ َُْؼالِء ْذ َذج٢ُِّٗ ج ْٔ َٜ ُْ ح ، ج ُذ ٗ َّٔ َك ُٓ  ُٖ ِٖ ْذ َُْكَغ  ، جألََعِذ١ُّ ج
ح ٗ ُٕ حُسٝ َٛ  ُٖ َذج٢ُِّٗ َفحُِفٍ ْذ ْٔ َٜ ُْ ِٖ ، ج َُْكحِسظِ َػ ِٖ ج ِٖ َػْرِذ ْذ َٔ ْٖ ، جُشَّْق  أَذ٢ِ َػ

ُُْؿالطِ ٍَ ، ج ِْٔؼُص : َهح ُٚ َسِم٢َ َػ٤ًِِّح َع ُٚ جَُِّ ْ٘ ٍُ ، َػ ٍِ ٣َُوٞ ِٚ َػْرِذ ِٖ جَُِّ  ” : َعرَأٍ ْذ

٣َََِْٝي ح ،  َٓ ٍُ ئ٢ََُِّ أَْكَن٠  ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ ُٚ َؽ٤ًْثح  َٔ َط ًَ َٖ أََقًذج  ِٓ  

َّ٘حطِ َََُٝوْذ جُ  ُٚ ْؼُط ِٔ ٍُ َع َّٕ : ٣َُوٞ َٖ ئِ حَػِس ٣ََذ١ِ ذ٤َْ َٖ جُغَّ جذًح غاَلغ٤ِ ًَزَّ َٝئََِّٗي  ؟  ْْ ُٛ  ألََقُذ

Telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al „Allaa‟ Al Hamdaaniy yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan Al Asadiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Haarun bin Shaalih Al Hamdaaniy dari Al Haarits bin 

„Abdurrahman dari Abul Julaas yang berkata aku mendengar Aliy [radiallahu „anhu] 

berkata kepada „Abdullah bin Saba‟ “celaka engkau, Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] tidak pernah menyampaikan kepadaku sesuatu yang Beliau sembunyikan dari 

manusia dan sungguh aku telah mendengar Beliau berkata “sesungguhnya sebelum kiamat 



 757 

akan ada tiga puluh pendusta” dan engkau adalah salah satu dari mereka [As Sunnah 

Abdullah bin Ahmad no 1325] 

Abu Ya‘la juga membawakan hadis ini dalam Musnad-nya 1/350 no 449 dengan jalan Abu 

Kuraib di atas. Abu Kuraib memiliki mutaba‘ah yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah 

sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Ashim dalam As Sunnah no 982 dan Abu Ya‘la 

dalam Musnad-nya 1/350 no 450. Nashibi menyatakan bahwa atsar ini tsabit (kokoh) dan 

mengutip Al Haitsamiy yang berkata ―diriwayatkan Abu Ya‘la dan para perawinya tsiqat‖ 

[Majma‘ Az Zawaid 7/333 no 12486] 

Pernyataan nashibi keliru dan menunjukkan kejahilan yang nyata. Atsar ini kedudukannya 

dhaif jiddan. 

1. Muhammad bin Hasan Al Asadiy ia seorang yang diperbincangkan. Ibnu Hajar berkata 
“shaduq ada kelemahan padanya” dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa ia seorang 
yang dhaif tetapi bisa dijadikan i’tibar. Ia telah didhaifkan oleh Ibnu Ma’in, Yaqub bin Sufyan, 
Al Uqailiy, Ibnu Hibban, Abu Ahmad Al Hakim dan As Sajiy. Abu Hatim berkata “syaikh”. Abu 
Dawud berkata “shalih ditulis hadisnya”. Al Ijliy, Ibnu Adiy dan Daruquthni berkata “tidak ada 
masalah padanya”. Ditsiqatkan Al Bazzar dan dinukil dari Abu Walid bahwa Ibnu Numair 
mentsiqatkannya. [Tahrir At Taqrib no 5816] 

2. Haarun bin Shalih Al Hamdaaniy adalah perawi majhul, yang meriwayatkan darinya hanya 
Muhammad bin Hasan Al Asadiy [Tahrir At Taqrib no 7233]. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 9 no 16198]. Tautsiq Ibnu Hibban tidak memiliki qarinah 
yang menguatkan. 

3. Harits bin ‘Abdurrahman disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat bahwa ia meriwayatkan 
dari Abu Julaas dan meriwayatkan darinya Harun bin Shalih [Ats Tsiqat Ibnu Hibban juz 6 no 
7232]. Tautsiq Ibnu Hibban tidak memiliki qarinah yang menguatkan maka kedudukannya 
majhul. 

4. Abu Julaas adalah perawi yang majhul sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar dan disepakati 
dalam Tahrir At Taqrib [Tahrir At Taqrib no 8029] 

. 

. 

. 

Ibnu Hajar dalam kitab Lisan Al Mizan mengutip salah satu riwayat dari Abu Ishaq Al 

Fazari, Ibnu Hajar berkata 

حٍ ٞ ٝه عكحم أذ لضجس١ ئ رس ػٖ جُ ؽؼ ٔس ػٖ  ِ ع  ٖ ٤َ ذ ٜ  ػٖ ً

٢ ضػشجء أذ ذ ػٖ جُ ٖ ص٣ ٛد ذ ذ إٔ ٝ ع٣ٞ  ٖ ِس ذ ل ٠ِ دخَ ؿ ٢ِ ػ  ػ

٢ ٚ ك وحٍ ؿٔحسض ٢ ك لش ٓشسش ئٗ ٘ شٕٝ ذ زً ح ٣ ٌش أذ شٕٝ ٝػٔش ذ ٣ 
ي نٔش أٗ ٜٔح ض ػَ ُ ي ٓ ْٜ٘ رُ رذ ٓ هللا ػ  ٖ رأ ذ ع حٕ  رذ ًٝ  ػ

هللا ي أظٜش ٖٓ أٍٝ  وحٍ رُ ٢ِ ك ٢ ٓح ػ ٜزج ُ ٤ع ُٝ ر خ عٞد جُ  جأل
ْ حٍ غ ؼحر ه هللا ٓ مٔش إٔ  ٜٔح أ ال ُ كغٖ ئ ٤َ جُ ؿٔ ْ جُ عَ غ  أس

٠ رذ ئُ هللا ػ  ٖ رأ ذ ع ٤شٙ  غ ٠ ك ٖ ئُ ٔذجت حٍ جُ ال ٝه  

٢٘ ٘ غحً ٢ ٣ ِذز ك ذج ذ ْ أذ ٜل غ ٗ ٠ رش ئُ ٘ ٔ ط٠ جُ طٔغ ق  جؾ
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٘حط ش جُ زً قس ك و ٢ جُ ٚ ك ٘حت ٤ٜٔح غ ِ ٚ ػ طُٞ ٢ ذ ال آخشٙ ٝك  ئ
ال ٝ ٢٘ ِـ ر ٢٘ أقذ ػٖ ٣ ِ ن ل ٤ٜٔح ٣ ِ ال ػ ٚ ئ ِذض طش١ قذ ؾ ل ٔ  جُ

Abu Ishaaq Al Fazaariy berkata dari Syu‟bah dari Salamah bin Kuhail dari Abi Az Za‟raa 

dari Zaid bin Wahb bahwa Suwaid bin Ghaffalah masuk menemui ‟Ali [radiallahu „anhu] di 

masa kepemimpinannya. Lantas dia berkata,”Aku melewati sekelompok orang menyebut-

nyebut Abu Bakar dan ‟Umar. Mereka berpandangan bahwa engkau juga menyembunyikan 

perasaan seperti itu kepada mereka berdua. Diantara mereka adalah ‟Abdullah bin Saba‟ 

dan dialah orang pertama yang menampakkan hal itu”. Lantas ‟Ali berkata,”Aku berlindung 

kepada Allah untuk menyembunyikan sesuatu terhadap mereka berdua kecuali kebaikan”. 

Kemudian beliau mengirim utusan kepada ‟Abdullah bin Saba‟ dan mengusirnya ke Al-

Madaain. Beliau juga berkata,”Jangan sampai engkau tinggal satu negeri bersamaku 

selamanya”. Kemudian beliau bangkit menuju mimbar sehingga manusia berkumpul. Lantas 

beliau menyebutkan kisah secara panjang lebar yang padanya terdapat pujian terhadap 

mereka berdua [Abu Bakar dan ‟Umar], dan akhirnya berliau berkata,”Ketahuilah, jangan 

pernah sampai kepadaku dari seorangpun yang mengutamakan aku dari mereka berdua 

melainkan aku akan mencambuknya sebagai hukuman untuk orang yang berbuat dusta. 

[Lisan Al Mizan juz 3 no 1225] 

Nashibi berkata tentang riwayat ini bahwa kedudukannya tsabit. Pernyataan ini keliru, 

bahkan bisa dikatakan riwayat ini khata‘ [salah]. Asal mula riwayat ini adalah apa yang 

disebutkan Abu Ishaaq Al Fazari dalam kitabnya As Siyar dan Al Khatib dalam Al Kifaayah 

شٍ ٝأَُخ أَْخرََشَٗح ٌْ ُذ ذَ َٔ ُٖ أَْق ِذ ْذ َّٔ َك ُٓ  ِٖ ٢ُِّٓ َؿحُِدٍ ْذ َٞجَسْص ُُْخ ٍَ ج ٘ح : َهح َُْؼرَّحطِ أَُذٞ غ  ج
ُذ َّٔ َك ُٓ  ُٖ َذ ْذ َٔ ِٖ أَْق َٕ ْذ َذج ْٔ ٤ََّْ٘غحُذِٞس١ُّ َق َّ جُ َٞجَسْص ٍَ ، ذُِخ ٠َِ : َهح ْٓ َ٘ح أَ  َػْرِذ أَُذٞ َػ٤َِْ

ِٚ ُذ جَُِّ َّٔ َك ُٓ  ُٖ َْ ْذ ٤ ِٛ ْ٘ؿ٢ُِّ ئِْذَشج ُُْرَٞؽ ٍَ ، ج ٘ح : َهح َُْلشَّجُء َفحُِفٍ أَُذٞ غ ْكُرُٞخ ج َٓ  ُٖ  ْذ
َُٓٞع٠  ، ٍَ ح : َهح َُْلَضجِس١ُّ ئِْعَكحَم أَُذٞ أٗ ٍَ ، ج ٘ح : َهح ْٖ ، ُؽْؼرَُس غ َس َػ َٔ ِٖ َعَِ  ْذ

ٍَ ٤ْ َٜ ًُ  ، ْٖ ْٝ ، جُضَّْػَشجِء أَذ٢ِ َػ ْٖ أَ ِٖ َص٣ِْذ َػ دٍ ْذ ْٛ َٝ  ، َّٕ ٣ََْٞذ أَ َٖ ُع ُُْؿْؼِل٢َّ َكََِسَؽ ْذ  ، ج

ََ ِٖ َػ٢ِِِّ َػ٠َِ َدَخ ُٚ َسِم٢َ هَحُِدٍ أَذ٢ِ ْذ ُٚ جَُِّ ْ٘ ِٚ ك٢ِ ، َػ حَسضِ َٓ ٍَ ، ئِ ٤َش ٣َح : َكَوح ِٓ  أَ

َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ َشْسُش ئ٢ِِّٗ ج َٓ ََ٘لشٍ  َٕ ذِ ُشٝ ًُ شٍ أَذَح ٣َْز ٌْ َش ، ذَ َٔ َُٝػ ٤ْشِ  ـَ ح جَُِّز١ ذِ َٔ ُٛ  ُٚ َُ ٌَ ْٛ َٖ أَ ِٓ  

ِّ ْْ ، جإِلْعال ُٜ َّ َٕ ألَٗ ْٝ ُش أَََّٗي ٣ََش ِٔ ح ضُْن َٔ ُٜ َِ َػ٠َِ َُ ْػ ِٓ ْْ ، َرَُِي  ُٜ َّ ئِٗ َٝ  ْْ  َػ٠َِ ٣َْؿَطِشتُٞج َُ

ْْ ئاِل َرَُِي ُٛ َٝ  َٕ ْٝ َّٕ ٣ََش َٞجكٌِن َرَُِي أَ ُٓ ًََش ، ََُي  ََٝر ِٚ َػ٢ٍِِّ ُخْطرَِس َقِذ٣َع  ِٓ ًَال َٝ  ك٢ِ 

شٍ أَذ٢ِ ٌْ َش ، ذَ َٔ َُٝػ ُٚ َسِم٢َ  ْْ جَُِّ ُٜ ْ٘ ِٚ ، َػ ُِ ْٞ َه َٝ ِٙ ك٢ِ  ْٖ : أاَل ” آِخِش َُ َٝ ـ٢َِ٘  ْٖ ٣َْرُِ  َػ

٢ُِِ٘ أََقٍذ ح ٣َُلنِّ َٔ ِٜ ُٚ ئاِل َػ٤َِْ ْلَطِش١ َقذَّ َؾَِْذضُ ُٔ ُْ  ج

Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ghaalib Al 

Khawarizmiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu „Abbas Muhammad bin 

Ahmad bin Hamdaan An Naisaburiy di Khawarizm yang berkata imla‟ kepada kami Abu 

„Abdullah Muhammad bin Ibrahiim Al Buusyanjiy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu Shalih Al Farra Mahbuub bin Muusa yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu Ishaaq Al Fazariy yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari 

Salamah bin Kuhail dari Abi Az Za‟raa‟ atau dari Zaid bin Wahb bahwa Suwaid bin 

Ghafallah Al Ju‟fiy menemui Ali bin Abi Thalib [radiallahu „anhu] pada masa 

kepemimpinannya dan berkata “wahai amirul mukminin aku melewati sekelompok orang 

yang menyebut-nyebut Abu Bakar dan Umar sesuatu dalam islam yang tidak ada pada diri 

mereka. Mereka berpandangan bahwa engkau juga menyembunyikan perasaan seperti itu 

kepada mereka berdua dan bahwa mereka tidaklah menyatakan hal itu kecuali mereka 

berpandangan bahwa hal itu diakui olehmu kemudian disebutkan hadis khutbah Ali yang 
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berbicara tentang Abu Bakar dan Umar akhirnya berkata,”Ketahuilah, jangan pernah 

sampai kepadaku dari seorangpun yang mengutamakan aku dari mereka berdua melainkan 

aku akan mencambuknya sebagai hukuman untuk orang yang berbuat dusta [Al Kifaayah Al 

Khatib 3/333 no 1185] 

Riwayat dengan matan yang sama di atas juga disebutkan Abu Ishaaq Al Fazari dalam 

kitabnya As Siyar hal 327 no 647. Kalau kita membandingkan riwayat Abu Ishaaq Al 

Fazaariy ini dengan apa yang dinukil oleh Ibnu Hajar maka terdapat kesalahan penukilan 

yang dilakukan Ibnu Hajar. 

1. Kesalahan pada sanad yaitu Ibnu Hajar menuliskan dari Abu Ishaq dari Syu’bah dari Salamah 
dari Abu Az Za’raa’ dari Zaid bin Wahb dari Suwaid. Sedangkan riwayat Abu Ishaq 
sebenarnya adalah dari Syu’bah dari Salamah dari Abu Az Za’raa’ atau dari Zaid bin Wahb 
dari Suwaid. 

2. Kesalahan pada matan yaitu Ibnu Hajar menuliskan lafaz bahwa diantara mereka ada Ibnu 
Sabaa’ dan dialah yang pertama kali menampakkan hal itu sehingga Ali *radiallahu ‘anhu+ 
mengusirnya ke Mada’in. Sedangkan riwayat Abu Ishaq sebenarnya tidak ada keterangan 
tentang Abdullah bin Saba’. 

Maka riwayat Abu Ishaaq Al Fazaariy tidak bisa dijadikan hujjah untuk membuktikan 

khayalan nashibi tentang ‗Abdullah bin Sabaa‘. Ada baiknya mereka mengais-ngais riwayat 

lain karena sepertinya mereka sudah kehabisan hujjah riwayat. 

Riwayat Abu Ishaq Al Fazaariy di atas mengandung lafaz syaak [ragu] yaitu Salamah bin 

Kuhail berkata dari Abi Az Za‘raa‘ atau dari Zaid bin Wahb. Zaid bin Wahb adalah seorang 

yang tsiqat dan Abu Az Za‘raa‘ Abdullah bin Haani‘ Al Kuufiy adalah perawi yang dhaif 

tetapi bisa dijadikan i‘tibar. Al Ijli dan Ibnu Sa‘ad menyatakan ia tsiqat. Tetapi Al Bukhari 

berkata ―tidak memiliki mutaba‘ah dalam hadisnya‖. Al Uqailiy memasukkannya dalam Adh 

Dhu‘afa. Dan tidak meriwayatkan darinya kecuali Salamah bin Kuhail [Tahrir At Taqrib no 

3677]. Adz Dzahabi memasukkannya dalam Diwan Adh Dhu‘afa no 2337. 

Jika kedua orang ini adalah perawi yang tsiqat maka lafaz syaak seperti itu tidaklah 

menjatuhkan kedudukan hadisnya tetapi jika salah satu dari kedua perawi itu dhaif maka ini 

menjadi illat [cacat] bagi riwayat tersebut. Apakah riwayat tersebut berasal dari perawi yang 

tsiqat ataukah dari perawi yang dhaif?. Bisa saja riwayat tersebut sebenarnya berasal dari 

perawi yang dhaif. 

. 

. 

. 

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah riwayat-riwayat tentang Abdullah bin Sabaa‘ 

yang diriwayatkan melalui jalur selain Saif bin Umar ternyata sanadnya juga tidak shahih. 

Jikapun ada yang hasan riwayatnya maka penunjukkannya tidak jelas sebab yang tertera 

dalam riwayat tersebut adalah Ibnu Saudaa‘ dan tidak ada bukti shahih bahwa Ibnu Saudaa‘ 

yang dimaksud adalah ‗Abdullah bin Saba‘. Ibnu Saudaa‘ berarti anak budak hitam. Jadi 

riwayat tersebut hanya menunjukkan bahwa di masa Imam Ali terdapat anak budak hitam 

yang berdusta atas nama Allah SWT dan Rasul-Nya 
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Sebagian orang melebih-lebihkan dan mengada-ada tanpa dalil shahih bahwa Ibnu Saudaa‘ 

yang dimaksud adalah ‗Abdullah bin Saba‘. Kemudian mereka dengan nafsu kejinya 

menambah-nambahkan lagi bahwa ‗Abdullah bin Sabaa‘ adalah pendiri Syiah menyebarkan 

keyakinan Imamah Ali bin Abi Thalib, menyebarkan akidah raja‘ dan bada‘, mencela Abu 

Bakar dan Umar. Padahal mereka tidak mampu membawakan satu dalil shahihpun yang 

menguatkan hujjah mereka. 

Analogi yang pas untuk dongeng ‗Abdullah bin Sabaa‘ seperti kisah berikut ada seorang yang 

dikenal pendusta di sebuah dusun dalam suatu negri. Kemudian negri tersebut terjatuh dalam 

kekacauan karena ulah pemimpinnya yang korup. Seiring dengan waktu terdapat orang-orang 

yang punya kepentingan melindungi aib sang pemimpin sehingga menyebarkan syubhat 

dengan mencatut nama si pendusta dari dusun kecil sebagai penyebab kekacauan negri 

tersebut. Kemudian para ahli sejarah yang kritis menelaah dan membuktikan bahwa 

sebenarnya si pendusta ini adalah tokoh fiktif yang dijadikan tameng untuk melindungi aib 

sang pemimpin. Para ahli lain yang dibayar oleh pihak yang berkepentingan berhasil 

membuktikan bahwa pendusta yang dimaksud memang ada dan tinggal di dusun tersebut jadi 

ia tidaklah fiktif maka kaum bayaran itu berbangga hati berhasil membuktikan bahwa ahli 

sejarah tersebut keliru. 

Padahal orang yang punya akal pikiran dan waras pemahamannya akan berkata membuktikan 

adanya si pendusta bukan berarti membuktikan bahwa si pendusta itu yang mengacaukan 

negri tersebut. Itu adalah dua hal berbeda yang masing-masing memerlukan pembuktian. Nah 

begitulah, membuktikan adanya ‗Abdullah bin Sabaa‘ bukan menjadi bukti bahwa ‗Abdullah 

bin Sabaa‘ adalah pendiri Syiah. Itu adalah dua hal berbeda yang masing-masing  

membutuhkan pembuktian. Apakah para nashibi itu mengerti? Jawabannya tidak, mereka 

adalah orang-orang yang lemah akalnya hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan dan suka 

mencela untuk mengacaukan persatuan umat. 

. 

. 

. 

Nashibi yang kehabisan akal akhirnya kembali mengandalkan Saif bin Umar At Tamimiy. 

Hanya saja mereka sedikit melakukan akrobat dengan mengatakan Saif memang dhaif dalam 

hadis tetapi menjadi pegangan dalam sejarah. Dan riwayat tentang Ibnu Sabaa‘ termasuk 

sejarah bukan hadis. Diantaranya mereka mengutip perkataan Ibnu Hajar tentang Saif ―dhaif 

dalam hadis dan pegangan dalam tarikh‖ [At Taqrib 1/408]. 

Pembelaan ini tidak bernilai bahkan bisa dibilang inkonsisten. Kalau memang para ulama 

menjadikan Saif bin Umar sebagai pegangan dalam tarikh maka mengapa banyak para ulama 

yang melemahkan riwayat Saif bin Umar tentang tarikh ketika Saif menceritakan aib para 

sahabat Nabi misalnya Utsman bin ‗Affan. Jika untuk menuduh Syiah, Saif bin Umar 

dijadikan pegangan tetapi jika Saif menyatakan aib sahabat ia dicela habis-habisan. Bukankah 

ini gaya berhujjah model hipokrit aka munafik. 

Saif bin Umar adalah seorang yang dhaif matruk bahkan dikatakan pemalsu hadis. Hal ini 

menunjukkan bahwa ia seorang pendusta yang tidak segan-segan untuk memalsukan hadis 
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atas nama Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Kalau untuk hadis saja ia berani berdusta 

maka apalagi tarikh yang kedudukannya lebih rendah dari hadis. 

Maka sangat terlihat betapa rendah akal para nashibi dalam berhujjah. Mereka tidak bisa 

menggunakan akal mereka dengan benar. Hawa nafsu telah menuntun mereka dalam 

kontradiksi yang nyata. Demi melancarkan tuduhan terhadap Syiah mereka rela 

menghalalkan apa saja bahkan rela merendahkan akal mereka sendiri. 

. 

. 

Bukankah para ulama Sunniy telah banyak mengutip biografi ‗Abdullah bin Saba‘ dan 

menyatakan bahwa ia pendiri Syiah?. Memang tetapi perlu diingat bahwa para ulama ketika 

menuliskan biografi terkadang mencampuradukkan riwayat yang shahih dan dhaif atau 

bahkan ada yang hanya bersandar pada riwayat dhaif. Jadi apa yang mereka tulis bukanlah 

hujjah shahih jika ternyata hanya bersandar pada riwayat dhaif atau tidak didukung oleh 

riwayat yang shahih. 

Akibatnya jika kita meneliti dengan baik banyak perkataan para ulama yang bertentangan 

satu sama lain tentang ‗Abdullah bin Sabaa‘. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ia 

dibakar Imam Ali tetapi ada yang menyatakan ia diusir Imam Ali ke Mada‘in. Ada yang 

mengatakan bahwa ia disebut juga Ibn Saudaa‘ tetapi ada yang menyatakan ia bukan Ibnu 

Saudaa‘ atau menyatakan ia sebenarnya adalah Abdullah bin Wahb Ar Rasibiy pemimpin 

khawarij. Jadi tidak ada gunanya kalau berhujjah dengan model ―katanya‖ buktikan hujjah 

dengan riwayat shahih, itulah kaidah ilmiah. 

. 

. 

. 

Tinjauan Riwayat Abdullah bin Sabaa’ Dalam Kitab Syiah 

Nashibi dalam menegakkan hujjah tuduhan dan celaan mereka bahwa ‗Abdullah bin Sabaa‘ 

pendiri Syiah, mereka juga mengutip berbagai riwayat Syiah dan nukilan Ulama syiah yang 

mengakui keberadaan ‗Abdullah bin Sabaa‘. Secara pribadi kami tidak memiliki kompetensi 

untuk meneliti kitab-kitab Syiah jadi pembahasan bagian ini merujuk pada tulisan-tulisan 

sebagian pengikut Syiah. 

Berulang kali kami katakan bahwa kami bukan penganut Syiah dan tulisan ini hanya ingin 

menunjukkan pada orang awam bahwa syubhat salafy nashibi yang mencela Syiah adalah 

tidak berdasar dan dusta. Kami pribadi mengakui Syiah sebagai salah satu mazhab dalam 

Islam. Berbagai perbedaan antara Sunni dan Syiah tidak membuat salah satu layak untuk 

mengkafirkan yang lainnya. Kami mengajak kepada para pembaca untuk bersikap adil tanpa 

dipengaruhi mazhab manapun, kami tidak pula mengajak para pembaca agar menjadi 

penganut Syiah atau penganut Sunni. Apapun mazhab Islam yang dianut, hendaknya kita 

menjaga persatuan, saling menghormati dan menjaga kerukunan sesama muslim. 
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Telah kami bahas sepintas sebelumnya bahwa di sisi Syiah terkait dengan ‗Abdullah bin 

Sabaa‘ terbagi menjadi dua pendapat 

1. Pendapat yang menganggap ‘Abdullah bin Sabaa’ sebagai tokoh fiktif. Pendapat ini 
dipopulerkan oleh ulama syiah kontemporer dan diikuti oleh sebagian yang lain. 

2. Pendapat yang mengakui keberadaan ‘Abdullah bin Sabaa’ dan menyatakan bahwa ia 
seorang yang ghuluw ekstrim bahkan jatuh dalam kekafiran. Hal ini diakui oleh ulama syiah 
terdahulu dalam kitab-kitab mereka. 

Walaupun begitu kedua pendapat ini sepakat menolak tuduhan nashibi ‗Abdullah bin Sabaa‘ 

sebagai pendiri Syiah. Ada yang menolak dengan memfiktifkan tokoh tersebut dan ada yang 

menolak dengan membawakan riwayat shahih bahwa ‗Abdullah bin Sabaa‘ seorang yang 

dilaknat oleh Imam Ahlul Bait karena mendakwakan ketuhanan Ali [radiallahu ‗anhu] 

حٕ ػٖ ٖ أذ ػٔحٕ ذ حٍ ػ عٔؼص ه ح  رذ أذ هللا ػ وٍٞ  ؼٖ ٣ هللا ُ  

رذ هللا ػ  ٖ را ذ ع  ٚ ٤س جدػ٠ ئٗ ٞذ شذ ٢ جُ ٤ش ك ٤ٖ أٓ ٘ ٔإٓ  ٝ جُ

حٕ هللا ٝ ً ٤ش  ٤ٖ أٓ ٘ ٔإٓ رذج جُ هلل ػ ؼح  َ هحت ٣ٞ ٖٔ جُ زخ ُ ً 

٘ح ٤ ِ ٞٓح ئٕ ٝ ػ ٕٞ ه وُٞ ٘ح ٣ ٤ ال ٓح ك  ٚ وُٞ ٗ ٢ ٘ح ك غ ل رشأ أٗ ٗ 
٠ هللا ئُ  ْٜ٘ رشأ ٓ ٗ ٠ هللا ئُ  ْٜ٘ ٓ 

Dari „Aban bin Utsman yang berkata aku mendengar Abu „Abdillah mengatakan Allah 

melaknat „Abdullah bin Saba‟. Sesungguhnya ia mendakwakan Rububiyyah [ketuhanan] 

kepada Amiirul Mukminiin [Imam Ali], sedangkan Amiirul Mukminiin demi Allah hanyalah 

seorang hamba yang mentaati Allah. Neraka Wail adalah balasan bagi siapa saja yang 

berdusta atas nama kami. Sesungguhnya telah ada satu kaum berkata-kata tentang kami 

sesuatu yang kami tidak mengatakannya. Kami berlepas diri kepada Allah atas apa yang 

mereka katakan itu, kami berlepas diri kepada Allah atas apa yang mereka katakan itu [Rijal 

Al Kasysyiy hal 107 no 172] 

Riwayat-riwayat semisal inilah yang dikutip oleh para nashibi dan disisi kelimuan Syiah 

riwayat Al Kasysyiy di atas shahih. Tetapi shahih-nya riwayat di atas tidak menjadi bukti 

akan kebenaran tuduhan nashibi bahwa ‗Abdullah bin Sabaa‘ pendiri Syiah. Riwayat yang 

shahih di sisi Syiah menunjukkan bahwa ‗Abdullah bin Sabaa‘ adalah seorang kafir yang 

dilaknat yang mendakwakan ketuhanan Ali [radiallahu ‗anhu]. Tentu saja di sisi Syiah tidak 

ada sedikitpun ajaran yang menuhankan Imam Ali. Syiah berlepas diri dari ‗Abdullah bin 

Saba‘ dan tidak jarang ulama syiah mensifatkan ‗Abdullah bin Sabaa‘ dengan kekafiran dan 

ghuluw ekstrim. 

Dengan berpikir secara rasional sungguh sangat tidak mungkin jika ‗Abdullah bin Sabaa‘ 

dikatakan pendiri Syiah karena di dalam kitab Syiah sendiri ia dikenal sebagai seorang 

ghuluw ekstrim bahkan kafir. Dan tidak ada satupun riwayat shahih dalam kitab Syiah bahwa 

ada salah satu ajaran Syiah yang bermula atau diambil dari ‗Abdullah bin Sabaa‘. Para 

pengikut Syiah mengambil ajaran mereka dari para Imam Ahlul Bait dan Imam Ahlul Bait 

sendiri ternyata melaknat ‗Abdullah bin Sabaa‘. Anehnya para nashibi tidak mampu berpikir 

secara rasional, mereka mengutip sesuka hati melompat-lompat dalam menarik kesimpulan, 

menegakkan waham di atas waham. 

Seperti halnya para ulama sunni, ulama syiah juga mengalami kesimpangsiuran dalam kabar 

yang terkait Abdullah bin Sabaa‘. 
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1. At Thuusiy berkata bahwa Abdullah bin Sabaa’ kufur dan ghuluw *Rijal Ath Thuusiy hal 80+ 
2. Al Hilliy berkata Abdullah bin Sabaa’ ghuluw terlaknat, ia menganggap Aliy Tuhan dan dirinya 

adalah Nabi [Rijal Al Hilliy hal 237] 
3. Al Mamqaniy berkata “Abdullah bin Sabaa’ dikembalikan padanya kekafiran dan ghuluw 

yang nyata” ia juga berkata “Abdullah bin Sabaa’ ghuluw terlaknat, Imam Ali membakarnya 
dengan api, ia mengatakan Ali adalah Tuhan dan ia sendiri adalah Nabi [Tanqiihul Maqaal Fii 
Ilm Rijaal 2/183-184]. Kami menukil ini dari situs nashibi dan sebagian pengikut syiah berkata 
bahwa ini bukan perkataan Al Mamqaniy tetapi perkataan Ath Thuusiy dan Al Hilliy 
sebelumnya. 

4. Sayyid Ni’matullah Al Jaza’iriy berkata bahwa Abdullah bin Sabaa’ mengatakan Ali adalah 
Tuhan sehingga Imam Ali mengasingkannya di Mada’in *Anwaar An Nu’maniyah 2/234+ 

5. An Naubakhtiy berkata bahwa dihikayatkan oleh sekelompok ahli ilmu bahwa Abdullah bin 
Sabaa’ adalah yahudi yang masuk islam dan menunjukkan loyalitas pada Imam Ali, dan ia 
yang pertama kali menyatakan Imamah Ali *radiallahu ‘anhu+ *Firaq Asy Syiiah hal 32-44] 

6. Sa’d bin ‘Abdullah Al Qummiy menyatakan bahwa kelompok Saba’iyyah adalah pengikut 
‘Abdullah bin Sabaa’ ia adalah Abdullah bin Wahb Ar Raasibiy Al Hamdaniy. Dia adalah orang 
yang pertama kali menampakkan celaan pada Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat lainnya 
serta berlepas diri dari mereka [Al Maqaalaat Wal Firaq hal 20]. Dikenal dalam sejarah 
bahwa Abdullah bin Wahb Ar Raasibiy adalah pemimpin kaum khawarij dan ia disebutkan 
terbunuh di Nahrawan 

Nampak kabar yang simpang siur jika kita memperhatikan perkataan para ulama syiah 

tersebut. Ada yang mengatakan ia dibakar dengan api, ada yang mengatakan ia diasingkan ke 

Mada‘in. Ada yang mengatakan ia yahudi yang masuk islam, ada yang mengatakan ia 

Abdullah bin Wahb pimpinan kaum khawarij. Simpang siur ini terjadi karena ulama syiah 

kebanyakan hanya menukil dan mencampuradukkan antara riwayat yang shahih dengan 

riwayat dhaif. [sama seperti ulama Sunniy] 

Satu-satunya keterangan yang disampaikan dari riwayat Syiah yang shahih perihal Abdullah 

bin Sabaa‘ adalah bahwa ia ghuluw terlaknat meyakini ketuhanan Imam Ali. Tidak benar jika 

dikatakan bahwa ‗Abdullah bin Sabaa‘ yang pertama kali menyatakan imamah Ali 

[radiallahu ‗anhu] karena tidak ternukil dalam riwayat yang shahih di sisi Syiah. 

Perkataan atau nukilan dari Naubakhtiy bahwa sekelompok ahli ilmu menyatakan Abdullah 

bin Sabaa‘ yang pertama menyatakan Imamah Ali [radiallahu ‗anhu] adalah tidak berdasar 

dan tidak ada riwayat shahih di sisi Syiah yang mengatakannya bahkan tidak dikenal siapa 

saja ahli ilmu yang menyatakan demikian. Justru banyak ahli ilmu [di sisi Syiah] yang 

menyatakan ‗Abdullah bin Sabaa‘ ghuluw kafir terlaknat. 

. 

. 

. 

Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan sejauh ini tentang ‗Abdullah bin Sabaa‘?. Kita 

akan merincikan hal ini dalam kedua bagian yaitu keberadaan ‗Abdullah bin Sabaa‘ dan 

Peran ‗Abdullah bin Sabaa‘ 

Keberadaan Abdullah bin Sabaa’ 
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1. Tidak ada riwayat shahih di sisi Sunniy yang menyatakan keberadaan ‘Abdullah bin Sabaa’. 
Riwayat yang dijadikan hujjah nashibi telah dikemukakan illat [cacatnya]. Ada riwayat yang 
hasan [jika selamat dari illat] bahwa ada seorang yang dicela Imam Ali karena berdusta atas 
nama Allah SWT yaitu Ibnu Saudaa’ dan tidak ada bukti shahih bahwa ia adalah ‘Abdullah bin 
Sabaa’ 

2. Ada riwayat shahih di sisi Syiah yang menyatakan keberadaan ‘Abdullah bin Sabaa’ bahwa ia 
ghuluw jatuh dalam kekafiran dan menyebarkan paham ketuhanan Ali *radiallahu ‘anhu+ 

Peran Abdullah bin Sabaa’ 

1. Tidak ada riwayat shahih di sisi Sunniy dan di sisi Syiah yang menyatakan bahwa Abdullah bin 
Sabaa’ adalah orang yang pertama kali mengenalkan konsep Imamah Ali *radiallahu ‘anhu+, 
celaan terhadap sahabat Abu Bakar dan Umar, konsep rajaa’ dan bada’, dan perannya dalam 
pembunuhan khalifah Utsman. 

2. Ternukil riwayat-riwayat dhaif baik di sisi Sunni dan di sisi Syiah yang menyatakan peran 
‘Abdullah bin Sabaa’ misalnya riwayat Saif bin Umar bahwa Abdullah bin Sabaa’ 
mengenalkan konsep Imamah Ali dan perannya dalam pembunuhan khalifah Utsman. Begitu 
juga ternukil tanpa sanad riwayat syiah seperti yang dinukil An Naubakhtiy dan nukilan 
ulama yang diklaim menyatakan Abdullah bin Sabaa’ yang pertama mengenalkan konsep 
Imamah Aliy dan mencela Abu Bakar dan Umar. Nukilan ini tidak valid alias tidak terbukti 
siapa ahli ilmu di sisi Syiah yang menyatakannya dan riwayat tanpa sanad jelas dhaif 
kedudukannya. 

3. Sebagian ulama Sunni dan ada juga ulama Syiah yang menukil dalam kitab mereka peran 
‘Abdullah bin Sabaa’ misalnya anggapan bahwa ia yahudi, mencela Abu Bakar dan Umar, 
terlibat pembunuhan Utsman, pertama kali mengenalkan Imamah Ali dan sebagainya. 
Nukilan mereka tidak bisa dijadikan hujjah karena tidak berlandaskan pada riwayat shahih 
atau mencampuradukkan antara yang shahih dan dhaif. Dalam perkara ini yang menjadi 
hujjah adalah bukti riwayat shahih bukan nukilan ulama yang terkadang berasal dari riwayat 
dhaif. 

Penelitian yang baik dan ilmiah tentang Abdullah bin Sabaa‘ akan menghasilkan kesimpulan 

bahwa Nashibi telah berdusta atas tuduhan Abdullah bin Sabaa’ pendiri Syiah. Salam 

Damai 

Benarkah Semua Peserta Perang Tabuk Dijamin Surga? 

Posted on Juni 25, 2012 by secondprince  

Benarkah Semua Peserta Perang Tabuk Dijamin Surga? 

Sebenarnya masalah siapa yang masuk surga atau tidak, itu adalah kuasa dan kehendak Allah 

SWT. Kita hanya berbicara sesuai dengan dalil yang ada baik dari firman Allah SWT ataupun 

hadis Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Sebagian nashibi menukil surat At Taubah 

dan berhujjah bahwa ―tidak ada orang munafik yang ikut perang Tabuk dan semua yang ikut 

perang Tabuk dijamin masuk surga‖. Dengan pernyataan ini, nashibi ingin mengatakan kalau 

Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah dijamin masuk surga karena mereka semua masuk 

surga. 

Analisis ala perang Tabuk ini bisa dibilang kekeliruan nashibi yang memang awam dengan 

hadis-hadis Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Ditambah lagi dengan 

https://secondprince.wordpress.com/2012/06/25/benarkah-semua-peserta-perang-tabuk-dijamin-surga/
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ketidakmampuan nashibi memahami hadis yang ia baca. Kami merasa lucu melihat cara 

nashibi berdalih soal orang-orang yang berniat membunuh Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] saat perang Tabuk. Sebelum melihat kelucuan argumen nashibi itu mari kita lihat 

ayat yang mereka jadikan hujjah 

ِٖ ٌِ
ََُٰ ٍُ َٖ جُشَُّعٞ َٝجَُِّز٣ ُ٘ٞج  َٓ ُٚ آ َؼ َٓ ُذٝج  َٛ ْْ َؾح ِٜ َٞجُِ ْٓ

ْْ ذِأَ ِٜ ُْٗلِغ أَ َٝ   ۚ ثَِي  َُٝأََُٰٝ  ُْ ُٜ َُ 
َُْخ٤َْشجُش ۚ  ج ثَِي  َُٝأََُٰٝ  ُْ ُٛ  َٕ ْلُِِكٞ ُٔ ُْ ُٚ أََػذَّ ج ْْ جَُِّ ُٜ َّ٘حشٍ َُ ْٖ ضَْؿِش١ َؾ ِٓ ح  َٜ حُس ضَْكطِ َٜ ْٗ  جأْلَ

َٖ ح َخحُِِذ٣ َٜ ۚ  ك٤ِ َُِي  ُص َرَٰ ْٞ َُْل ُْ ج َُْؼِظ٤  ج

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berjihad dengan harta dan 

jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan dan mereka itulah 

orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya, itulah kemenangan yang besar [QS At 

Taubah : 88-89] 

Dengan ayat ini nashibi menetapkan bahwa semua yang ikut perang Tabuk yaitu orang-orang 

beriman telah dijamin surga. Nashibi berkata ―tidak ada orang munafik yang ikut perang 

Tabuk‖. 

Ayat di atas bersifat umum dan tidak menafikan bahwa ada diantara orang yang ikut perang 

Tabuk tidak layak untuk dijamin surga. Riwayat-riwayat shahih membuktikan bahwa diantara 

orang yang ikut perang Tabuk terdapat 

1. Orang-orang yang mengolok-olok Allah dan Rasul-Nya sehingga dikatakan kafir sesudah 
beriman 

2. Orang-orang yang berniat membunuh Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ di Aqabah 
3. Orang-orang yang dilaknat oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam] 

. 

. 

٢٘ ظ قذغ ٗٞ حٍ ٣ ح ه رشٗ ٖ أخ ٛد جذ حٍ ٝ ٢٘ ه ٖ ٛؾحّ قذغ عؼذ ذ  

ذ ػٖ ٖ ص٣ ِْ ذ ع رذ ػٖ أ هللا ػ  ٖ حٍ ػٔش ذ حٍ : ه ٢ سَؾ ه  ؿضٝز ك

رٞى ٢ ض ِظ ك ٘ح ٓح : ٓؿ ػَ سأ٣ ٘ح ٓ شجت ء ه ٛإال ال ، ذطًٞٗح أسؿَد ،  ٝ 

ً٘ح أًزَخ ال ، أُغ ٖر ٝ ٘ذ أؾ وحء ػ ِ وحٍ !جُ ٢ سؾَ ك ِظ ك ٔؿ  ًزذَص : جُ

٘ي ، ٌ ن ُٝ ٘حك رشٕ ! ٓ عٍٞ ألخ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ، 
ِؾ ر ي ك ر٢ رُ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ضٍ ٝ وشإٓ ٝٗ حٍ .جُ  ه

رذ هللا ػ  ٖ ح : ػٔش ذ أٗ ٚط ك س ذَكَود ٓطؼًِوح سأ٣ حه عٍٞ ٗ هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٌُرٚ ٝ ْ٘ كؿحسز ضَ ٛٞ ، جُ وٍٞ ٝ ح ” : ٣ عٍٞ ٣  س
هللا ٔح ،  ٘ح ئٗ خٞك ً ِؼد ٗ عٍٞ ، ” !ٝٗ هللا ٝس  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ػ

ِْ ع وٍٞ ٝ هلل) : ٣ ح ٚ أذ حض ٚ ٝآ٣ عُٞ ْط ٝس ٘ طٜضؤٕ ً غ ال ض  

طزسٝج ؼ ذ ض ْ ه لشض ؼذ ً ٌْ ذ ٔحٗ  (ئ٣

Telah menceritakan kepada kami Yunus yang berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu 

Wahb yang berkata telah menceritakan kepadaku Hisyaam bin Sa‟ad dari Zaid bin Aslam 

dari „Abdullah bin Umar yang berkata “seorang laki-laki berkata dalam suatu majelis saat 
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perang Tabuk “aku belum pernah melihat orang yang seperti para qari [pembaca Al 

Qur‟an] kami, mereka suka makan suka berdusta dan pengecut saat bertemu musuh”. Salah 

seorang dalam majelis berkata “engkau berdusta akan tetapi engkau seorang munafik, 

sungguh aku akan memberitahukan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]”. Maka hal itu 

sampai kepada Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan turunlah Al Qur‟an. „Abdullah bin 

Umar berkata “aku melihat orang itu bergantung pada sabuk unta Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] hingga tersandung batu dan berdarah, sedangkan ia berkata “wahai 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan 

bermain-main saja”. Dan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam berkata “Apakah 

terhadap Allah dan ayat-ayatNya serta kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

kalian berolok-olok? Tidak usah meminta maaf, sungguh kalian telah kafir sesudah kalian 

beriman” [Tafsir Ath Thabari 14/333-334 no 16912 tahqiq Syaikh Ahmad Syakir dan ia 

menshahihkannya] 

ُٙ َش ًَ ْٖ أَذ٢ِ، َر ِٚ َػْرِذ َػ ِٖ جَُِّ َش ْذ َٔ ِٖ ُػ َٕ ْذ ٌُٞك٢ِِّ، أَذَح ُْ ٘ح ج ُشٝ غ ْٔ ُٖ َػ ٍذ ْذ َّٔ َك ُٓ  

، َوِش١ُّ ْ٘ َُْؼ ٘ح ج ْٖ َخالٌد، غ ِٚ َػْرِذ َػ ِٖ جَُِّ ْٖ ِػ٤َغ٠، ْذ ِٖ َػْرِذ َػ َٔ ِٖ جُشَّْق ًَْؼِد ْذ  ِٖ  ْذ
حٍُِي، َٓ  ْٖ ، َػ ِٚ ٍَ أَذ٤ِ ٍُ َخَشَؼ :َهح ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  َقشٍّ ك٢ِ 

َش”َؽِذ٣ٍذ َٓ أَ َٝ ْضِٝ  ـَ ُْ ٍَ ضَُرَٞى، ئ٠َُِ ذِح ٍَ :َهح َََٝٗض ْٖ ََٗلٌش  ِٓ َّ٘ر٢ِِّ أَْفَكحخِ  ُٚ َف٠َِّ جُ  جَُِّ

ِٚ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ ٍَ َؾحٍِٗد، ك٢ِ  ْْ َكَوح ُٜ ِٚ :ُِرَْؼلٍ ذَْؼُن َٝجَُِّ  َّٕ َ٘ح ئِ َ٘ح ُذطًُٞٗح، أَْسَؿرَ َٝأََؾْر  
َذ ْ٘ َ٘ح، جَُِِّوحِء ِػ َٝأَْمَؼَل َُوشَّجُؤَٗح،  َّ٘ر٢ُِّ َكَذَػحُ  ُٚ َف٠َِّ جُ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ حًسج،  َّٔ ٍَ َػ  :َكَوح

َْٛد ُإالِء ئ٠َُِ جْر َٛ ِو  ْٛ َْ جُشَّ ْْ َكُو ُٜ ح :َُ َٓ  ْْ ُِْط ْٖ ” ”؟ ُه ََُٝثِ  ْْ ُٜ َُْط َّٖ َعأَ ح ٤ََُُوُُٞ َٔ َّ٘ح ئَِّٗ ًُ  

َِْؼُد َُٗخُٞك ََٗٝ  َْ ِٚ ُه ِٚ أَذِحَُِّ َٝآ٣َحضِ  ِٚ ََٝسُعُِٞ  ْْ ُط ْ٘ ًُ  َٕ ِضتُٞ ْٜ  ” ضَْغَط

Ayahku menyebutkan dari „Abdullah bin Umar bin Aban Al Kufiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Umar bin Muhammad Al „Anqaariy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Khalid dari „Abdullah bin Isaa dari Abdul Hamid bin Ka‟ab bin 

Malik dari ayahnya yang berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] keluar pada 

panas yang terik menuju perang Tabuk. [Ka‟ab] berkata “ikut dalam rombongan itu 

sekelompok sahabat Nabi [shallallahu „alaihi wasallam]. Sebagian mereka berkata kepada 

sebagian yang lain “demi Allah, para qari [pembaca Qur‟an] kami orang yang sangat suka 

makan, lemah dan pengecut saat perang”. Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] memanggil 

„Ammar dan berkata “pergilah kepada orang-orang itu dan katakan kepada mereka “apa 

yang kalian katakan? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentu mereka akan menjawab 

sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja. Katakanlah apakah 

dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu berolok-olok [Tafsir Ibnu Abi Hatim 

6/1829 no 10046 dengan sanad shahih] 

Riwayat Ibnu Jarir para perawinya tsiqat kecuali Hisyam bin Sa‘ad ia seorang yang 

diperbincangkan tetapi dikatakan kalau ia tsabit dalam riwayatnya dari Zaid bin Aslam. 

Riwayat Ibnu Jarir dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abi Hatim dimana para perawinya tsiqat. 

Hadis diatas membawakan asbabun nuzul At Taubah 65-66 yaitu saat perang Tabuk dimana 

ada sebagian sahabat Nabi yang mengolok-olok dengan menyebut nama Allah dan ayat-

ayatnya. Maka turunlah At Taubah 65-66 menyatakan bahwa mereka kafir sesudah beriman. 

Tidak diragukan lagi bahwa dalam hadis di atas mereka adalah sahabat Nabi yang ikut dalam 

perang Tabuk. Apakah mereka dijamin masuk surga?. Silakan dijawab wahai nashibi 

. 
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. 

Saat pulang dari perang Tabuk, sebagian sahabat yang ikut serta dalam perang Tabuk 

berkomplot berniat untuk membunuh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] di bukit Aqabah. 

Nashibi yang tahu fakta ini, membuat ―bidasan‖ bahwa tidak ada bukti bahwa mereka berasal 

dari tentara Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bisa saja mereka sudah lama menunggu 

di bukit Aqabah bukan dari peserta yang ikut perang Tabuk. Nashibi tersebut memang tidak 

bisa membaca dengan benar hadis riwayat Ahmad berikut 

٘ح رذ قذغ هلل ػ  ٢٘ ٢ قذغ ٘ح أذ ذ غ ض٣ ح ٣ ٤ذ أٗ ُٞ ٠٘ جُ ؼ ٣ ٖ  ذ
رذ هللا ػ  ٖ ٤غ ذ ٢ ػٖ ؾٔ ٤َ أذ ل ط حٍ جُ ٔح ه رَ ُ عٍٞ أه هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع رٞى ؿضٝز ٖٓ  ح أٓش ض ٘حد٣ ٘حدٟ ٓ  جٕ ك
عٍٞ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع رس أخز  و ؼ ال جُ ٛح ك أخز  أقذ ٣
٘ٔح ٤ ر عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع وٞدٙ  لس ٣  قز٣

غٞم ٣ٝ ٚ رَ ئر ػٔحس ذ ٛو أه ػٕٔٞ س ِ ط ٓ ٠ِ شٝجَق ػ ؾٞج جُ  ػٔحسج ؿ

ٞٛ غٞم ٝ عٍٞ ٣ ش هللا ذ  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع رَ   ػٔحس ٝأه

نشخ شٝجَق ٝؾٞٙ ٣ وحٍ جُ عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  

لس كز٣ ذ ُ ذ ه ط٠ ه رو ق عٍٞ ٛ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  

ِٔح رو ك عٍٞ ٛ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ضٍ   ػٔحس ٝسؾغ ٗ

وحٍ ح ك َٛ ػٔحس ٣ ص  وّٞ ػشك وحٍ جُ ذ ك ص ه شٝجَق ػحٓس ػشك  جُ
وّٞ ػٕٔٞ ٝجُ ِ ط حٍ ٓ َٛ ه ذس١  حٍ أسجدٝج ٓح ض هللا ه  ٚ عُٞ ِْ ٝس  أػ

حٍ لشٝج جٕ أسجدٝج ه ٘ عٍٞ ٣ ش هللا ذ  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  

٤طشقٞٙ حٍ ك غأٍ ه ال ػٔحس ك فكحخ ٖٓ سؾ عٍٞ أ هللا س  ٠ِ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع وحٍ  ي ك ؾذض هلل ٗ ح ْ ذ ً ِْ ؼ حٕ ض فكحخ ً  أ
رس و ؼ وحٍ جُ ؼس ك ؾش أسذ وحٍ ػ ٘ص جٕ ك ً ْٜ٤ وذ ك ٞج ك حٗ ً 

غس ؾش خٔ ؼذد ػ عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  ْٜ٘ ٓ 

س الغ ٞج غ حُ هللا ه ٘ح ٓح ٝ عٔؼ ٘حد١  عٍٞ ٓ هللا س  ٠ِ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٘ح ٝٓح  ِٔ وّٞ أسجد ٓح ػ وحٍ جُ ؽٜذ ػٔحس ك ٠٘ إٔ أ  جالغ
ؾش ٤ٖ ػ رحه هلل قشخ جُ  ٚ عُٞ ش ُٝ ٢ ٤حز ك ك ٤ح جُ ذٗ ّٞ جُ ٣ٝ 

وّٞ ؽٜحد ٣  جأل

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Yazid yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Walid yakni bin „Abdullah bin Jumai‟ dari Abu Thufail yang berkata “Ketika 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] kembali dari perang Tabuk, Beliau 

memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] hendak mengambil jalan ke bukit Aqabah maka tidak seorangpun diperbolehkan 

ke sana. Ketika itu Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dikawal oleh Hudzaifah 

[radiallahu „anhu] dan unta Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] ditarik oleh Ammar 

[radiallahu „anhu], tiba-tiba sekumpulan orang yang memakai topeng [penutup wajah] 

dengan hewan tunggangan mendatangi mereka. Kemudian mereka menghalangi Ammar 

yang sedang menarik unta Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam], Ammar melawan 

mereka dengan memukul unta-unta tunggangan mereka. Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata kepada Hudzaifah “sudah sudah”. Sampai akhirnya mereka menelusuri 

jalan turun dan setelah itu Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] turun dari untanya dan 

menghampiri Ammar, Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “wahai Ammar 
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“apakah engkau mengenal orang-orang tadi”. Ammar menjawab “sungguh aku mengenal 

unta-unta tunggangan mereka tadi sedangkan orang-orang itu semuanya memakai topeng”. 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “apakah engkau mengetahui apa yang 

mereka inginkan”. Ammar menjawab “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu”. Beliau 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata “mereka bermaksud menakuti hewan tunggangan 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] sehingga mereka dapat menjatuhkannya dari 

bukit”. [Abu Thufail] berkata Ammar bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] “aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, tahukah 

engkau berapa jumlah Ashabul „Aqabah [orang-orang yang berada di bukit tadi]?. Ia 

berkata “empat belas orang”. Ammar berkata “jika engkau termasuk salah satu dari mereka 

maka jumlahnya lima belas orang”. Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

menghitung tiga dari mereka yang mengatakan “Demi Allah kami tidak mendengar penyeru 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan kami tidak mengetahui apa yang diinginkan 

orang-orang yang mendaki bukit itu”. Ammar berkata “aku bersaksi bahwa dua belas orang 

lainnya musuh Allah dan Rasul-Nya di kehidupan dunia dan pada hari dibangkitkannya para 

saksi [akhirat]“ [Musnad Ahmad 5/453 no 23843, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata 

“sanadnya kuat dengan syarat Muslim”] 

Nashibi mengatakan bahwa orang-orang yang ada di bukit Aqabah itu bukan dari tentara 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tetapi memang sudah lama menunggu di bukit 

Aqabah. Hal ini keliru dengan alasan 

1. Dalam riwayat Ahmad di atas disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 
memutuskan mengambil jalan ke bukit Aqabah itu saat pulang dari perang Tabuk, jadi 
bukanlah perkara yang sudah direncanakan dari awal. Oleh karena itu Rasulullah [shallallahu 
‘alaihi wasallam+ memerintahkan penyerunya untuk menyerukan bahwa Beliau akan 
mengambil jalan ke bukit Aqabah dan sahabat lain tidak diperkenankan mengikutinya. Kalau 
dikatakan orang-orang di Aqabah itu sudah lama menunggu disana maka patutlah kita 
bertanya pada nashibi, darimana mereka tahu bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ tiba-
tiba mengambil jalan ke bukit Aqabah?. Satu-satunya alasan mereka tahu Rasulullah 
*shallallahu ‘alaihi wasallam+ mengambil jalan ke bukit Aqabah karena mereka berada 
diantara tentara Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+ dan mendengar penyeru Beliau 
mengatakannya. 

2. Dalam riwayat Ahmad di atas disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 
menanyakan kepada ‘Ammar apakah ia tahu siapa mereka. ‘Ammar mengatakan bahwa ia 
mengenal hewan-hewan tunggangan mereka tetapi mereka sendiri tertutup wajahnya. 
Kalau orang-orang di bukit Aqabah itu adalah komplotan yang sejak semula berada disana 
maka darimana ‘Ammar bisa mengenal hewan tunggangan mereka. ‘Ammar mengenal 
hewan tunggangan mereka karena mereka sebelumnya berada diantara tentara Rasulullah 
*shallallahu ‘alaihi wasallam+. 

3. Dalam riwayat Ahmad diatas disebutkan bahwa ‘Ammar bertanya kepada salah seorang 
sahabat Nabi apakah ia tahu berapa orang di bukit Aqabah. Sahabat Nabi itu berkata “empat 
belas”. Kemudian perhatikan jawaban ‘Ammar ““jika engkau termasuk salah satu dari 
mereka maka jumlahnya lima belas orang”. Jawaban ini mengisyaratkan bahwa menurut 
‘Ammar orang-orang itu adalah sahabat Nabi yang ikut dalam perang Tabuk sehingga 
‘Ammar mengatakan jika sahabat Nabi itu termasuk maka jumlahnya menjadi lima belas. 
Jika orang-orang di bukit Aqabah itu adalah komplotan yang sudah lama menunggu di 
Aqabah bukan dari tentara Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam+ maka tidak mungkin 
‘Ammar mengatakan demikian kepada sahabat Rasulullah. 

4. Dalam riwayat Ahmad diatas disebutkan bahwa dua belas orang itu adalah musuh Allah dan 
Rasul-Nya di dunia dan akhirat. Hal ini selaras dengan riwayat Muslim dimana ‘Ammar 
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membawakan hadis Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+ dengan lafaz “diantara 
Sahabatku ada dua belas orang munafik” dimana mereka semua akan masuk neraka. Kedua 
belas orang ini tidak lain adalah orang-orang yang berada di bukit Aqabah. 

5. Dalam riwayat Ahmad diatas disebutkan bahwa tiga dari orang-orang di bukit Aqabah 
beralasan bahwa mereka tidak mendengar penyeru Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+. 
Ini bukti nyata bahwa orang-orang di bukit Aqabah berasal dari tentara Rasulullah 
[shallallahu ‘alaihi wasallam+ bukannya komplotan majhul yang sudah menunggu di bukit 
Aqabah. 

Jadi ucapan nashibi bahwa orang-orang di bukit Aqabah adalah komplotan yang sudah lama 

menunggu di bukit Aqabah dan bukan dari tentara Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

adalah ucapan tidak berdasar dan bertentangan dengan riwayat Ahmad diatas. 

. 

. 

Dalam riwayat Ahmad di atas juga disebutkan ada sebagian sahabat yang dilaknat oleh 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] karena telah melanggar perintah Beliau. 

حٍ ٤ذ ه ُٞ ش جُ ٞ ٝرً ٤َ أذ ل ط ٢ جُ ِي ك ـضٝز ض عٍٞ جٕ جُ هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع حٍ  ٘حط ه ِ ش ُ ٚ ٝرً ٢ جٕ ُ ٔحء ك ِس جُ  ه

أٓش عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ح  ٘حد٣ ٘حدٟ ٓ ال جٕ ك  

شد ٔحء ٣ رَ أقذ جُ عٍٞ ه هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٞسدٙ   ك

عٍٞ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٞؾذ  ٛطح ك ذ س ِٚ ٝسدٝٙ ه ر  ه

ْٜ٘ ِؼ عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ثز  ٓٞ ٣ 

Walid berkata Abu Thufail menyebutkan bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

berkata kepada manusia bahwa perbekalan air tinggal sedikit kemudian Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] memerintahkan penyerunya mengatakan “tidak boleh ada 

yang menyentuhnya sebelum Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] datang” maka 

Rasulullah datang dan Beliau mendapati telah ada sebagian orang yang mendahului Beliau 

[shallallahu „alaihi wasallam] maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] melaknat 

mereka saat itu juga [Musnad Ahmad 5/453 no 23843, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata 

“sanadnya kuat dengan syarat Muslim”] 

Sangat jelas bahwa dalam riwayat Ahmad diatas yang dilaknat oleh Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] adalah para sahabat yang ikut perang Tabuk dan melanggar perintah 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] untuk tidak mendekati air. Ini menjadi bukti bahwa 

tidak semua sahabat yang ikut perang Tabuk dijamin surga. 

Dengan tulisan ini bukan berarti kami mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang 

munafik dan tidak dijamin surga. Yang ingin kami kritik adalah cara pendalilan nashibi yang 

tidak sesuai dengan kaidah kelimuan atau terjebak dalam fallacy. Salam Damai 

Benarkah Ketenangan Ada Pada Lisan Umar 

bin Khaththab? 

https://secondprince.wordpress.com/2012/06/24/benarkah-ketenangan-ada-pada-lisan-umar-bin-khaththab/
https://secondprince.wordpress.com/2012/06/24/benarkah-ketenangan-ada-pada-lisan-umar-bin-khaththab/
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Posted on Juni 24, 2012 by secondprince  

Benarkah Ketenangan Ada Pada Lisan Umar bin Khaththab? 

Tulisan kali ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya yang membahas atsar Imam Ali 

bahwa para sahabat Nabi mengatakan ―ketenangan ada pada Lisan Umar‖. Telah kami 

buktikan bahwa atsar ini kedudukannya dhaif dengan keseluruhan jalan-jalannya. Kali ini 

kami akan membahas matan atsar tersebut dan membuktikan bahwa atsar tersebut keliru. 

Para sahabat banyak yang tidak tenang dengan lisan Umar bin Khaththab. 

Asma‘ binti Umais termasuk salah seorang sahabat Nabi yang pernah marah dan tidak tenang 

atas perkataan [lisan] Umar bin Khaththab sampai-sampai ia mengadukannya kepada Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Hal ini diriwayatkan dalam Shahih Muslim 

حٍ ِص ه ذخ عٔحء ك ٘ص أ ٤ظ ذ ٢ٛ ػٔ ذّ ٖٓٔ ٝ ٘ح ه ؼ ٠ع ٓ قس ُ ل  ق

ر٢ صٝؼ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع شز  ذ صجت ص ٝه حٗ ٛحؾشش ً  ٠  ئُ
ؽ٢ ٘ؿح ٤ٖٔ جُ ٛحؾش ك  ٤ٚ ذخَ ئُ ٠ِ ػٔش ك قس ػ ل عٔحء ق ٛح ٝأ ٘ذ  ػ

وحٍ ٤ٖ ػٔش ك عٔحء سأٟ ق ٛزٙ ٖٓ أ ص ؟  حُ عٔحء ه ٘ص أ ٤ظ ذ حٍ ػٔ  ه

٤س ػٔش ؾ ر ك ٛزٙ جُ س ؟  ركش٣ ٛزٙ جُ ص ؟  وحُ عٔحء ك ؼْ أ وحٍ ٗ  ك

ْ ػٔش ٘حً و ر ع ٜؿشز  حُ ٘كٖ ذ عٍٞ أقن ك ش هللا ذ  ٠ِ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  ٌْ ٘ رص ٓ ن ـ ص ك حُ ٔس ٝه ِ ص ً زذ ح ً ال ػٔش ٣ ً 

هللا ْط ٝ ٘ عٍٞ ٓغ ً هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع طؼْ  ٣ 
ٌْ ؼ ؼع ؾحت ٣ٝ ٌْ ٘ح ؾحِٛ ًٝ ٢ ٢ أٝ دجس ك رؼذجء أسك ك نحء جُ رـ  جُ

٢ ؾس ك ر ك ي جُ ٢ ٝرُ هللا ك  ٢ ٚ ٝك عُٞ ْ س هللا ٝج٣ ال   أهؼْ 
ال هؼحٓح ؽشخ ٝ ح أ ؽشجذ ط٠  ش ق ِص ٓح أرً عٍٞ ه ش هللا ُ  ٠ِ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع كٖ  ٘ح ٝٗ إرٟ ً خحف ٗ ش ٝٗ عأرً ي ٝ عٍٞ رُ ش ُ 
هللا  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  ٚ عأُ هللا ٝأ ال ٝٝ زخ  ال أً ؾ ٝ  أص٣

ال ذ ٝ ٠ِ أس٣ ي ػ حٍ رُ ِٔح ه ر٢ ؾحء ك ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع ص  حُ ح ه ر٢ ٣ هللا ٗ حٍ ػٔش ئٕ  زج ه زج ً وحٍ ًٝ عٍٞ ك هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٤ظ  أقن ُ ٢ ذ ٌْ ذ ٘ ٓ ٚ ُٝ ٚ فكحذ  ٝأل

ٛؿشز ٌْ ٝجقذز  ْط ُٝ َٛ أٗ ٘س أ ٤ ل غ حٕ جُ ٛؿشض  

Asma‟ binti Umais dan ia termasuk yang datang bersama kami, masuk ke rumah Hafshah 

istri Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan ia juga pernah hijrah ke tempat Raja Najasyiy 

maka masuklah Umar menemui Hafshah dan Asma‟ ada disisinya. Ketika melihat Asma‟, 

Umar berkata “siapa ini?”. Ia berkata “Asma‟binti Umais”. Umar berkata “apakah ia ikut 

hijrah ke Habsyah?”. Asma‟ berkata “benar”. Umar berkata “kalau begitu kami lebih 

berhak terhadap Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dari pada kalian”. Asma‟ 

menjadi marah dan berkata “engkau berdusta wahai Umar, demi Allah kalian bersama 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam], Beliau memberi makan orang yang lapar diantara 

kalian dan memberi nasehat pada orang yang tidak mengerti diantara kalian sedangkan 

kami berada di tanah yang jauh dan penuh tantangan di Habsyah dan itu karena Allah dan 

Rasul-Nya, demi Allah aku tidak akan makan dan minum sebelum melaporkan hal ini kepada 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] karena kami merasa dihina dan dicemaskan. Demi 

Allah aku tidak berdusta dan tidak mengada-ada, ketika Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] 

datang Asma‟ berkata “wahai Rasulullah, Umar berkata begini dan begitu”. Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata “ia tidaklah lebih berhak dari kalian terhadapku, ia 
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dan sahabatnya hijrah satu kali sedangkan kalian ahlu safiinah hijrah dua kali” [Shahih 

Muslim no 2503] 

Hadis diatas menunjukkan bahwa lisan [perkataan] Umar telah membuat Asma‘ binti Umais 

marah dan menuduhnya dusta sehingga Asma‘ mengadukan perkataan Umar kepada 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Ternyata Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

mengingkari apa yang diucapkan Umar [radiallahu ‗anhu] dan membela Asma‘ binti Umais. 

Hadis di atas termasuk dalil yang menunjukkan bahwa ―ketenangan ada pada lisan Umar‖ 

adalah keliru. 

ٖ ػٖ رحط جذ حٍ ػ ٔح ه نش ُ عٍٞ ق هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع  ٢ ٤ص ٝك ر ٤ْٜ سؾحٍ جُ ٖ ػٔش ك خطحخ جذ وحٍ جُ ر٢ ك ٘  جُ
٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع طد ِْٛ )  ٌْ أً ح ُ طحذ ال ً  ِٕٞ ن  ض
ؼذٙ وحٍ ( ذ عٍٞ ئٕ ػٔش ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ذ   ه

ِد ٤ٚ ؿ ِ ٞؾغ ػ ْ جُ ٘ذً وشإٓ ٝػ ٘ح جُ ر طحخ قغ هللا ً ِق  ط حخ  ك

َٛ ٤ص أ ر قٔٞج جُ ط حخ ْٜ٘ ك ٔ وٍٞ ٖٓ ك ٞج ٣ شذ طد ه ٌ ٣ ٌْ ُ 
عٍٞ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ح  طحذ ً ٖ ِٞج ُ ن ؼذٙ ض  ذ
ْٜ٘ وٍٞ ٖٓ ٝٓ حٍ ٓح ٣ ِٔح ػٔش ه ػشٝج ك ِـٞ أً الف جُ ط ٘ذ ٝجالخ  ػ

عٍٞ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع حٍ  عٍٞ ه هللا س  ٠ِ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٞٓٞج )  حٍ ( ه هللا ه ٤ذ ر ٌحٕ ػ ٖ ك رحط جذ وٍٞ ػ  ئٕ ٣
س شص٣ َ جُ س ً شص٣ ٤ٖ قحٍ ٓح جُ عٍٞ ذ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع  ٤ٖ طد إٔ ٝذ ٌ ٣ ْٜ ي ُ طحخ رُ ٌ ْٜ ٖٓ جُ الك ط ـطْٜ جخ ُٝ 

Dari Ibnu Abbas yang berkata “Ketika ajal Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam sudah 

hampir tiba dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang diantara mereka adalah Umar 

bin Khattab. Nabi shalallahu „alaihi wa sallam bersabda “berikan kepadaku, aku akan 

menuliskan untuk kalian wasiat, agar kalian tidak sesat setelahnya”. Kemudian Umar 

berkata “sesungguhnya Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam dikuasai sakitnya dan di sisi 

kalian ada Al-Qur‟an, cukuplah untuk kita Kitabullah” kemudian orang-orang di dalam 

rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, “berikan apa yang dipinta Nabi 

shalallahu „alaihi wa sallam Agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang 

menghindarkan kamu dari kesesatan”. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan 

Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi shalallahu 

„alaihi wa sallam, Beliau berkata “menyingkirlah kalian” Ubaidillah berkata Ibnu Abbas 

selalu berkata “musibah yang sebenar-benar musibah adalah penghalangan antara 

Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan 

keributan dan perselisihan mereka” [Shahih Muslim no 1637] 

Hadis Ibnu Abbas diatas tentang ―musibah hari kamis‖ menunjukkan bahwa lisan [perkataan] 

Umar [radiallahu ‗anhu] telah memicu keributan dan perselisihan diantara sahabat Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Sebagian dari sahabat Nabi mengikuti ucapan Umar dan 

sebagian lain ingin memenuhi permintaan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Keributan 

inilah yang membuat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak suka dan menyebabkan 

terhalangnya penulisan wasiat Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

َ٘ح غَ ُذ َقذَّ َّٔ َك ُٓ  ُٖ َ٘ح ، ذِْؾشٍ ْذ غَ ُٖ هللِا ُػر٤َُْذ َقذَّ َش ْذ َٔ َ٘ح ، ُػ غَ ُٖ َص٣ُْذ َقذَّ َْ ْذ ِٚ ْػٖ ، أَْعَِ  أَذ٤ِ

َْ ُٚ ؛ أَْعَِ َّ َٖ أَٗ شٍ ألَذ٢ِ ُذ٣َِٞغ ِق٤ ٌْ ٍِ ذَْؼَذ ذَ ٠ِ هللِا َسُعٞ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ، 
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َٕ ح ًَ َٝجُضُّذ٤َُْش َػ٢ٌِِّ   ِٕ َس َػ٠َِ ٣َْذُخالَ َٔ ْ٘صِ َكحِه ٍِ ذِ ٠ِ هللِا َسُعٞ ف هللا   ٤ٚ ِ  ػ

ِْ ع ح ، ٝ َٜ ُِٝسَٝٗ َٕ َك٤َُؾح ٣ََْٝشضَؿُِؼٞ ْْ ك٢ِ  ِٛ ِش ْٓ ح ، أَ َّٔ َش َرَُِي ذَََِؾ َكَِ َٔ َٖ ُػ َُْخطَّحخِ ْذ  ج
ََ َقط٠َّ َخَشَؼ َس َػ٠َِ َدَخ َٔ ٍَ ، َكحِه َْ٘ص ٣َح : َكَوح ٍِ ذِ ٠ِ هللِا َسُعٞ ف هللا   ٤ٚ ِ  ػ

ِْ ع َٝهللِا ، ٝ ح  َٓ  ْٖ ِٓ ِْنِ  َُْخ َ٘ح أََقدَّ أََقٌذ ج ْٖ ئ٤َُِْ ِٓ ح ، أَذ٤ِي  َٓ َٝ  ْٖ ِٓ َ٘ح أََقدَّ أََقٍذ   ئ٤َُِْ
ْ٘ي أَذ٤ِي ذَْؼَذ ِٓ  ، ُْ أ٣َْ َٝ ح ، هللِا  َٓ حِِٗؼ٢َّ َرجَى  َٔ َٕ ذِ َغ ئِ َٔ ُإالَِء جْؾَط َٛ ََّ٘لُش  َذِى جُ ْ٘ ْٕ ، ِػ  أَ

َش ُٓ ْْ آ ِٜ ْٕ ذِ
َْ ٣َُكشََّم أَ ِٜ ُْر٤َُْص َػ٤َِْ ٍَ ج ح : َهح َّٔ ُش َخَشَؼ َكَِ َٔ ح ُػ َٛ  : َكَوحَُْص ، َؾحُؤٝ

َٕ ٞ ُٔ َّٕ ضَْؼَِ َش أَ َٔ ََٝهْذ ، َؾحَء٢ِٗ َهْذ ُػ ْٖ ذِحهلِل َقََِق  ْْ َُثِ َّٖ ُػْذضُ َْ ٤ََُُكشَِّه ٌُ ُْر٤ََْص َػ٤َِْ  ، ج

ُْ أ٣َْ َٝ َّٖ ، هللِا  ِن٤َ ْٔ ح ٤ََُ َٔ ِٚ َقََِق ُِ َْٗقِشُكٞج ، َػ٤َِْ َٖ َكح ج  َسجِؽِذ٣ ْٝ ْْ َكُش ٌُ َٝالَ ، َسْأ٣َ  
َْٗقَشُكٞج ، ئ٢ََُِّ ضَْشِؾُؼٞج ٜ٘ح َكح ْْ ، ػ ح ٣َْشِؾُؼٞج َكَِ َٜ شٍ ألَذ٢ِ ذَح٣َُؼٞج َقط٠َّ ، ئ٤َُِْ ٌْ  ذَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ubaidillah bin Umar telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari 

Aslam Ayahnya yang berkata bahwasanya ketika bai‟at telah diberikan kepada Abu Bakar 

sepeninggal Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam], Ali dan Zubair masuk menemui 

Fatimah binti Rasulullah, mereka bermusyawarah dengannya mengenai urusan mereka. 

Ketika berita itu sampai kepada Umar bin Khaththab, ia bergegas keluar menemui Fatimah 

dan berkata ”wahai Putri Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] demi Allah tidak ada 

seorangpun yang lebih kami cintai daripada Ayahmu dan setelah Ayahmu tidak ada yang 

lebih kami cintai dibanding dirimu tetapi demi Allah hal itu tidak akan mencegahku jika 

mereka berkumpul di sisimu untuk kuperintahkan agar membakar rumah ini tempat mereka 

berkumpul”. Ketika Umar pergi, mereka datang dan Fatimah berkata “tahukah kalian 

bahwa Umar telah datang kepadaku dan bersumpah jika kalian kembali ia akan membakar 

rumah ini tempat kalian berkumpul. Demi Allah ia akan melakukan apa yang ia telah 

bersumpah atasnya jadi pergilah dengan damai, simpan pandangan kalian dan janganlah 

kalian kembali menemuiku”. Maka mereka pergi darinya dan tidak kembali menemuinya 

sampai mereka membaiat Abu Bakar [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 14/567 no 38200 

dengan sanad shahih] 

Riwayat diatas menunjukkan lisan [perkataan] Umar [radiallahu ‗anhu] kepada Sayyidah 

Fathimah [‗alaihis salaam] yang berupa ancaman membakar rumah ahlul bait. Perkataan 

Umar inilah yang membuat Sayyidah Fathimah khawatir dan meminta agar orang-orang 

tersebut tidak berkumpul di rumahnya. Jadi sangat tidak mungkin kalau Ahlul Bait berkata 

―ketenangan ada pada lisan Umar‖. Apa ada ketenangan jika ada yang mengancam 

membakar rumah anda?. 

٢ رشٗ ٞ أخ ٌش أذ ٖ ٓكٔذ ذ ٔض٢ً أقٔذ ذ ٔشٝ جُ ٘ح ذ رذ قذغ هللا ػ  

ٖ ٢٘ سٝـ ذ ٔذج٣ ٘ح جُ ذ قذغ ض٣ ٣ ٖ ٛحسٕٝ ذ رأ  ٖ ٛؾحّ أٗ  قغحٕ ذ

ٖ ٓكٔذ ػٖ ٖ ذ ٤ش٣ ع ٢ ػٖ  شز أذ ٛش٣ م٠  هللا س  ٠ ؼحُ ٘ٚ ض حٍ ػ  ه

حٍ ٢ ه ح ػٔش ُ هللا ػذٝ ٣ الّ ٝػذٝ  ع ٘ص جإل هللا ٓحٍ خ حٍ  ِص ه  ه

غص هللا ػذٝ ُ ال  الّ ػذٝ ٝ ع ٢٘ جإل ٌ ٛٔح ٖٓ ػذٝ ُٝ ْ ػحدج  أٖخ ُٝ
هللا ٓحٍ ٜ٘ح  ٌ ٔحٕ ُٝ ٢ِ أغ عٜحّ أذ طٔؼص ٝ حٍ جؾ ٛح ه أػحد ٢ِ ك  ػ

٤ٚ ٝأػذش ِ ٛزج ػ الّ  ٌ حٍ جُ ٢٘ ه ـشٓ ٢٘ ك ؾش جغ لح ػ حٍ أُ  ه

ؤص ٢ ك الز ك ف ـذجز  ِص جُ و ِْٜ ك لش جُ ٤ش جؿ ٤ٖ ألٓ ٘ ٔإٓ  جُ
ِٔح حٕ ك ؼذ ً ي ذ ٢ رُ ٠ِ أسجدٗ ؼَٔ ػ ٤ص جُ أذ ٤ٚ ك ِ وحٍ ػ ْ ك ُٝ 

ذ عأٍ ٝه عق  ٞ ؼَٔ ٣ حٕ جُ ٤شج ًٝ ٘ي خ ِص ٓ و عق إٔ ك ٞ ر٢ ٣ ٗ 
ٖ ر٢ ذ ٗ ٖ ر٢ ذ ٗ ٖ ر٢ ذ ح ٗ ٖ ٝأٗ ٔس ذ ٤ ح أٓ ح أخحف ٝأٗ الغ  غ
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٤ٖ ط ٘ حٍ ٝجغ ال ه وٍٞ أٝ غح ض ِص خٔ ال ه حٍ  ٔح ه ٖٛ ك ِص   أخحف ه
ٍٞ إٔ ٤ش أه ـ ِْ ذ ط٢ ٝإٔ ػ ٤ش أك ـ ِْ ذ نشخ ٝإٔ ػ  ٝإٔ ظٜش١ ٣

ْط ؾ م٢ ٣ إخز ٝإٔ ػش ٢ ٣ نشخ ٓحُ حُ ٛزج ذ ع  ٘حد قذ٣ ع ا  ذ
٤ف فك  ٠ِ ؽشه ػ  ٤ٖ ٤خ ؾ ْ جُ خشؾحٙ ُٝ ٣ 

Telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al Muzakkiy di Marwa 

yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Rawh Al Madainiy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun yang berkata telah memberitakan kepada 

kami Hisyaam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah yang berkata Umar 

berkata kepadaku “wahai Musuh Allah dan musuh Islam, engkau telah mengkhianati harta 

Allah. Aku berkata “aku bukan Musuh Allah dan juga bukan musuh Islam tetapi aku adalah 

musuh siapapun yang memusuhi keduanya, aku pun tidak mengkhianati harta Allah. Harta 

itu adalah hasil penjualan unta-untaku dan sejumlah harta yang aku kumpulkan. Ia [Umar] 

berkata “kembalikanlah” dan aku mengulangi perkataan yang tadi. [Abu Hurairah] berkata 

“maka ia mengambil dariku dua belas ribu [dirham]. [Abu Hurairah] berkata “maka aku 

mendirikan shalat malam dan berdoa “Ya Allah, ampunilah amirul mukminin”. Suatu ketika 

setelah peristiwa itu ia memintaku untuk bertugas dan aku menolaknya. Ia [Umar] berkata 

“bukankah sungguh telah bertugas Yusuf dan ia lebih baik darimu”. Aku [Abu Hurairah] 

berkata “Yusuf adalah Nabi anak Nabi anak Nabi anak Nabi sedangkan aku adalah anak 

Umaimah dan aku takut tiga dan dua”. Ia [Umar] berkata “kenapa tidak engkau katakan 

lima?”. Aku [Abu Hurairah] berkata “tidak”. Umar berkata “apakah itu?” Aku [Abu 

Hurairah] berkata “aku takut berbicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, punggungku 

dicambuk, harga diriku dicela dan hartaku diambil dengan paksa”. Al Hakim berkata “hadis 

ini sanadnya shahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim tetapi mereka tidak 

mengeluarkannya” [Al Mustadrak Ash Shahihain juz 2 no 3327] 

Riwayat di atas menunjukkan bahwa lisan [perkataan] Umar [radiallahu ‗anhu] telah 

menuduh Abu Hurairah sebagai musuh Allah dan musuh Islam. Abu Hurairah menolak 

pernyataan itu dan mengakui kalau harta itu adalah miliknya. Umar menolak perkataan Abu 

Hurairah dan mengambil paksa hartanya. Abu Hurairah jelas tidak menyetujui lisan dan 

tindakah Umar sehingga ia berdoa memintakan ampun untuk Umar dan menolak ketika Umar 

memintanya bekerja kembali. Nampak dalam alasan Abu Hurairah adalah isyarat bahwa ia 

tidak ingin harga dirinya dicela dan hartanya diambil secara paksa. Apakah ada ketenangan 

jika ada yang menuduh anda musuh Allah dan musuh islam bahkan menuduh anda 

mengkhianati harta Allah? 

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa matan atsar ―ketenangan ada pada lisan Umar‖ 

adalah mungkar karena bertentangan dengan kabar shahih. Hal ini menjadi penguat bahwa 

atsar tersebut kedudukannya dhaif. Nashibi yang mati-matian membela atsar tersebut hanya 

membuktikan kalau mereka ghuluw terhadap sahabat Umar bin Khaththab [radiallahu ‗anhu]. 

Aneh tapi nyata, itulah Nashibi. Salam damai 

Studi Kritis Hadis Yang Dijadikan Hujjah Oleh Nashibi : 

Syiah Dajjal 

Posted on Juni 24, 2012 by secondprince  

Studi Kritis Hadis Yang Dijadikan Hujjah Oleh Nashibi : Syiah Dajjal 

https://secondprince.wordpress.com/2012/06/24/studi-kritis-hadis-yang-dijadikan-hujjah-oleh-nashibi-syiah-dajjal/
https://secondprince.wordpress.com/2012/06/24/studi-kritis-hadis-yang-dijadikan-hujjah-oleh-nashibi-syiah-dajjal/


 774 

Sebagian nashibi yang berakhlak buruk dan berlisan kotor sering mengumbar-umbar 

panggilan ―Syiah Dajjal‖ yang ia tujukan pada orang yang ia tuduh Syiah Rafidhah. Tidak 

hanya penganut Syiah yang mendapat panggilan seperti ini, orang yang bukan penganut 

Syiah seperti kami pun pernah mendapat panggilan seperti ini. Hal ini membuktikan bahwa 

tidak penting siapapun orangnya asalkan nashibi itu tidak suka maka akan ia panggil dengan 

sebutan “Syiah Dajjal‖. 

Baru-baru ini nashibi tersebut membuat tulisan untuk menjustifikasi akhlak buruk-nya. Ia 

mengatasnamakan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengenai asal kata “Syiah 

Dajjal‖. Tulisan yang maaf berkualitas rendah karena hanya menukil sana sini tanpa meneliti 

dengan baik. Walhasil hadis-hadis yang ia jadikan hujjah tidak tsabit. Berikut ini adalah 

analisis singkat mengenai hadis-hadis yang ia jadikan hujjah. 

Kami tidak peduli dengan hadis Syiah yang ia nukil, itu di luar kompetensi kami untuk 

mengomentarinya. Kami hanya akan meneliti hadis-hadis dari kitab Ahlus Sunnah yang 

dijadikan hujjah oleh nashibi tersebut. Karena kebiasaan Nashibi yang suka menukil hadis 

tanpa sanad maka kami akan membawakan hadis tersebut dengan sanad yang lengkap. 

٘ح رذ قذغ هللا ػ ٘ح  ٠ قذغ ٘ح أذ ٖ أقٔذ غ رذ ذ ِي ػ ٔ ٘ح جُ  ٓكٔذ غ

ٖ ٔس ذ ِ ع ٖ ٓكٔذ ػٖ  عكحم ذ ٖ ٓكٔذ ػٖ ئ ِكس ذ ْ ػٖ ه عحُ  ػٖ 

ٖ حٍ ػٔش ذ حٍ ه عٍٞ ه هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٘ضٍ  ٣ 
ذؾحٍ ٢ جُ ٛزٙ ك رخس  غ ٔش جُ ٘حز ذ ٌٕٞ ه ٤ ػش ك خشؼ ٖٓ أً ٤ٚ ٣  ئُ

غحء ٘ ط٠ جُ شؾَ جٕ ق ٤شؾغ جُ ُ ٠ ٔٚ ئُ ٤ ٠ قٔ ٚط أٓٚ ٝجُ ٘  ٝجذ

ٚط ٚط ٝأخ وٜح ٝػٔ ٤ٞغ حهح ك س سذ خشؼ جٕ ٓخحك ٤ٚ ض ْ ئُ ِو غ غ ٣ 
هللا  ٤ٖ ِٔ غ ٔ ٤ٚ جُ ِ ٚ ػ ِٗٞ ط و ٤ ِٕٞ ك ط و ٚط ٣ٝ ٤ؼ ؽ ط٠   ق

٤ٜٞد١ جٕ رة جُ ط ٤خ كص ُ ؾؿشز ض كؿش أٝ جُ وٍٞ جُ ٤ كؿش ك  أٝ جُ
ؾؿشز ِْ جُ غ ِٔ ٛزج ُ ٜٞد١  ط٠ ٣ ك ِٚ ض ط حه  ك

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin „Abdul Malik yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaaq dari 

Muhammad bin Thalhah dari Saalim dari Ibnu Umar yang berkata Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] berkata “Dajjal akan turun di lembah Mirqanah, yang keluar kepadanya 

kebanyakan adalah kaum wanita sampai-sampai ada seorang laki-laki kembali pada orang 

yang menyusuinya, kembali kepada ibunya, putrinya, saudarinya, bibinya dan mengikatnya 

karena khawatir akan keluar mengikutinya [Dajjal]. Kemudian Allah SWT akan memberikan 

kemenangan pada kaum muslimin untuk membunuhnya [Dajjal] dan membunuh Syiah-nya 

sampai-sampai Yahudi bersembunyi dibelakang pohon atau batu dan pohon atau batu itu 

berkata kepada orang muslim “ini Yahudi dibelakangku maka bunuhlah ia” [Musnad 

Ahmad 2/67 no 5353] 

Nashibi mengutip perkataan Syaikh Ahmad Syakir yang menyatakan hadis ini shahih. Sayang 

sekali pernyataan ini keliru. Hadis dengan sanad diatas tidak shahih karena Muhammad bin 

Ishaaq seorang mudallis, Ibnu Hajar memasukkannya dalam mudallis martabat keempat 

[Thabaqat Al Mudallisin no 125] dan riwayat Muhammad bin Ishaaq diatas dengan ‗an anah 

maka kedudukannya dhaif. Syaikh Syu‘aib Al Arnauth berkata tentang hadis ini “sanadnya 

dhaif”. 
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Ada yang luput dari perhatian nashibi tentang hadis diatas. Syiah Dajjal yang dimaksud 

dalam hadis diatas adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti Dajjal sampai-sampai mereka 

bersembunyi di belakang pohon atau batu dan pohon atau batu itu berkata ―ini Yahudi‖. Jadi 

tidak ada sangkut pautnya terminologi “Syiah Dajjal‖ dalam hadis diatas dengan kaum 

muslim. 

ح رشٗ ٞ أخ عْ أذ وح ١ِٞ جُ ؼ ح جُ ؽأ أٗ ٖ س ٤ق ذ ظ ح ٗ كغٖ أٗ ٖ جُ  ذ
َ٤ عٔحػ ح ئ ٖ أقٔذ أٗ ح ٓشٝجٕ ذ ذ ٗ ٖ ص٣ ٤َ ذ عٔحػ ح ئ س ٗ رحذ ؽ  ٖ  ذ

عٞجس ح  لـ ٗ ٖ ق ٢ِ ٓٞسم ذ رحٛ ٖ قؿحؼ ػٖ جُ ٢ ذ ػٔحٕ أذ  ػ

قٞجف ذ ػٖ جُ ٖ ص٣ ٛد ذ لس ػٖ ٝ حٍ قز٣ ٖط أٍٝ ه ل طَ جُ ػٔحٕ ه  ػ

ٖ لحٕ ذ ٖط ٝآخش ػ ل ذؾحٍ خشٝؼ جُ ز١ جُ لغ٢ ٝجُ ٤ذٙ ٗ ال ذ ٔٞش  ٣ 
٢ سؾَ ٚر ٝك ِ وحٍ ه ػ رس ٓ طَ قد ٖٓ ق ػٔحٕ ه ال ػ رغ ئ ذؾحٍ ض  جُ

ْ ٝئٕ أدسًٚ ئٕ ذسًٚ ُ ٚ آٖٓ ٣ ٢ ذ رشٙ ك  ه

Telah mengabarkan kepada kami Abul Qaasim Al „Alawiy yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Rasyaa‟ bin Nazhiif yang berkata telah menceritakan kepada kami Hasan bin 

Isma‟iil yang berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Marwaan yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Zaid bin Isma‟iil yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Syabaabah bin Sawwaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 

Muwarriq Al Baahiliy dari Hajjaaj bin Abi „Utsman Ash Shawwaaf dari Zaid bin Wahb dari 

Hudzaifah yang berkata awal fitnah adalah pembunuhan Utsman dan akhir fitnah adalah 

keluarnya Dajjal. Demi Yang jiwaku ada ditanganNya, tidak akan mati seseorang yang 

dalam hatinya ada kecintaan terhadap pembunuhan Utsman kecuali ia mengikuti Dajjal jika 

ia menemuinya dan jika ia tidak menemuinya maka ia akan mengimaninya di dalam 

kuburnya [Tarikh Ibnu Asakir 39/477] 

Riwayat Ibnu Asakir ini disebutkan nashibi tanpa sanad tanpa nukilan ulama yang 

menyatakan shahih bahkan tanpa referensi dari kitab Tarikh Ibnu Asakir. Nashibi hanya 

berkata ―riwayat Ibnu Asakir‖ kemudian menyebutkan tanpa sanad dan berhujjah dengannya. 

Riwayat Ibnu Asakir ini kedudukannya sangat dhaif bahkan maudhu‘ [palsu] karena 

Ahmad bin Marwaan disebutkan Ibnu Hajar bahwa Daruquthni berkata ―ia disisiku termasuk 

pemalsu hadis‖ dan Maslamah bin Qaasim menyatakan ia tsiqat [Lisaan Al Miizaan juz 1 no 

931]. Pernyataan Maslamah tidak bisa dijadikan pegangan karena ia sendiri  dikatakan Adz 

Dzahabiy ―dhaif‖ [Al Mughniiy no 6237]. Hafsh bin Muwarriq Al Baahiliy tidak ditemukan 

biografinya sehingga kedudukannya majhul. 

ِٖ أَُذٞ أَْخرََش٢ِٗ َُْكَغ ُذ ج َّٔ َك ُٓ  ُٖ رذ ْذ َٞجِقذ ػ ُْ ِٖ ج ِذ ْذ َّٔ َك ُٓ  ِٖ  َػ٢ُِِّ أَْخرََشَٗح َؾْؼَلٍش ْذ

ُٖ َش ْذ َٔ جَسُهْط٢ُِّ٘ ُػ َ٘ح جُذَّ غَ ُْكغٖ أَُذٞ َقذَّ ٖ َػ٢ِّ ج َّٔذ ذ َك ُٓ  ِٖ َُْكحكِعُ ُػر٤ٍَْذ ْذ َ٘ح ج غَ  َقذَّ

ُذ َٔ ُٖ أَْق ٍّ ْذ َ٘ح َقحِص غَ َُ َقذَّ ْٜ ُٖ َع ٍش ْذ ِٓ َ٘ح َػح غَ َُ َقذَّ ُٖ ُكَن٤ْ ْشُصٝمٍ ْذ َٓ ٢ َػٖ   أذ
ق ؿكحُ ْٖ جُ ِذ َػ َّٔ َك ُٓ  ِٖ ِشٝ ْذ ْٔ ِٖ َػ ِٖ ْذ َُْكَغ ْٖ ج ََ٘د َػ ْٖ َص٣ْ َس َػ َٔ ْ٘صِ َكحِه ٍِ ذِ  َسُعٞ

ِٚ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  َّٕ ٍَ أَ ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  ٍَ  َُِؼ٢ٍِِّ َهح
ِٖ أَذَح ٣َح َُْكَغ ح ج َٓ َِٝؽ٤َؼَطَي ئََِّٗي أَ َِّ٘س ك٢ِ  َُْؿ َّٕ ج ئِ َٝ ٞٓح  َٕ ه ٞ ُٔ ْْ ٣َْضػ ُٜ َّ  ٣ُِكرََُّٞٗي أَٗ

٣ََْٕل َّ كُِشٝ َّْ جإِلْعال ُٚ غُ ِِْلظَُٞٗ َ٣ َٕ ُشُهٞ ْٔ َ٣ ُٚ ْ٘ ِٓ ح  َٔ ًَ ُشُم  ْٔ َ٣ ُْ ْٜ َٖ جُغَّ ِٓ ٤َِّس  ِٓ ْْ جُشَّ ُٜ َُ 
ٍُ َٗرٌَض ُْ ٣َُوح ُٜ ْٕ جُشَّجكَِنُس َُ ْْ َكاِ ُٜ َط ًْ ْْ أَْدَس ُٜ ِْ ْْ َكَوحضِ ُٜ َّ َٕ َكاِٗ ًُٞ ْؾِش ُٓ  
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Telah mengabarkan kepadaku Abul Hasan Muhammad bin „Abdul Wahid bin Muhammad bin 

Ja‟far yang berkata telah mengabarkan kepada kami Aliy bin Umar Daruquthni yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Aliy bin Muhammad bin Ubaid Al 

Hafizh yang berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Haazim yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sahl bin „Aamir yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Fudhail bin Marzuuq dari Abul Jahhaaf dari Muhammad bin „Amru bin Al Hasan dari 

Zainab dari Fathimah binti Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bahwa Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata kepada Aliy “wahai Abul Hasan, engkau dan Syiah 

engkau akan berada di dalam surga dan akan ada kaum yang menganggap bahwa mereka 

mencintaimu, mereka merendahkan Islam kemudian meninggalkannya, mereka lepas darinya 

seperti anak panah yang lepas dari busurnya, mereka memiliki nama yang buruk, mereka 

disebut dengan Rafidhah, jika kamu menemui mereka maka perangilah mereka karena 

mereka adalah musyrik [Muudhih Awham Al Khatiib 1/51] 

Nashibi tersebut mengutip hadis ini dan mengakui bahwa hadis ini lemah. Kami katakan 

bahwa hadis ini sangat dhaif karena Sahl bin ‗Aamir Al Bajalliy, Abu Hatim mendustakannya 

dan Bukhari berkata ―mungkar al hadiits‖. Lafaz Abu Hatim yang dinukil dari anaknya 

adalah Abu Hatim menyatakan Sahl dhaif dan sering meriwayatkan hadis-hadis bathil. Ibnu 

Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Lisaan Al Miizaan juz 3 no 413] 

َ٘ح غَ َُ َػ٢ٍِِّ أَُذٞ َقذَّ حِػ٤ َٔ ُٖ ئِْع َُْؼرَّحطِ ْذ َٞسَّجُم ج ُْ ٍَ ، ج َ٘ح : َهح غَ ُٖ َقذَّ َُْكَغ ُٖ ج ِذ ْذ َّٔ َك ُٓ  

ِٖ ٍَ ، جُضَّْػَلَشج٢ُِّٗ جُقَّرَّحـِ ْذ َ٘ح : َهح غَ ٍَ ، َؽرَحذَُس َقذَّ َ٘ح : َهح غَ َٞجَدُز َقذَّ ُٖ َع َس ْذ َٔ  ، َعَِ
َّٕ ِٚ َػْرَذ أَ َٖ جَُِّ ٍَ ، َه٤ْظٍ ْذ َغ : َهح َٔ َذ جْؾَط ْ٘ ُٚ َسِم٢َ َػ٢ٍِِّ ِػ ُٚ جَُِّ ْ٘  َؾحغ٤ُُِِطٞ َػ

ََّ٘قحَسٟ ََٝسْأُط ، جُ َُْؿحُُٞشِ  ٍَ ، ج َٕ : جُشَّْأُط َكَوح ِْ َػ٠َِ ؟ أَضَُؿحِدُُٞ ًَ  جْكَطَشَهِص 
ُٞد ُٜ َ٤ُْ ٍَ ؟ ج َٖ ئِْقَذٟ َػ٠َِ : َهح ََٝعْرِؼ٤ ٍَ ، كِْشَهًس  ِٚ َػ٢ٌِِّ َكَوح ُّ َػ٤َِْ ال  ” : جُغَّ

َّٖ ِٙ ََُطْلَطِشَه ِز َٛ ُس  َّٓ َِ َػ٠َِ جألُ ْػ ِٓ  ٍِ ح ، ىََر َٜ َٝأََمُِّ ح كِْشَهًس  َٛ ََٝؽشُّ جِػ٤َُس  َ٘ح جُذَّ ََ ئ٤َُِْ ْٛ  أَ

ُْر٤َْصِ َٝآ٣َُس ج ْْ َرَُِي  ُٜ َّ َٕ أَٗ ٞ ُٔ شٍ أَذَح ٣َْؾطِ ٌْ َش ذَ َٔ َُٝػ ُٚ َسِم٢َ  ح جَُِّ َٔ ُٜ ْ٘  َػ

Telah menceritakan kepada kami Abu „Aliy Isma‟iil bin „Abbaas Al Warraaq yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad bin Ash Shabbaah Az Za‟faraaniy 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Syabaabah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sawaadah bin Salamah bahwa „Abdullah bin Qais berkata “sekumpulan orang 

nashraniy datang menemui Aliy dan pemimpin mereka adalah ulama besar dari Yahudi. 

Berkata pemimpin mereka “apakah kamu akan berdebat dengan kami? Berapa banyak 

kelompok Yahudi terpecah?” ada 71 firqah maka Aliy [„alaihis salam] berkata “Umat ini 

pun akan terpecah seperti itu  dan firqah yang paling sesat adalah yang menyeru kepada 

kami Ahlul Bait dan ciri-ciri mereka adalah bahwa mereka mencaci Abu Bakar dan Umar 

[radiallahu „anhuma] [Al Ibanah Al Kubra Ibnu Baththah 1/1229 no 254] 

Nashibi mengutip hadis ini dan berhujjah dengannya seperti biasa untuk merendahkan Syiah 

bahwa menurut Imam Aliy syiah yang sekarang yang menyeru kepada Ahlul Bait adalah 

firqah yang paling sesat. 

Riwayat Ibnu Baththah diatas dhaif karena Ibnu Baththah dikatakan Adz Dzahabi bahwa ia 

Imam Qudwah ahli ibadah faqih syaikh Iraq dan Adz Dzahabi juga berkata ――bersama 

dengan keutamaannya, ia memiliki kesalahan dan kekeliruan‖ [As Siyar 16/530]. Adz 

Dzahabiy memasukkan namanya dalam Mughniiy Adh Dhu‘afa dimana ia berkata ―Imam 

tetapi ia lemah karena sering melakukan kesalahan‖ [Al Mughniiy no 3944] 
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Abul Qaasim Al Azhaariy berkata ―Ibnu Baththah dhaif dhaif bukanlah hujjah‖. Al Khatib 

ketika mengomentari salah satu hadis Ibnu Baththah berkata ―hadis ini bathil dari hadis Malik 

dan bathil dari hadis Mush‘ab darinya dan bathil dari hadis Al Baghaawiy dari Mush‘ab, 

maudhu‘ dengan sanad ini dan yang bertanggung jawab atasnya adalah Ibnu Baththah‖ 

[Tarikh Baghdad Al Khatib 10/373]. Sawaadah bin Salamah tidak ditemukan biografinya 

sehingga kedudukannya majhul. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka kita dapat melihat sepintas bagaimana metode Nashibi 

itu dalam berhujjah dengan hadis. Metode Nashibi itu dalam mengutip hadis itu ada tiga 

macam yaitu 

1. Menukil tanpa sanad, kemudian berhujjah dengannya seolah-olah itu riwayat shahih 
2. Menukil tanpa sanad dan mengutip perkataan salah satu ulama yang menshahihkannya 
3. Menukil tanpa sanad dan tahu bahwa hadis itu lemah tetapi tetap dijadikan hujjah karena 

Syiah juga berhujjah dengan hadis lemah. 

Metode seperti ini adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian penganut Syiah 

dalam berdiskusi. Tentu saja kebiasaan seperti ini tidak bermanfaat dan faktanya 

menghasilkan kesan bahwa penganut Syiah sering berhujjah dengan hadis dhaif. Hal ini 

disebabkan tidak setiap ulama benar dalam menshahihkan hadis. 

Tetapi ada kebiasaan yang jauh lebih aneh yaitu kebiasaan yang dilakukan nashibi si mulut 

―Syiah Dajjal‖. Orang ini suka menuduh penganut Syiah berdusta ketika menukil hadis 

padahal metode tulisannya tidak jauh berbeda dengan metode penganut Syiah. Kalau dalam 

bahasa awam itu namanya ―tidak tahu malu‖ atau ―gak nyadar kali ya‖. 

Mungkin nashibi itu beralasan bahwa yang ia lakukan adalah demi membantah Syiah. Nah itu 

berarti bahwa kualitas nashibi itu sendiri tidaklah berbeda dengan Syiah yang ia cela atau ia 

tuduh ―Syiah Dajjal‖. Jika Syiah berhujjah dengan hadis dhaif maka apa ia akan berhujjah 

dengan hadis dhaif pula. Jika begitu apa bedanya dalil Syiah dan dalil yang ia gunakan. 

Bagaimana mungkin dikatakan boleh berhujjah dengan hadis dhaif asalkan digunakan untuk 

membantah Syiah yang berhujjah dengan hadis dhaif?. 

Sudah jelas siapapun orangnya apakah Sunni atau Syiah, berhujjah dengan hadis dhaif adalah 

keliru. Kalau ia menganggap metode dirinya benar maka Syiahpun juga benar. Jika Syiah 

berdusta maka apa ia akan ikut berdusta pula. Bagaimana mungkin dikatakan dibolehkan 

berdusta asalkan digunakan untuk membantah kedustaan Syiah?. 

Kami tekankan bahwa kami tidak ada masalah dengan siapapun yang mau membela Ahlus 

Sunnah dan membantah Syiah ataupun sebaliknya tetapi harus diingat bahwa jangan sampai 

kebablasan dalam membantah sehingga memakai akhlak yang buruk dan lisan yang kotor. 

Apalagi jika lisan kotor tersebut diimbaskan juga pada orang lain yang bukan Syiah.  Dan 

yang paling menjijikkan adalah menjustifikasi lisan kotor-nya dengan mengatasnamakan 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Semoga Allah SWT melindungi kita dari 

keburukan yang seperti ini. Salam Damai 

Studi Kritis Riwayat Zaid bin Aliy Tentang Fadak : 

Bantahan Untuk Nashibi 

https://secondprince.wordpress.com/2012/06/17/studi-kritis-riwayat-zaid-bin-aliy-tentang-fadak-bantahan-untuk-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2012/06/17/studi-kritis-riwayat-zaid-bin-aliy-tentang-fadak-bantahan-untuk-nashibi/
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Studi Kritis Riwayat Zaid bin Aliy Tentang Fadak : Bantahan Untuk Nashibi 

Tulisan ini hanya sedikit tambahan dari tulisan sebelumnya yang membahas tentang riwayat 

Zaid bin Ali bin Husain dimana ia menyepakati Abu Bakar dalam masalah Fadak. Pada 

tulisan sebelumnya kami telah membahas illat [cacat] riwayat tersebut yaitu bahwa riwayat 

Zaid bin Aliy berasal dari seorang yang majhul. Nashibi yang tidak suka kalau hujjah mereka 

dipatahkan membuat bantahan ngawur untuk membela riwayat Zaid bin Aliy tersebut. 

Tulisan ini kami buat sebagai bantahan bagi Nashibi yang dimaksud. 

َ٘ح غَ ُْ َقذَّ ٤ ِٛ ُٖ ئِْذَشج حٍد، ْذ َّٔ َ٘ح َق ٢ِّٔ، َهحَُ ٍَ َػ َْقُش َٗح َهح  ٗ ُٖ ، ْذ ٍَ َػ٢ٍِِّ ُٖ َٗح َهح َُٝد، جْذ  َدج

ْٖ َِ َػ ِٖ ُكَن٤ْ ْشُصٝمٍ، ْذ َٓ  ٍَ ٍَ َهح ُٖ َص٣ُْذ َهح ِٖ َػ٢ِِِّ ْذ ـُ ْذ ، ٍٖ َّٓح َع٤ْ ْٞ أََٗح أَ ُْ٘ص َكَِ ًُ  َٕ ح ٌَ َٓ  

شٍ أَذ٢ِ ٌْ ُٚ َسِم٢َ ذَ ُٚ جَُِّ ْ٘ ُص َػ ْٔ ٌَ َِ ََُك ْػ ِٔ ح ذِ َٓ  َْ ٌَ ِٚ َق شٍ أَُذٞ ذِ ٌْ ُٚ َسِم٢َ ذَ ُٚ جَُِّ ْ٘  ك٢ِ َػ

 َكَذٍى

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hammaad yang berkata telah menceritakan 

kepada kami pamanku yang berkata telah menceritakan kepada kami Nashr bin „Aliy yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Dawud dari Fudhail bin Marzuuq yang 

berkata Zaid bin Ali bin Husain berkata “adapun aku seandainya berada dalam posisi Abu 

Bakar [radiallahu „anhu] maka aku akan memutuskan seperti keputusan Abu Bakar 

[radiallahu „anhu] dalam masalah Fadak” [Fadhail Ash Shahabah Daruquthniy no 52] 

Riwayat ini juga disebutkan Hammad bin Ishaq dalam Tirkatun Nabiy 1/86  oleh Baihaqi 

dalam Sunan Al Kubra 6/302, Dalaail An Nubuwwah 7/281 dan Al I‘tiqaad 1/279 semuanya 

dengan jalan sanad dari Ismail bin Ishaq Al Qadhiy [pamannya Ibrahim bin Hammaad] dari 

Nashr bin Ali dari ‗Abdullah bin Dawud dari Fudhail bin Marzuuq. 

Atsar ini dhaif karena Fudhail bin Marzuq tidak meriwayatkan langsung dari Zaid bin Aliy 

bin Husain. Ia terbukti melakukan tadlis, atsar ini diambil Fudhail bin Marzuq dari An 

Numairy bin Hassaan dari Zaid bin Aliy bin Husain. An Numairiy bin Hassaan adalah 

seorang yang majhul. Inilah buktinya 

٘ح  ٖ قٔذّ قذغ رذ ذ هللا ػ  ٖ ٤ش ذ ضذ حٍ جُ ٘ح ه ٤َ قذغ ن ٖ ك  جذ
حٍ ٓشصٝم ٢٘ ه ٤ش١ قذغ ٔ٘ ٖ جُ حٍ قغحٕ ذ ِص ه ذ ه ض٣ ُ ٖ ٢ِ ذ  ػ

ٔس هللا سق  ٤ٚ ِ ح ػ ذ ٝأٗ ٛؿٖ إٔ أس٣ ٢ أٓش أ ٌش أذ ح ئٕ ذ ٌش أذ م٢ ذ  س
هللا  ٚ٘ طضع ػ ٔس ٖٓ جٗ حه م٢ ك هللا س ٜ٘ح  ذى ػ وحٍ ك ح ئٕ ك ٌش أذ  ذ
م٢ هللا س  ٚ٘ حٕ ػ ال ً ٤ٔح سؾ حٕ سق ٌشٙ ًٝ ٤ش إٔ ٣ ـ ٤ح ٣ ث ؽ شًٚ   ض
عٍٞ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٚط ٝ أض ٔس ك حه م٢ ك هللا س  

ٜ٘ح ص ػ وحُ عٍٞ ئٕ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ٢  أػطحٗ
ذى وحٍ ك ٜح ك ُ َٛ ي  ُ ٠ِ ٛزج ػ ٘س  ٤ ؿحءش ؟ ذ ٢ِ ك ؼ م٢ ذ هللا س  

ٚ٘ ؾٜذ ػ ٜح، ك ُ ْ أّ ؾحءش غ ٖٔ ذ ص أ٣ وحُ ٤ظ ك ؾٜذ أُ ٢ ض  ٖٓ أٗ

َٛ ٘س أ ؿ حٍ ؟ جُ ٠ِ ه حٍ ذ ٞ ه ٢٘ أقٔذ أذ ؼ ٜح ٣ ص أٗ حُ ٢ رجى ه  الذ

ٌش م٢ ٝػٔش ذ هللا س ٜ٘ٔح  ص – ػ حُ ؽٜذ ه أ ر٢ إٔ ك ٘ ٠ِ جُ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٛح ٝ ذى أػطح وحٍ ك ٞ ك ٌش أذ م٢ ذ هللا س  ٚ٘ رشؾَ :ػ  ك

ٜ٘ح ٝجٓشأز ٤ و طك غ ٤ٖ أٝ ض و طك غ ٜح ض ٤س ذ ن و حٍ ؟ جُ ذ ه ٖ ص٣  ذ
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٢ِ ْ ػ هللا ٝأ٣  ٞ ش سؾغ ُ ٠ جالٓ ٤ص ئُ ن و ٤ٜح ُ نحء ك و ٢ ذ  أذ
ٌش م٢ ذ هللا س  ٚ٘  ػ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Abdullah bin Zubair yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Fudhail bin Marzuuq yang berkata telah menceritakan kepadaku 

An Numairiy bin Hassaan yang berkata aku berkata kepada Zaid bin Aliy [rahmat Allah 

atasnya] dan aku ingin merendahkan Abu Bakar bahwa Abu Bakar [radiallahu „anhu] 

merampas Fadak dari Fathimah [radiallahu „anha]. Maka Zaid berkata “Abu Bakar 

[radiallahu „anhu] adalah seorang yang penyayang dan ia tidak menyukai mengubah 

sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam], kemudian 

datanglah Fathimah [radiallahu „anha] dan berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] telah memberikan Fadak kepadaku”. Abu Bakar berkata kepadanya “apakah ada 

yang bisa membuktikannya?” maka datanglah Aliy [radiallahu „anhu] dan bersaksi untuknya 

kemudian datang Ummu Aiman yang berkata “tidakkah kalian bersaksi bahwa aku termasuk 

ahli surga?”. Abu Bakar menjawab “benar” [Abu Ahmad berkata bahwa Ummu Aiman 

mengatakan hal itu kepada Abu Bakar dan Umar]. Ummu Aiman berkata “maka aku 

bersaksi bahwa Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] telah memberikan fadak kepadanya”. 

Abu Bakar [radiallahu „anhu] kemudian berkata “maka apakah dengan seorang laki-laki 

dan seorang perempuan bersaksi atasnya hal ini bisa diputuskan?”. Zaid bin Ali berkata 

“demi Allah seandainya perkara ini terjadi padaku maka aku akan memutuskan tentangnya 

dengan keputusan Abu Bakar [radiallahu „anhu] [Tarikh Al Madinah Ibnu Syabbah 1/199-

200] 

Riwayat Ibnu Syabbah dalam Tarikh Madinah ini adalah riwayat yang shahih sanadnya 

hingga Fudhail bin Marzuq. Maka riwayat ini melengkapi riwayat Daruquthniy sebelumnya. 

Riwayat Daruquthni dkk memuat sanad dimana “Fudhail bin Marzuq berkata Zaid bin Aliy 

berkata” sedangkan riwayat Ibnu Syabbah memuat sanad yaitu “Fudhail bin Marzuq berkata 

telah mengabarkan kepadaku An Numairiy bin Hassaan bahwa Zaid bin Aliy berkata”. Maka 

ini menjadi bukti Fudhail bin Marzuq tidak meriwayatkan langsung dari Zaid bin Aliy 

melainkan melalui perantara yang majhul. Kesimpulannya riwayat tersebut dhaif. 

Ada seorang nashibi yang berusaha membela riwayat ini dengan pembelaan yang mengada-

ada. Ia seolah-olah menunjukkan bantahan ilmiah padahal bantahannya ngawur dan tidak 

sesuai dengan kaidah ilmu hadis. Pada pembahasannya ia mengatakan apakah tambahan 

Numairiy bin Hassaan itu mahfuudh?. Ia mengatakan bahwa riwayat Ibnu Syabbah tidak 

mahfuudh dan yang mahfuudh adalah riwayat tanpa tambahan sanad Numairiy bin Hassaan. 

Mari kita lihat satu persatu alasannya 

Nashibi itu mengatakan bahwa riwayat Ibnu Syabbah sangat gharib karena hanya dibawakan 

Ibnu Syabbah dalam Tarikh Madinah dan dalam riwayat itu saja. Kami katakan ini alasan 

yang mengada-ada. Apa riwayat Daruquthni dkk yang ia bawakan itu adalah riwayat yang 

masyhur?. Jelas sekali bahwa semua riwayat yang ia nukil itu berujung pada Ismaail bin 

Ishaq Al Qadhiy dari Nashr bin Aliy dari Ibnu Dawud dari Fudhail bin Marzuq. Hanya sanad 

ini saja, tidak ada sanad lain. Jadi kedudukan riwayat Daruquthni dan riwayat Ibnu Syabbah 

dari sisi ini adalah sama yaitu sama-sama diriwayatkan dengan satu jalan sanad. Walaupun 

atsar Zaid bin Aliy ini diriwayatkan oleh Ibnu Syabbah saja, itu tidak menjadi alasan untuk 

melemahkan atau menyatakan riwayat tersebut gharib. Mengapa riwayat Ibnu Syabbah yang 

dikatakan gharib?. Mengapa bukan riwayat Ismail bin Ishaq Al Qadhiy yang dikatakan 

gharib?. Kalau riwayat Ibnu Syabbah dikatakan gharib maka riwayat Ismail bin Ishaq Al 

Qaadhiy pun bisa dikatakan gharib. 
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Sebenarnya jika kita teliti dengan baik riwayat Ibnu Syabbah itu sanadnya lebih tinggi dari 

riwayat Daruquthni, Baihaqi dan Hammad bin Ishaq karena sebelum mereka [Daruquthni, 

Baihaqi dan Hammad bin Ishaq] itu lahir, Ibnu Syabbah telah meriwayatkan atsar Zaid bin 

Aliy tersebut. 

Kemudian nashibi yang dimaksud juga menyatakan riwayat Ibnu Syabbah tidak mahfuudh 

karena diriwayatkan oleh An Numairiy yang majhul. Ini jelas cara penarikan kesimpulan 

yang ngawur. An Numairiy itu terletak diantara Fudhail bin Marzuq dan Zaid bin Aliy, justru 

riwayat Ibnu Syabbah menunjukkan illat [cacat] riwayat Ismail bin Ishaaq Al Qaadhiy yaitu 

Fudhail bin Marzuq melakukan tadlis dalam riwayat tersebut. Lain halnya jika perawi majhul 

tersebut terletak diantara Ibnu Syabbah dan Fudhail bin Marzuq maka beralasan untuk 

menyatakan riwayat Ibnu Syabbah itu tidak mahfuudh karena sanadnya tidak shahih sampai 

Fudhail bin Marzuuq. Lha ini jelas-jelas riwayat Ibnu Syabbah tersebut sanadnya shahih 

hingga Fudhail bin Marzuq. Sungguh kami dibuat terheran-heran dengan ilmu hadis ala 

nashibi. 

Nashibi itu menyebarkan Syubhat lain yaitu Ibnu Syabbah walaupun seorang tsiqat tetapi 

bukan dalam derajat ketsiqahan yang tinggi, Nashibi itu mengutip Ibnu Hajar yang 

mengkritik riwayatnya dan hal ini membuat Ibnu Hajar menurunkan kredibilitasnya kedalam 

derajat shaduq. 

Kami katakan Ibnu Syabbah itu seorang yang tsiqat. Kritikan terhadapnya itu tidak beralasan 

alias hanya perkiraan yang tidak menafikan perkiraan lainnya. Daruquthni berkata ―tsiqat‖. 

Ibnu Abi Hatim berkata ―shaduq‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan 

berkata ―mustaqiim al hadits‖. Al Khatib berkata ―tsiqat‖. Al Marzabaaniy berkata ―shaduq 

tsiqat‖. Maslamah bin Qasim berkata ―tsiqat‖. Muhammad bin Sahl berkata ―shaduq cerdas‖. 

[At Tahdzib juz 7 no 768]. Ibnu Hajar berkata ―shaduq‖ [At Taqrib 1/719] tetapi Ibnu Hajar 

dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa Ibnu Syabbah seorang yang tsiqat. Adz Dzahabi 

menyatakan ―tsiqat‖ [Al Kasyf no 4071] 

Nashibi itu mengutip Al Bazzar, Ibnu Asakir dan Ibnu Hajar yang mengkritik salah satu 

riwayat Ibnu Syabbah dimana ia meriwayatkan dari Hushain bin Hafsh dari Sufyan Ats 

Tsawriy dari Zubaid dari Murrah dari Ibnu Mas‘ud secara marfu‘. Ibnu Syabbah dikatakan 

keliru karena riwayat yang masyhur adalah dari Ats Tsawriy dari Mughhirah bin Nu‘man dari 

Sa‘id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara marfu‘. 

Kritikan terhadap Ibnu Syabbah ini perlu ditinjau kembali, Ibnu Hibban memasukkan hadis 

Ibnu Mas‘ud tersebut dalam kitab Shahih-nya. Artinya Ibnu Hibban tidak sependapat dengan 

yang mengatakan riwayat tersebut khata‘ 

ُذ أَْخرََشَٗح َٔ ُٖ أَْق ُٖ ْذ ٍُْكْغ٤َ َُْؿَشجِد١ُّ ج َِ ج ِف ْٞ َٔ ُْ ٍَ ، ذِح َ٘ح : َهح غَ ُش َقذَّ َٔ ُٖ ُػ ٍَ ، َؽرََّس ْذ  َهح

َ٘ح : غَ ُٖ َقذَّ ُٖ ُقَغ٤ْ ٍَ ، َقْلـٍ ْذ َ٘ح : َهح غَ ُٕ َقذَّ ْٖ ، ُعْل٤َح ْٖ ، ُصذ٤ٍَْذ َػ شََّز َػ ُٓ  ، ْٖ  َػْرِذ َػ

ِٚ ٍَ ، جَُِّ ٍََم : َهح ٍُ ج ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  : ” ْْ ٌُ َّ َٕ ئِٗ َْٓكُؾُٞسٝ  ُقَلحًز 

ٍُ ، ُؿْشال ُػَشجًز َّٝ أَ َٝ َُْخالتِنِ  ٌَْغ٠ ج ٣ُ َّ ْٞ ِس ٣َ َٓ ُِْو٤َح ُْ ج ٤ ِٛ  ئِْذَشج

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Husain Al Jaraadiy di Maushulliy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami „Umar bin Syabbah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Husain bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 

Zubaid dari Murrah dari „Abdullah yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 
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bersabda “sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas 

kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Dan makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari 

kiamat adalah Ibrahim [Shahih Ibnu Hibban no 7284] 

Seandainya pun hadis Ibnu Mas‘ud ini khata‘ karena telah diriwayatkan banyak perawi tsiqat 

dari Ats Tsawriy dengan jalan sanad dari Mughirah bin Nu‘man dari Sa‘id bin Jubair dari 

Ibnu Abbas secara marfu‘ maka perawi yang patut dinyatakan melakukan kekeliruan adalah 

Husain bin Hafsh Al Ashbahaniy karena ia yang meriwayatkan dari Ats Tsawriy dan telah 

menyelisihi para perawi tsiqat. 

Husain bin Hafsh Al Ashbahaniy biografinya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam At Tahdzib. 

Abu Hatim berkata ―mahallahu shidqu‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At 

Tahdzib juz 2 no 597]. Melihat perkataan Abu Hatim tentangnya maka bisa dimpulkan bahwa 

Husain bin Hafsh bukan termasuk perawi yang kuat dhabitnya. Kedudukan Husain bin Hafsh 

jelas dibawah dari kedudukan Ibnu Syabbah dan Husain bin Hafsh adalah perawi yang 

menyelisihi perawi tsiqat dalam riwayatnya dari Ats Tsawriy. Kesimpulannya kritikan 

terhadap Ibnu Syabbah itu keliru. 

Kemudian nashibi tersebut menyebarkan syubhat soal Abu Ahmad Az Zubairiy yang 

melakukan banyak kesalahan dari riwayat Ats Tsawriy. 

حٍ رَ ٝه ٘ ٖ ق عكحم ذ ٖ أقٔذ ػٖ ئ رَ ذ ٘ حٕ ق ٤ش ً ػ خطأ ً ٢ جُ  ك

ع ٤حٕ قذ٣ ل ع  

Hanbal bin Ishaq berkata dari Ahmad bin Hanbal “ia banyak melakukan kesalahan dalam 

hadis Sufyan” [At Tahdzib juz 9 no 422] 

حٍ ٞ ٝه ْ أذ ذ قحض طٜذ ػحذ ع ٓؿ ع قحك ِكذ٣ ُ ٚ ٛحّ ُ  أٝ

Abu Hatim berkata “ahli ibadah, mujtahid, hafiz dalam hadis, memiliki beberapa keraguan” 

[At Tahdzib juz 9 no 422] 

Jika memang terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Abu Ahmad Az Zubairiy 

maka itupun hanya terbatas pada sebagian riwayatnya dari Sufyan Ats Tsawriy. Pernyataan 

ini tidaklah mutlak melainkan hanya terbatas pada riwayatnya dari Tsawriy, itupun tidak 

mutlak untuk semua riwayatnya dari Ats Tsawriy melainkan hanya sebagian. Hal ini 

dikuatkan oleh beberapa petunjuk yang menguatkan 

Riwayat Abu Ahmad Az Zubairiy dari Sufyan telah dishahihkan oleh Bukhari dan Muslim 

dalam kitab Shahih. Kemudian sebagian ulama justru menguatkan riwayatnya dari Sufyan 

ح رذ ٗ شقٖٔ ػ ٠٘ جُ ٠ قذغ ٠٘ جذ ٞ قذغ ٌش أذ ٖ ذ ٠ ذ طحخ جذ  ػ

٤ٖ حٍ جالػ عٔؼص ه ٖ جقٔذ  رَ ذ ٘ ٚط ق عأُ فكحخ ػٖ ٝ ٤حٕ ج ل ع  

ِص ٚ ه ٤ش١ ُ ضذ س جُ ؼح٣ٝ ٓٝ ٖ ٜٔح ٛؾحّ ذ ٤ي جقد ج٣ حٍ ؟ جُ  ه

٤ش١، ضذ ِص جُ ٚ ه ذ ُ ٖ ص٣ رحخ ذ ك ٤ش١ أٝ جُ ضذ حٍ ؟ جُ ٤ش١ ه ضذ  جُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Abi Itaab Al A‟yan yang 

berkata aku mendengar Ahmad bin Hanbal dan aku bertanya kepadanya tentang sahabat 
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Sufyan. Aku berkata kepadanya “Az Zubairiy dan Muawiyah bin Hisyaam yang mana 

diantara keduanya yang lebih engkau sukai?”. Ia berkata Az Zubairiy. Aku berkata 

kepadanya “Zaid bin Hubab atau Az Zubairiy?”. Ia berkata “Az Zubairiy” [Al Jarh Wat 

Ta‟dil 7/297 no 1211] 

حٍ ٞ ه ٤ْ أذ ؼ ٗ ٢ فكحخ ك ٤حٕ أ ل ع ٤ظ : ُ ْٜ٘ ػَ أقذ ٓ ٓ ٢  أذ
٤ش١، أقٔذ ضذ ٔٚ جُ ع ٖ ٓكٔذ ٝج رذ ذ هللا ػ  ٖ ٤ش ذ ضذ  جُ

Abu Nu‟aim berkata tentang para sahabat Sufyan “tidak ada diantara mereka seorangpun 

yang menyerupai Abu Ahmad Az Zubairiy, Muhammad bin „Abdullah bin Zubair” [Ats Tsiqat 

Ibnu Syahiin no 1262] 

حٍ قش ه ٗ ٖ ٢ِ ذ عٔؼص ػ ٤ش١ أقٔذ  ضذ وٞ جُ ال ٣ٍ  ٢ حُ  إٔ أذ
غشم ٢٘ ٣ طحخ ٓ ٤حٕ ً ل ع  ٢ لظٚ أٗ ِٚ أق ً 

Nashr bin „Aliy berkata aku mendengar Ahmad Az Zubairiy mengatakan “aku tidak peduli 

jika seseorang mencuri dariku Kitab Sufyan karena aku telah menghafal semuanya” [At 

Tahdzib juz 9 no 422] 

Abu Ahmad Az Zubairiy adalah seorang yang tsiqat tsabit hanya saja ia dikatakan melakukan 

kesalahan dalam sebagian riwayatnya dari Ats Tsawriy. Tentu saja hal ini tidaklah 

melemahkan riwayatnya dari selain Ats Tsawriy. Para perawi sekaliber Malik bin Anas dan 

Syu‘bah saja pernah melakukan beberapa kesalahan dalam meriwayatkan hadis dan tidaklah 

itu menjatuhkan kedudukan mereka dalam riwayatnya yang lain. Karena sebagai seorang 

manusia tidak peduli seberapa tinggi kedudukan tsiqat yang ia miliki tetap bisa saja 

melakukan kesalahan. 

Nashibi itu menyatakan bahwa Ismail bin Ishaq, Nashr bin Aliy dan Ibnu Dawud adalah tiga 

orang perawi yang memiliki martabat ketsiqahan yang tinggi. Kami katakan setinggi apapun 

tingkat ketsiqatan mereka, hal itu tidak membuat riwayat Ibnu Syabbah itu menjadi lemah, 

gharib ataupun tidak mahfuudh. Ibnu Syabbah adalah seorang yang tsiqat dan Abu Ahmad 

Az Zubairiy adalah seorang yang tsiqat lagi tsabit. Bahkan riwayat Ibnu Syabbah lebih tinggi 

sanadnya dan matannya lebih lengkap dari riwayat Ismail bin Ishaq Al Qaadhiy. 

Kedua riwayat, yaitu riwayat Ismail bin Ishaq Al Qaadhiy dan riwayat Ibnu Syabbah adalah 

benar. Tidak ada dari kedua riwayat tersebut sesuatu yang perlu ditarjih sehingga riwayat 

yang satu diterima dan riwayat yang lain harus ditolak. Kedua riwayat tersebut sanadnya 

shahih sampai Fudhail bin Marzuq dan menunjukkan bahwa Fudhail bin Marzuq melakukan 

tadlis dalam perkataan Zaid bin Aliy dimana sebenarnya ia mengambil perkataan tersebut 

dari An Numairiy bin Hassaan seorang yang majhul. 

Aneh sekali jika nashibi tersebut mempermasalahkan tingkat ketsiqatan para perawi yang ia 

jadikan hujjah mengingat Fudhail bin Marzuq sendiri adalah seorang yang hadisnya hanya 

bertaraf hasan dan tidak mencapai derajat ketsiqatan tinggi seperti yang ia katakan pada tiga 

perawi lain. 

Nashibi tersebut kemudian menyatakan bahwa matan riwayat Ibnu Syabbah kontradiktif 

dengan riwayat shahih. Kami katakan hal itu jika memang benar maka tidaklah berpengaruh 

sedikitpun pada kedudukan riwayat Zaid bin Aliy disisi kami. Bukankah dari pembahasan 
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sebelumnya kami katakan kalau riwayat Zaid bin Aliy tersebut dhaif maka jika matannya 

dikatakan nashibi itu bertentangan dengan riwayat shahih, hal itu justru menguatkan 

kedhaifan riwayat Zaid bin Aliy. 

Kemudian nashibi itu mengatakan perkataan Zaid bin Aliy seandainya ia dalam posisi Abu 

Bakar maka ia akan menetapkan keputusan seperti Abu Bakar dalam masalah Fadak, tidaklah 

cocok diterapkan dalam konteks riwayat Ibnu Syabbah. Alasan nashibi itu adalah jika 

memang Zaid bin Aliy tahu persaksian Ali dan Ummu Aiman maka apakah mungkin ia akan 

menahan tanah Fadak?. Kami katakan kalau melihat secara utuh matan riwayat Ibnu Syabbah 

maka Abu Bakar tidak menerima kesaksian satu orang laki-laki [Ali bin Abi Thalib] dan satu 

orang perempuan [Ummu Aiman] sehingga ia menolak bahwa tanah Fadak itu adalah milik 

Sayyidah Fathimah. Inilah yang disepakati oleh Zaid bin Aliy bahwa kesaksian satu orang 

laki-laki dan satu orang perempuan tidaklah cukup dan yang menjadi hujjah adalah kesaksian 

satu orang laki-laki dan dua orang perempuan atau kesaksian dua orang laki-laki. 

Nashibi ini telah mencampuradukkan antara hujjah riwayat dengan asumsinya sendiri. Tidak 

ada keterangan dalam riwayat Ismail bin Ishaaq Al Qaadhiy bahwa yang disepakati oleh Zaid 

bin Aliy adalah hadis Abu Bakar bahwa Nabi tidak mewariskan. Ini adalah asumsi nashibi itu 

sendiri. Riwayat Ismaail bin Ishaaq Al Qaadhiy adalah ringkasan dari riwayat Ibnu Syabbah, 

hal ini terlihat dari sanadnya yang berujung pada Fudhail bin Marzuq dan matannya yang 

serupa sehingga penjelasannya pun harus merujuk pada riwayat Ibnu Syabbah yang lebih 

lengkap baik sanad maupun matannya. 

Kami pribadi juga tidak yakin Zaid bin Aliy akan menyepakati hadis Abu Bakar bahwa Nabi 

tidak mewariskan mengingat Sayyidah Fathimah sendiri mengingkari hadis tersebut dan 

Imam Ali setelah Sayyidah Fathimah wafat tetap mengakui di hadapan kaum muslimin 

bahwa Ahlul bait berhak akan tanah Fadak. Bukankah atsar Zaid bin Aliy dari sisi ini 

kontradiktif dengan pendirian Ahlul Bait. Maka sederhananya bisa saja dikatakan riwayat 

tersebut tertolak, apalagi Fudhail bin Marzuuq [meminjam bahasa nashibi itu] bukan perawi 

yang memiliki derajat ketsiqatan yang tinggi. Aneh bin ajaib nashibi tersebut tidak 

mengambil kesimpulan seperti ini mungkin karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ia 

lebih suka melemahkan riwayat lain yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dan telah kami 

tunjukkan di atas betapa menyedihkannya hujjah nashibi. Kesimpulannya baik dari segi sanad 

maupun matan, riwayat Zaid bin Aliy itu tertolak. 

Apakah Ibnu Budail Al Khuza’iy Termasuk Sahabat 

Yang Mengepung Utsman? 

Posted on Juni 17, 2012 by secondprince  

Apakah Ibnu Budail Al Khuza’iy Termasuk Sahabat Yang Mengepung Utsman? 

Tulisan ini sekaligus merevisi tulisan kami sebelumnya dan membantah syubhat nashibi. 

Dalam tulisan kami dahulu, kami pernah menyatakan bahwa sahabat yang bernama ‗Amru 

bin Budail Al Khuza‘iy termasuk diantara orang-orang yang mengepung khalifah Utsman 

Sebelumnya kami mengutip riwayat Ibnu Syabbah dalam kitabnya Tarikh Al Madinah yaitu 

riwayat berikut 

https://secondprince.wordpress.com/2012/06/17/apakah-ibnu-budail-al-khuzaiy-termasuk-sahabat-yang-mengepung-utsman/
https://secondprince.wordpress.com/2012/06/17/apakah-ibnu-budail-al-khuzaiy-termasuk-sahabat-yang-mengepung-utsman/
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٘حقذ لحٕ غ حٍ، ػ ٘ح ه ٞ قذغ قٖ أذ حٍ، ٓك ٘ح ه ٤ٖ قذغ ق ٖ ق رذ ذ  ػ

شقٖٔ حٍ، جُ ٢٘ ه حٍ ُؾ٤ْٜ قذغ ح :ه ََ ؽحٌٛذ، أٗ ٤ٚ َدَخ ِ ُٝ ػ ٖ ػٔش  ذ
خضجػ٢ ُذَذ٣َ ٘ٚ ٝج٤ُُّؿ٤ِر٢ جُ طؼ ٛٔح ٣ ٢ ذٔؾوـٍ أقذ ، ك ُٙ أٝدجٚؾ  ٝػال

ش ٤ق ج٥خ غ حُ ِٞٙ ذ ط و  ك

Telah menceritakan kepada kami Affan yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu 

Muhsin yang berkata telah menceritakan kepada kami Hushain bin Abdurrahman yang 

berkata telah menceritakan kepadaku Juhaim yang berkata “aku menyaksikan bahwa Amru 

bin Budail Al Khuza‟i dan At Tajiby masuk ke dalam rumah Usman. Salah satu dari mereka 

menusuknya dengan pisau dan yang lain memukulnya dengan pedang dan mereka 

membunuhnya” [Tarikh Al Madinah 4/1303] 

Riwayat Juhaim Al Fihriy ini juga disebutkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 8/690-

691, Al Bukhari dalam Tarikh Al Awsath 1/109 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 39/398-

399 dimana ketiganya menyebutkan ―Abu ‗Amru bin Budail Al Khuzaa‘iy‖. Jadi sebenarnya 

orang yang dimaksud adalah Abu ‗Amru bin Budail Al Khuzaa‘iy. Riwayat Juhaim Al Fihriy 

ini mengandung kelemahan karena Juhaim tidak dikenal kredibilitasnya dan hanya 

disebutkan Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats Tsiqat. Tetapi Juhaim adalah seorang tabiin 

maka hadisnya bisa dijadikan i‘tibar. 

٢٘ ٔذجت ٢ ػٖ جُ ٖ ػٖ ٛالٍ أذ ٖ جذ ٤ش٣ ع حٍ  ٖ ؾحء :ه َ جذ ذ٣ ٠ ذ  ئُ
ػٔحٕ، حٕ ػ ٜ٘ٔح ًٝ ٤ ٘حء، ذ ؽك ٚؼ  ٤ق ٝٓ غ ٛٞ جُ وٍٞ ٝ ٣: 

،ٚ٘ ِ ط  أله

Al Mada‟iniy dari Abi Hilaal dari Ibnu Siriin yang berkata Ibnu Budail datang kepada 

Utsman dan diantara keduanya terdapat permusuhan, ia membawa pedang dan berkata “aku 

akan membunuhnya” [Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 2/296] 

Al Mada‘iniy disebutkan Adz Dzahabi bahwa ia Allamah Hafizh shaduq. Ibnu Main berkata 

―tsiqat tsiqat tsiqat‖ [As Siyar Adz Dzahabi 10/400]. Ibnu Sirin adalah tabiin yang tsiqat 

tsabit ahli ibadah [At Taqrib 2/85] 

Abu Hilaal adalah Muhammad bin Sulaim Ar Rasibiy perawi Bukhari dalam Ta‘liq Shahih 

Bukhari dan Ashabus Sunan. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan darinya yang berarti ia 

menganggap Muhammad bin Sulaim tsiqat. Ibnu Ma‘in terkadang berkata shaduq terkadang 

berkata tidak ada masalah padanya. Abu Dawud menyatakan ia tsiqat. Yahya bin Sa‘id tidak 

meriwayatkan darinya. Nasa‘i berkata ―tidak kuat‖. Ibnu Sa‘ad berkata ada kelemahan 

padanya. Ahmad bin Hanbal menyatakan ia mudhtharib al hadis dari Qatadah. [At Tahdzib 

juz 9 no 303]. 

Ibnu Hajar menyatakan ―shaduq ada kelemahan padanya‖ [At Taqrib 2/81]. Adz Dzahabi 

menyatakan ia shalih al hadits [Man Tukullima Fiihi Wa Huwa Muwatstsaq no 301]. Pada 

dasarnya ia seorang yang shaduq tetapi ada kelemahan padanya yaitu riwayatnya dari 

Qatadah yang mudhtharib sehingga sebagian ulama membicarakannya. Tetapi disini bukan 

riwayatnya dari Qatadah maka riwayatnya baik. 

Riwayat Ibnu Sirin ini mengandung kelemahan yaitu Ibnu Sirin lahir dua tahun sebelum 

berakhirnya masa khalifah Utsman maka ketika terjadi pengepungan terhadap Utsman 
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usianya lebih kurang dua tahun dan ia tidak mungkin menyaksikan secara langsung peristiwa 

tersebut. Tetapi riwayat ini dapat dijadikan i‘tibar. 

٘ح ٖ أقٔذ قذغ ٤ْ ذ شجٛ ٢ ػٖ ئذ وطؼ٢ قضّ ػٖ دجٝد أذ ٢ ػٖ جُ  أذ
عٞد ِن ػٖ جأل ٖ ه حٍ خؾحف ذ ذٓص :ه ٘س ه ٔذ٣ ؼذ جُ طَ ذ و ٓ 

ػٔحٕ ص ػ غأُ ؾس ك ِٚ ػٖ ػحت ط ص ه وحُ ؼٖ :ك هللا ُ ٚط  ِ ط  ه

وذ طَ ك حد ٓظِٞٓحً، ه هللا أه  ٖٓ ٖ ٢ جذ ٌش أذ ٛذٟ ذ ٠ ٝأ طش ئُ ؽ  جأل
عٜحٓٚ ٖٓ عٜٔحً ٛشجم  ٢٘ دّ ٝ َ، جذ ذ٣ هللا ذ ٞ وّٞ ٖٓ ٓح ك  أقذ جُ

ال ٚط ئ فحذ ٜح أ  دػٞض

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim dari Abu Dawud dari Hazm Al 

Qutha‟iy dari Abil „Aswad dari Thalq bin Khusysyaaf yang berkata aku datang ke Madinah 

setelah terbunuhnya Utsman maka aku bertanya kepada Aisyah tentang orang yang 

membunuhnya. Maka ia berkata “laknat Allah terhadap para pembunuhnya sungguh ia 

terbunuh secara zalim, Allah akan menghukum Ibnu Abi Bakar, menimpakan kepada Al 

Asytar panah dari panah-panahnya dan mengalirkan darah kedua anak Budail” [Thalq 

berkata] demi Allah tidak seorangpun dari mereka kecuali menimpa dirinya keburukan 

[Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 2/298] 

Riwayat Thalq ini disebutkan juga oleh Al Bukhari dalam Tarikh Al Awsath 1/121, Ath 

Thabraniy dalam Mu‘jam Al Kabir 1/57, dan Ibnu Syabbah dalam Tarikh Al Madinah 

4/1244. Riwayat tersebut sanadnya shahih berikut keterangan para perawinya 

 Ahmad bin Ibrahim Ad Dawraqiy termasuk perawi Muslim. Abu Hatim berkata “shaduq”. Al 
Uqaili berkata “tsiqat”. Al Khaliliy berkata “tsiqat muttafaq ‘alaih”. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 3] 

 Abu Dawud Ath Thayalisiy termasuk perawi Bukhari dalam At Ta’liq  dan perawi Muslim. 
Amru bin ‘Aliy menyatakan tsiqat. Ibnu Madini berkata “aku tidak pernah melihat orang yang 
lebih hafizh darinya”. Ibnu Mahdi berkata “Abu Dawud orang yang paling shaduq”. Nu’man 
bin ‘Abdus Salaam berkata “tsiqat ma’mun”. Al Ijli, Nasa’i dan Al Khatib menyatakan ia 
tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 4 no 316] 

 Hazm bin Abi Hazm Al Qutha’iy termasuk perawi Bukhari. Ahmad dan Ibnu Ma’in berkata 
“tsiqat”. Abu Hatim berkata “shaduq tidak ada masalah padanya dan ia termasuk orang yang 
tsiqat diantara sahabat Hasan”. Nasa’i berkata “tidak ada masalah padanya” *At Tahdzib juz 
2 no 442] 

 Abul Aswad Al Bashriy termasuk perawi Muslim. Ahmad berkata “aku tidak melihat ada 
masalah padanya”. Abu Hatim berkata “syaikh”. Nasa’i berkata “tsiqat”. Al Ijliy menyatakan 
ia tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 251] 

Thalq bin Khusysyaaf adalah salah seorang sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Abul Aswad Al Bashriy dalam riwayat yang shahih 

ح ٗ ِْ غ ح ٓ عٞجدز ٗ ح  ٗ ٢ ْٜ أذ ِٞج أٗ ٠ِ دخ ِن ػ ٖ ه  سؾَ خؾحف ذ
فكحخ ٖٓ ر٢ أ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ 

Telah menceritakan kepada kami Muslim yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Sawaadah yang berkata telah menceritakan kepada kami ayahku bahwa mereka menemui 

Thalq bin Khusysyaaf seorang sahabat Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] [Tarikh Al Kabir 

Bukhari juz 4 no 3137] 
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Muslim bin Ibrahim Al Azdiy perawi Bukhari dan Muslim seorang yang tsiqat ma‘mun [At 

Taqrib 2/177]. Sawaadah bin Abul Aswad perawi Muslim seorang yang tsiqat [At Taqrib 

1/402]. Abul Aswad telah disebutkan sebelumnya bahwa ia perawi Muslim yang tsiqat. 

Semua riwayat di atas menunjukkan bahwa kedua anak Budail bin Warqa‘a Al Khuza‘iy 

termasuk diantara orang-orang yang mengepung khalifah Utsman [radiallahu ‗anhu]. 

Disebutkan bahwa salah satunya memiliki kuniyah Abu ‗Amru. Diantara anak Budail bin 

Warqa‘a Al Khuza‘iy yang kuniyahnya Abu ‗Amru adalah ‗Abdullah bin Budail bin Warqa‘a 

Al Khuza‘iy 

Adz Dzahabi menyebutkan biografi ‗Abdullah bin Budail bin Warqa‘a Al Khuza‘iy dalam 

kitabnya Tarikh Al Islam dan ia menyebutkan bahwa kuniyahnya adalah Abu ‗Amru, ia yang 

disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa ia menyerang Utsman dan disebutkan bahwa ia 

memeluk islam bersama ayahnya sebelum Fathul Makkah [Tarikh Al Islam 3/567]. 

Takhrij Hadis Kisa’ Dengan Lafaz ”Sesungguhnya Kamu 

Termasuk Ahliku” 

Posted on Juni 17, 2012 by secondprince  

Takhrij Hadis Kisa’ Dengan Lafaz ”Sesungguhnya Kamu Termasuk Ahliku” 

Berikutnya hadis kedua yang sering dijadikan hujjah oleh para nashibi adalah hadis kisa‘ 

yang memuat lafaz ―innaki min ahliy‖ artinya ―sesungguhnya kamu termasuk ahliku‖. Sama 

seperti tulisan sebelumnya, kami tidak akan membahas matan hadis tersebut tetapi menilai 

sejauh mana kekuatan hadis yang dijadikan hujjah oleh para nashibi. 

َ٘ح غَ َش٣ٍْد، أَُذٞ َقذَّ ًُ  ٍَ ٘ح :َهح ُٖ َخحُُِذ غ ْخٍَِذ، ْذ َٓ  ٍَ ٘ح :َهح َُٓٞع٠ غ  ُٖ ٍَ ٣َْؼُوَٞخ، ْذ  :َهح

٢٘ ُْ غ حِؽ َٛ  ُٖ ِْ ْذ حِؽ َٛ  ِٖ ِٖ ُػْطرََس ْذ َٝهَّحؿٍ، أَذ٢ِ ْذ  ْٖ ِٚ َػْرِذ َػ ِٖ جَُِّ دِ ْذ ْٛ َٝ  ِٖ  ْذ
َؼَس، ْٓ ٍَ َص ُّّ أَْخرََشْض٢ِ٘ :َهح َس ُأ َٔ ” :َعَِ َّٕ ٍَ أَ ِٚ َسُعٞ ِٚ هللُا َف٠َِّ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ َغ  َٔ  َؾ

، َػ٤ًِِّح ِٖ ٤َْ٘ َُْكَغ َٝج  َّْ ْْ غُ ُٜ ، ضَْكَص أَْدَخَِ ِٚ ذِ ْٞ َّْ غَ ، ئ٠َُِ َؾأََس غُ ِٚ َّْ جَُِّ ٍَ غُ ُإالِء ” :َهح َٛ  

َُ ْٛ ُّّ َهحَُْص ،” ذ٤َْط٢ِ أَ َس ُأ َٔ ُِْص :َعَِ ٍَ ٣َح :َكُو ِٚ َسُعٞ ٢ِِْ٘ جَُِّ ، أَْدِخ ْْ ُٜ َؼ َٓ  ٍَ  ” :َهح

ْٖ ئَِِّٗي ِٓ  ٢ِِ ْٛ  ”أَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Khalid bin Makhlad yang berkata telah menceritakan kepada kami Musa bin Ya‟qub yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Haasyim bin Haasyim bin Utbah bin Abi Waqqash 

dari „Abdullah bin Wahb bin Zam‟ah yang berkata telah mengabarkan kepadaku Ummu 

Salamah bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengumpulkan Ali, Hasan dan 

Husain dan menyelimuti mereka dengan kain kemudian memohon kepada Allah “mereka 

adalah ahlul baitku”. Ummu Salamah berkata “wahai Rasulullah, masukkan aku bersama 

mereka?. Beliau berkata “engkau termasuk ahli-ku” [Tafsir Ath Thabariy 20/266] 

Diriwayatkan oleh Ath Thahawiy dalam Musykil Al Atsar no 763, Ath Thabraniy dalam 

Mu‘jam Al Kabir 19207 dengan jalan sanad Musa bin Ya‘qub dari Haasyim bin Haasyim dari 

Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah dari Ummu Salamah. Diriwayatkan pula oleh Ath Thabraniy 

dalam Mu‘jam Al Kabir no 2597 dengan jalan sanad Musa bin Ya‘qub dari Haasyim bin 

Haasyim dari Wahb bin ‗Abdullah bin Zam‘ah dari Ummu Salamah. 

https://secondprince.wordpress.com/2012/06/17/takhrij-hadis-kisa-dengan-lafaz-sesungguhnya-kamu-termasuk-ahliku/
https://secondprince.wordpress.com/2012/06/17/takhrij-hadis-kisa-dengan-lafaz-sesungguhnya-kamu-termasuk-ahliku/
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Hadis ini mengandung illat [cacat] yaitu Musa bin Ya‘qub Az Zam‘iy adalah seorang yang 

diperbincangkan. Ibnu Ma‘in berkata ―tsiqat‖. Ali bin Madini berkata ―dhaif al hadis 

mungkar al hadits‖. Abu Dawud berkata ―shalih, telah meriwayatkan darinya Ibnu Mahdiy, ia 

memiliki guru guru yang majhul‖. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Nasa‘i 

berkata ―tidak kuat‖. Ahmad melemahkannya. Ibnu Qaththan berkata ―tsiqat‖ [At Tahdzib 

juz 10 no 672]. 

Ibnu Hajar berkata ―shaduq buruk hafalannya‖ [At Taqrib 2/230]. Adz Dzahabiy berkata ―ada 

kelemahan padanya‖ [Al Kasyf no 5744]. Daruquthni berkata ―tidak dapat dijadikan hujjah‖ 

[Al Ilal Daruquthni 1/195] 

Hadis ini mengandung illat lain [cacat lain]. Terkadang Musa bin Ya‘qub menyebutkan 

Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah dan terkadang ia menyebutkan Wahb bin ‗Abdullah bin 

Zam‘ah. Ibnu Hibban membedakan keduanya 

رذ هللا ػ  ٖ ٛد ذ ٝ ٖ ؽ٢ صٓؼس ذ وش عذ١ جُ شٟٝ جأل ٔس أّ ػٖ ٣ ِ ع  

٘ٚ سٟٝ ٛش١ ػ ض  جُ

‗Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah Al Qurasy Al Asdiy meriwayatkan dari Ummu Salamah dan 

telah meriwayatkan darinya Az Zuhriy [Ats Tsiqat Ibnu Hibban juz 5 no 3794] 

ٛد ٝ ٖ رذ ذ هللا ػ  ٖ ٖ صٓؼس ذ عٞد ذ ٖ جأل رذ ذ ِد ػ ٔط ٖ جُ رذ ذ  ػ

ؼضٟ طَ جُ ّٞ ه كشز ٣ ٘س جُ ع الظ  ٤ٖ غ ط ع ٝ 

Wahb bin ‗Abdullah bin Zam‘ah bin Aswad bin ‗Abdul Muthalib terbunuh saat peristiwa Al 

Harra tahun 63 H [Ats Tsiqat Ibnu Hibban juz 5 no 5867] 

Ibnu Hajar menyebutkan biografi Wahb bin ‗Abdu bin Zam‘ah bahwa ia perawi Ibnu Majah. 

Ia meriwayatkan dari Ummu Salamah dan telah meriwayatkan darinya Az Zuhriy. Dikatakan 

pula bahwa Az Zuhriy meriwayatkan dengan lafaz dari Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah dari 

Ummu Salamah. Ibnu Hajar juga mengutip Ibnu Hibban bahwa ia terbunuh saat peristiwa Al 

Harra [At Tahdzib juz 11 no 282]. 

Nampak disini keduanya adalah orang yang sama, perbedaan nama itu muncul dari para 

perawinya, Adz Dzahabi dalam Al Kasyf menyatakan keduanya adalah orang yang sama. 

Terdapat petunjuk lain bahwa keduanya adalah orang yang sama yaitu disebutkan dalam 

Ansab Al Asyraf bahwa Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah terbunuh saat peristiwa Al Harra 

[Ansab Al Asyraf 3/288]. 

Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah ini adalah seorang tabiin [beda dengan saudaranya yang 

termasuk sahabat dan memiliki nama yang sama dengannya], diantara ulama mutaqaddimin 

hanya Ibnu Hibban yang memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Adz Dzahabi dan Ibnu Hajar 

keduanya menyatakan ia tsiqat. Bagi para nashibi yang suka merendahkan Ibnu Hibban maka 

patutlah kita bertanya apa dasarnya Adz Dzahabi dan Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat?. 

Bukankah mereka tergolong muta‘akhirin yang menukil jarh dan ta‘dil dari ulama 

mutaqaddimin Nampak bagi kami bahwa keduanya menerima tautsiq Ibnu Hibban terhadap 

Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah 
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Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah adalah Haasyim bin Haasyim bin 

Utbah. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa ia wafat tahun 144 H [Ats Tsiqat juz 7 no 11586]. 

Jika memang Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah terbunuh saat peristiwa Al Harra tahun 63 H 

maka diantara wafat keduanya ada jarak 81 tahun. 

Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Haasyim mendengar langsung dari Abdullah 

tetapi itu diriwayatkan oleh Musa bin Ya‘qub yang diperbincangkan dan buruk hafalannya. 

Jadi disini terdapat illat bahwa sanadnya mungkin inqitha‘ antara Haasyim dan Abdullah bin 

Wahb. 

Kesimpulannya hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena kelemahan Musa bin Ya‘qub 

dalam dhabit-nya sehingga hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah jika tafarrud ditambah lagi 

dengan adanya illat kemungkinan inqitha‘ antara Haasyim dan Abdullah bin Wahb. Salam 

Damai     

Takhrij Atsar Imam Aliy : Ketenangan Ada Pada Lisan 

Umar bin Khaththab 

Posted on Juni 5, 2012 by secondprince  

Takhrij Atsar Imam Aliy : Ketenangan Ada Pada Lisan Umar bin Khaththab 

Tulisan ini kami buat untuk menguji validitas atsar Imam Ali radiallahu ‗anhu yang memuat 

pujian terhadap Umar bin Khaththab yaitu ―ketenangan ada pada lisan Umar‖. Atsar ini telah 

dishahihkan oleh sebagian salafy nashibi. Diriwayatkan bahwa tabiin yang meriwayatkan ini 

dari Ali yaitu Asy Sya‘biy, Zirr bin Hubaisy, ‗Amru bin Maimun, Zadzan dan Thariq bin 

Syihab. 

. 

. 

Riwayat Asy Sya’biy dari Aliy 

٘ح لش قذغ ٘ح ؾؼ ػ ٛد ه ٝ ٖ ٤س ذ و ٘ح ذ ػ ذ ه ٖ خحُ رذ ذ هللا ػ  ػٖ 

َ٤ عٔحػ ٖ ئ ٢ ذ ذ أذ ر٢ ػٖ خحُ ؾؼ حٍ جُ حٍ ه ٢ِ ه ٘ح ٓح ػ رؼذ ً ٗ 
٘س جٕ ٤ ٌ غ ٘طن جُ ٠ِ ض غحٕ ػ  ػٔش ُ

Telah menceritakan kepada kami Ja‟far yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Wahab bin Baqiyah yang berkata telah menceritakan kepada kami Khalid bin „Abdullah dari 

Ismaiil bin Abi Khaliid dari Asy Sya‟bi yang berkata Ali berkata “kami tidaklah menjauh 

bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Fadhail Ash Shahabah no 523] 

Diriwayatkan dalam Fadhail Ash Shahabah no 310, 601, 614, 627, diriwayatkan dalam 

Ma‘rifat Wal Tarikh Al Fasawiy 1/461, Musnad Aliy bin Ja‘d 1/348 no 2403, Juz Abu 

Aruubah [riwayat Abu Ahmad Al Hakim] no 35, Amaaliy Ibnu Busyraan no 176, Amaaliy 

Ibnu Bakhtariy no 92, Asy Syari‘ah Al Ajurry 3/96, Al Madkhal Baihaqiy no 67, Al Ahadits 

Al Mukhtarah Al Maqdisiy no 549 & 550, Syarh Sunnah Al Baghawiy 14/86 no 3877, 

https://secondprince.wordpress.com/2012/06/05/takhrij-atsar-imam-aliy-ketenangan-ada-pada-lisan-umar-bin-khaththab/
https://secondprince.wordpress.com/2012/06/05/takhrij-atsar-imam-aliy-ketenangan-ada-pada-lisan-umar-bin-khaththab/
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Hilyatul Auliya Abu Nu‘aim 4/328 & 8/211 semuanya dengan jalan sanad Ismail bin Abi 

Khalid dari Asy Sya‘bi dari Aliy. 

Ismail bin Abi Khalid dalam periwayatan dari Asy Sya‘biy memiliki mutaba‘ah diantaranya 

dari Asy Syaibaniy sebagaimana tampak dalam riwayat berikut 

٘ح ٠٤ قذغ ك ٣ ٖ ٘ح ٓكٔذ ذ ػ وٞخ ه ؼ ٣ ٖ ٤ْ ذ شجٛ ح ئذ رذ ٗ هللا ػ  

ٖ ظ ذ ٢ ػٖ ئدس٣ رحٗ ٤ ؾ ٤َ جُ عٔحػ ٖ ٝئ ٢ ذ ذ أذ  ػٖ خحُ

ر٢ ؾؼ حٍ جُ حٍ ه ٢ِ ه ٘ح ٓح ػ رؼذ ً ٘س إٔ ٗ ٤ ٌ غ ٌٕٞ جُ ٠ِ ض  ػ

غحٕ  ػٔش ُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ya‟qub bin Ibrahiim yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah 

bin Idriis dari Asy Syaibani dan Ismail bin Abi Khalid dari Asy Sya‟bi yang berkata Ali 

berkata “kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Fadha‟il Ash 

Shahabah no 634]. 

Diriwayatkan juga dalam Fadhail Ash Shahabah no 707 dan Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 

12/23 no 32637 dengan jalan sanad Asy Syaibani dan Ismail dari Asy Sya‘bi dari Ali. Selain 

itu Ismail bin Abi Khalid mempunyai mutaba‘ah yaitu Bayaan bin Bisyr Al Ahmasiy 

٘ح رذ قذغ هللا ػ حٍ  ٢٘ ه ٛحسٕٝ قذغ  ٖ ٤حٕ ذ ل ع ح  س ٗ ؼح٣ٝ ح ٓ ٗ 
ذز ح صجت ٤حٕ ٗ ٢ِ ػٖ ػحٓش ػٖ ذ حٍ ػ ٘ح جٕ ه طكذظ ً ٘  جٕ ُ

٘س ٤ ٌ غ ٘طن جُ ٠ِ ض غحٕ ػ  ػٔش ُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Haruun bin Sufyaan yang berkata telah menceritakan kepada kami Mu‟awiyah dari Zaidah 

dari Bayaan dari „Aamir dari „Aliy yang berkata “kami dulu berkata bahwa ketenangan ada 

pada lisan Umar” [Fadha‟il Ash Shahabah no 470] 

Riwayat Zaa‘idah ini juga disebutkan Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 44/108.  Zaa‘idah dalam 

riwayat di atas memiliki mutaba‘ah dari Jarir sebagaimana disebutkan Amaaliy Al 

Muhaamiliy [riwayat Ibnu Mahdiy] no 34 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 44/108 dengan 

jalan sanad Yusuf bin Musa dari Jarir dari Bayaan dari Asy Sya‘biy dari Aliy. Ismaiil bin Abi 

Khalid juga memiliki mutaba‘ah dari Mujalid bin Sa‘id Al Hamdaniy sebagaimana 

disebutkan Ibnu Hajar dalam Al Mathaalib Al ‗Aliyyah no 3883 dengan jalan sanad dari 

Hammad dan ‗Abbad bin ‗Abbad dari Mujalid dari Asy Sya‘biy dari Aliy. Dan dari Abu 

Ismaiil Katsir An Nawaa‘ sebagaimana disebutkan dalam Fadha‘il Ash Shahabah no 711. 

Sejauh ini diketahui bahwa ada lima perawi yang meriwayatkan dari Asy Sya‘biy dari Ali 

yaitu 

1. Ismaiil bin Abi Khalid perawi Bukhari Muslim yang tsiqat tsabit [At Taqrib 1/93] 
2. Abu Ishaq Asy Syaibaniy atau Sulaiman bin Abi Sulaiman termasuk perawi Bukhari Muslim 

yang tsiqat [At Taqrib 1/386] 
3. Bayaan bin Bisyr Al Ahmasiy termasuk perawi Bukhari Muslim yang tsiqat tsabit [At Taqrib 

1/141] 
4. Mujalid bin Sa’id Al Hamdaniy termasuk perawi Muslim, dikatakan Ibnu Hajar “tidak kuat 

mengalami perubahan hafalan di akhir umurnya” *At Taqrib 2/159+ 
5. Katsir An Nawaa’ termasuk perawi Tirmidzi yang dhaif [At Taqrib 2/37] 
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Riwayat Asy Sya‘biy dari Ali ini kedudukannya dhaif karena inqitha‘ [terputus]. Asy Sya‘biy 

tidak mendengar dari Aliy. Al Hakim berkata 

ر٢ ٝإٔ ؾؼ ْ جُ غٔغ ُ ؾس ٖٓ ٣ ال ػحت رذ ٖٓ ٝ هللا ػ  ٖ غؼٞد ذ ٓ 

ال عحٓس ٖٓ ٝ ٖ أ ذ ذ ال ص٣ ٝ ٖٓ ٢ِ  ػ

Dan Asy Sya‟biy tidak mendengar dari Aisyah, tidak dari Abdullah bin Mas‟ud, tidak dari 

Usamah bin Zaid dan tidak dari Aliy [Ma‟rifat Ulumul Hadis 1/164] 

Pernyataan Al Hakim ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam Al Muhalla 11/348 bahwa 

Asy Sya‘biy tidak mendengar dari Aliy. Hal yang sama juga dikatakan Ibnu Hibban 

sebagaimana dinukil Ibnu Jauzi dalam Al Maudhu‘at 2/264. Al Qurthubiy berkata ―Asy 

Sya‘bi tidak bertemu dengan Aliy [Tafsir Al Qurthubiy 2/248]. Ibnu Abdil Barr juga berkata 

―Asy Sya‘biy tidak bertemu dengan Aliy‖ [Al Istidzkar 8/168] 

Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa Asy Sya‘biy meriwayatkan atsar Ali ini dari Abu 

Juhaifah Wahb As Suwaa‘iy sebagaimana yang tampak dalam riwayat berikut 

٘ح رذ قذغ هللا ػ حٍ  ٢٘ ه س قذغ ٛذ٣  ٖ رذ ذ ٛحخ ػ ٞ ٞ جُ ف أذ فحُ  

ٌس ٔ ٘ح ذ ػ ٖ ٓكٔذ ه ٤ذ ذ ر غ٢ ػ ٘حك ط ٘ح جُ ػ ٠٤ ه ك ٣ ٖ ٞخ ذ  أ٣
٢ِ رؿ ر٢ ػٖ جُ ؾؼ ٛد ػٖ جُ ٝ ٢ غٞجت حٍ جُ ٘ح ه ر ٢ِ خط وحٍ ػ  ك

٤ش ٖٓ ٛزٙ خ س  ؼذ جألٓ ٤ٜح ذ ر ٘ح ٗ ِ و ص ك ح أٗ ٤ش ٣ ٤ٖ أٓ ٘ ٔإٓ  جُ
وحٍ ال ك ٤ش  ٛزٙ خ س  ؼذ جألٓ ٤ٜح ذ ر ٗ ٞ ٌش أذ ْ ذ ٘ح ٝٓح ػٔش غ رؼذ ً ٗ 

٘س إٔ ٤ ٌ غ ٘طن جُ ٠ِ ض غحٕ ػ  ػٔش ُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Hadiyyah bin „Abdul Wahaab Abu Shalih di Mekkah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Ubaid Ath Thanaafisiy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Yahya bin Ayuub Al Bajalliy dari Asy Sya‟biy dari Wahb As Suwaa‟iy yang berkata Ali 

berkhutbah kepada kami dan berkata “siapakah sebaik-baik umat setelah Nabi-Nya?”. Kami 

berkata “engkau wahai amirul mukminin”. Beliau berkata “tidak sebaik-baik umat setelah 

Nabi-Nya Abu Bakar kemudian Umar dan kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada 

pada lisan Umar” [Fadhail Ash Shahabah no 50] 

Atsar Yahya bin Ayub dari Asy Sya‘biy di atas juga diriwayatkan Abdullah bin Ahmad 

dalam Zawaaid Musnad Ahmad 1/106 no 834 dan dalam As Sunnah no 1374. Diriwayatkan 

secara ringkas oleh Abu Nu‘aim yaitu dengan matan berikut 

٘ح ٖ ٓكٔذ قذغ ٖ أقٔذ ذ غٖ، ذ ك ٘ح جُ كغٖ قذغ ٖ جُ ٢ِ ذ ٖ ػ  ذ
٤ذ ُٞ ٘ح جُ رذ قذغ شقٖٔ ػ ٖ جُ غ، ذ حك ٘ح ٗ ٖ ٓشٝجٕ قذغ س، ذ ؼح٣ٝ ٓ 

٠٤ ػٖ ك ٣ ٖ ٞخ ذ ٢ِ، أ٣ رؿ ر٢، ػٖ جُ ؾؼ ٢ ػٖ جُ لس، أذ ٤  قؿ

حٍ حٍ :ه ٠ِ ه شّ ػ هللا ً  ٜٚ ٘ح ٓح :ٝؾ رؼذ ً ٘س إٔ ٗ ٤ ٌ غ ٘طن جُ  ض
٠ِ غحٕ ػ م٢ ػٔش ُ هللا س  ٠ ؼحُ ٘ٚ ض  ػ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Al Hasan bin Aliy bin Waaliid yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Abdurrahman bin Naafi‟ yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Marwaan bin Muawiyah dari Yahya bin Ayuub Al Bajalliy dari Asy Sya‟biy dari Abu 
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Juhaifah yang berkata Ali berkata “kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada 

lisan Umar” [Hilyatul Auliyaa Abu Nu‟aim 1/42] 

ح رشٗ كغٖ أخ ٖ جُ س ٓشٝجٕ ذ غحس٣ ٤ و ٘ح ذ ٤ْ غ شجٛ ٖ ئذ س ذ ؼح٣ٝ ٓ 

ٖ ٞجٕ ذ ٘ح رً ٖ ٓكٔذ غ عق ذ ٞ ٢ ٣ حذ لش٣ ٘ح جُ ٠٤ غ ك ٣ ٖ ٞخ ذ  أ٣
٢ِ رؿ ر٢ ػٖ جُ ؾؼ ٢ ػٖ جُ لس أذ ٤ ٢ِ ػٖ ؾك ٖ ػ ٢ ذ د أذ  هحُ

ٚ حٍ أٗ ٘ح ئٕ ه ٘ؼذ ً ٘س جٕ ُ ٤ ٌ غ ٘طن جُ ٠ِ ض غحٕ ػ م٢ ػٔش ُ  س
هللا  ٚ٘  ػ

Telah mengabarkan kepada kami Hasan bin Marwaan di Qaisariyah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mu‟awiyah bin Dzakwaan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Yuusuf Al Faryaabiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Ayuub Al Bajalliy dari Asy Sya‟biy dari Abu Juhaifah 

dari Aliy bin Abi Thalib bahwa ia berkata “kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada 

pada lisan Umar radiallahu„anhu” [Fawaid Ibnu Mandah no 51] 

Riwayat Abdullah sanadnya shahih sampai ke Yahya bin Ayuub Al Bajalliy sedangkan 

riwayat Abu Nu‘aim dan Ibnu Mandah tidak tsabit sanadnya hingga Yahya bin Ayuub. 

Riwayat Abu Nu‘aim lemah karena Marwan bin Muawiyiah mudallis martabat ketiga 

[Thabaqat Al Mudallisin no 105] dan ia membawakan riwayatnya dengan ‗an anah. 

Sedangkan riwayat Ibnu Mandah lemah karena Hasan bin Marwan dan Ibrahim bin 

Muawiyah majhul tidak dikenal kredibilitasnya. 

Atsar Asy Sya‘bi dari Abu Juhaifah dari Aliy ini sanadnya khata‘ karena Yahya bin Ayuub 

yang dikatakan Ibnu Hajar ―tidak ada masalah padanya‖ [At Taqrib 2/297] telah menyelisihi 

para perawi yang lebih tsiqat darinya yaitu Ismail bin Abi Khalid, Asy Syaibaniy dan Bayaan 

bin Bisyr Al Ahmasiy dimana ketiganya meriwayatkan atsar tersebut dari Asy Sya‘biy dari 

Aliy. Daruquthni juga mengisyaratkan kesalahan Yahya bin Ayuub dimana ia berkata bahwa 

yang shahih dari sanad tersebut adalah sanad dengan riwayat irsal Asy Sya‘biy dari Aliy [Al 

Ilal Daruquthni no 471]. Dari segi matan, riwayat Yahya bin Ayuub juga menyelisihi perawi 

lain yang lebih tsiqat darinya. Perhatikan riwayat berikut 

٘ح رذ قذغ هللا ػ حٍ  ٢٘ ه ٢ قذغ ح أذ ٤حٕ ٗ ل ع  ٖ ٘س ذ ٤ ٤ ٖ ػٖ ػ  ذ
٢ ذ أذ ر٢ ػٖ خحُ ؾؼ ٢ ػٖ جُ لس أذ ٤ حٍ ؾك عٔؼص ه ٤ح  ِ وٍٞ ػ ٣ 

٤ش ٛزٙ خ س  ؼذ جألٓ ٤ٜح ذ ر ٗ ٞ ٌش أذ ٞ ٝػٔش ذ ثص ُٝ ؽ  ٌْ ط كذغ ُ 
ع ػحُ حُ  ذ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi 

Khalid dari Asy Sya‟biy dari Abu Juhaifah yang berkata aku mendengar Ali berkata “sebaik-

baik umat setelah Nabi-Nya Abu Bakar dan Umar dan jika aku menghendaki maka akan aku 

kabarkan kepadamu yang ketiga” [Fadha‟il Ash Shahabah no 260] 

Ismail bin Abi Khalid dalam riwayat di atas memiliki mutaba‘ah yaitu Abu Ishaq Asy 

Syaibani [Fadhail Ash Shahabah no 409], Bayaan bin Bisyr [Fadhail Ash Shahabah no 406, 

547], dan Mutharrif bin Tharif [Fadha‘il Ash Shahabah no 130]. Semuanya meriwayatkan 

dengan matan seperti di atas tanpa tambahan lafaz ―kami tidaklah menjauh bahwa ketenangan 

ada pada lisan Umar‖. 
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Yahya bin Ayuub Al Bajalliy telah melakukan kesalahan dengan mencampuradukkan kedua 

riwayat Asy Sya‘bi. Yaitu riwayat Asy Sya‘biy dari Abu Juhaifah dari Ali tentang sebaik-

baik umat dan riwayat Asy Sya‘biy dari Ali tentang ketenangan pada lisan Umar. Isma‘il bin 

Abi Khalid, Asy Syaibani dan Bayaan bin Bisyr perawi yang lebih tsiqat dan lebih tsabit 

darinya telah memisahkan kedua riwayat tersebut. 

. 

. 

Riwayat ‘Amru bin Maimun Dari Aliy 

٘ح ٖ ٓكٔذ قذغ ػٔحٕ ذ ٖ ػ ٢ ذ رس جذ ٤ ؽ حٍ  ٘ح ه ٖ جقٔذ قذغ  ذ
ظ ٗٞ حٍ ٣ ٘ح ه ٞ قذغ ٤َ جذ عشجت ٢ ج الت ٔ ٤ذ ػٖ جُ ُٞ ٖ جُ  ذ

٤ضجس ؼ ٖ ػٔشٝ ػٖ جُ ٤ٕٔٞ ذ ٢ِ ػٖ ٓ حٍ ػ ش جرج ه كٕٞ رً قحُ ك٢ جُ  ك

ؼٔش ٛال ٘ح ٓح ذ رؼذ ً فكحخ ٗ ٤ٚ ٓكٔذ ج ِ الّ ػ غ ٘س جٕ جُ ٤ ٌ غ  جُ
٘طن ٠ِ ض غحٕ ػ  ػٔش ُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ahmad bin Yuunus yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu Israiil Al Malaa‟iy dari Waliid bin Aizaar dari „Amru bin Maimun dari Aliy yang 

berkata “Jika disebutkan orang-orang shalih maka penuhilah dengan Umar, kami sahabat 

Muhammad tidaklah menjauh bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Mu‟jam Al Awsath 

Thabraniy 5/359 no 5549] 

Riwayat ‗Amru bin Maimun ini disebutkan Abu Nu‘aim dalam Hilyatul Auliya 1/42 dan 

4/152, juga dalam Tatsbiitul Imamah no 65. Ahmad bin Yunus dalam periwayatan dari Abu 

Israiil memiliki mutaba‘ah dari Ubaidillah bin Musa sebagaimana yang disebutkan Al Fasawi 

dalam Ma‘rifat Wal Tarikh 1/462 dan Baihaqi dalam Dala‘il An Nubuwah 6/369-370. 

Riwayat ‗Amru bin Maimun ini dhaif karena Abu Israiil. Abu Israiil Al Malaa‘iy Al Kufiy 

adalah Ismaiil bin Abu Ishaq Al ‗Absiy termasuk perawi Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ahmad 

mengatakan ia ditulis hadisnya dan telah meriwayatkan hadis mungkar. Ibnu Ma‘in terkadang 

berkata ―shalih‖ terkadang berkata ―dhaif‖. Bukhari berkata Ibnu Mahdi meninggalkannya 

dan ia dihaifkan Abu Waliid. Abu Zur‘ah berkata shaduq. Abu Hatim berkata hasanul hadis 

tetapi tidak bisa dijadikan hujjah ditulis hadisnya dan buruk hafalannya. Nasa‘i berkata ―tidak 

tsiqat‖ dan terkadang berkata ―dhaif‖. Al Uqailiy berkata ―dalam hadisnya terdapat waham 

dan idhthirab‖. At Tirmidzi berkata ―tidak kuat disisi ahli hadis‖. Abu Ahmad Al Hakim 

berkata ―matruk al hadits‖. Ibnu Hibban menyatakan ia mungkar al hadits. Abu Israiil dikenal 

sebagai perawi yang mencela dan mengkafirkan Utsman bin ‗Affan [At Tahdzib juz 1 no 

545]. 

Daruquthni berkata ―dhaif‖ [Al Ilal no 1043] dan Daruquthni memasukkan namanya dalam 

Adh Dhu‘afa [Adh Dhu‘afa Daruquthni no 74]. Ibnu Hajar berkata ―shaduq buruk 

hafalannya‖ [At Taqrib 1/93] tetapi dalam Talkhis Al Habir, Ibnu Hajar berkata ―dhaif‖ 

[Talkhiish Al Habiir 1/502 no 296]. Adz Dzahabi berkata ―dhaif‖ [Al Kasyf no 370]. Riwayat 

ini mengandung illat [cacat] lain yaitu Abu Israiil Al Malaa‘iy disebutkan Ibnu Hajar sebagai 

mudallis martabat kelima [Thabaqat Al Mudallisin no 130] dan riwayatnya di atas dibawakan 

dengan ‗an anah maka kedudukannya dhaif. 
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Sebagian nashibi mengira bahwa Abu Israiil Al Kufiy dalam sanad di atas adalah Yunus bin 

Abi Ishaq, hal ini sangat jelas keliru. Dalam sanad tersebut Abu Israiil yang dimaksud adalah 

Abu Israiil Al Malaa‘iy dan ia adalah Ismaiil bin Abu Ishaq bukannya Yunus bin Abi Ishaaq. 

Selain itu nashibi tersebut mengatakan kalau Daruquthni menshahihkan riwayat ‗Amru bin 

Maimun dari Aliy di atas. Inipun juga keliru, inilah yang dikatakan Daruquthni 

ٛزج ٝس١ٝ ع  كذ٣ ٖ ػٔشٝ جُ ٤ٕٔٞ ذ ٓ ١ ٢ِ ػٖ جألٝد ٚ قذظ ػ ٞ ذ  أذ
َ٤ عشجت ٢ ئ الت ٔ ِق جُ ط ٘ٚ ٝجخ وحٍ ػ ٞ ك شٝز أذ ٛح١ٝ ك ش  ػٖ جُ

٢ غحٕ أذ ٢ ػٖ ؿ ٤َ أذ عشجت ٤ضجس ػٖ ئ ؼ ٖ جُ ع ذ ٖ ػٔشٝ ػٖ قش٣  ذ
ٕٞٔ٤ ٢ِ ػٖ ٓ ٚل ػ ٖ ٓكٔذ ٝخحُ عكحم ذ ٖ ئ ن ذ عحذ شٝجٙ   ػٖ ك

٢ ٤َ أذ عشجت ٤ذ ػٖ ئ ُٞ ٖ جُ ٤ضجس ذ ؼ ٖ ػٔشٝ ػٖ جُ ٤ٕٔٞ ذ  ػٖ ٓ

٢ِ ٛٞ ػ ٤ف ٝ قك  جُ

Dan diriwayatkan hadis ini oleh „Amru bin Maimun Al Awdiy dari Aliy, yaitu diceritakan 

oleh Abu Israiil Al Malaa‟iy dimana terdapat perselisihan tentang riwayatnya. Berkata Abu 

Farwah Ar Rahaawiy dari Abu Ghassaan dari Abu Israiil dari Aizaar bin Huraits dari „Amru 

bin Maimun dari Aliy dan riwayat ini diselisihi oleh Muhammad bin Ishaq bin Saabiq, 

dimana riwayatnya adalah dari Abi Israail dari Waliid bin Aizaar dari „Amru bin Maimun 

dari Ali, dan inilah yang shahih. [Al Ilal Daruquthni no 471] 

Jadi yang dimaksud perkataan Daruquthni “inilah yang shahih” adalah riwayat Abu Israiil 

yang tsabit itu adalah riwayat Abu Israail dari Walid bin Aizaar bukan riwayat Abu Israail 

dari Aizaar bin Huraits. Jadi perkataan shahih Daruquthni itu adalah untuk merajihkan salah 

satu riwayat yang bertentangan dengan riwayat lain. Bagaimana mungkin dikatakan 

Daruquthni menshahihkan riwayat Abu Israail Al Malaa‘iy jika ia sendiri menyatakan Abu 

Israail dhaif [Al Ilal Daruquthni no 1043]. Ini kesalahan yang timbul dari ketidakmampuan 

memahami apa yang dibaca. 

. 

. 

Riwayat Zirr bin Hubaisy Dari Aliy 

ح رشٗ رذ أخ شصجم ػ حٍ جُ ح ه رشٗ فْ ػٖ ٓؼٔش جخ ٖ صس ػٖ ػح ٤ؼ ذ ر  ق

٢ِ ػٖ حٍ ػ ٘ح ٓح ه رؼذ ً ٘س إٔ ٗ ٤ ٌ غ ٘طن جُ ٠ِ ض غحٕ ػ  ػٔش ُ

Telah mengabarkan kepada kami „Abdurrazaq yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Ma‟mar dari „Aashim dari Zirr bin Hubaisy dari Aliy yang berkata “kami tidaklah menjauh 

bahwa ketenangan ada pada lisan Umar” [Mushannaf „Abdurrazaq 11/222 no 20380] 

Riwayat Zirr bin Hubaisy ini juga diriwayatkan dalam Fadahail Ash Shahabah no 522 dan 

Asy Syari‘ah Al Ajjuriy no 1327. Riwayat ini mengandung illat [cacat] yaitu sebagaimana 

dikatakan Ibnu Ma‘in riwayat Ma‘mar dari ‗Aashim idhthirab dan banyak mengandung 

kesalahan 

حٍ ٠٤ ه ك ع ٣ ؼٔش ٝقذ٣ ص ػٖ ٓ حذ فْ غ ٖ ٝػح ٢ ذ ٘ؿٞد أذ  جُ
ٖ ٝٛؾحّ ٛزج ػشٝز ذ نشخ ٝ نو جُ ٤ش سخٓ ػ  جألٝٛحّ ً
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Yahya berkata “dan hadis Ma‟mar dari Tsabit, „Aashim bin Abi Najuud, Hisyaam bin Urwah 

mudhtharib banyak mengandung kesalahan” [At Tahdzib juz 10 no 441] 

Ma‘mar dalam periwayatan dari ‗Aashim telah menyelisihi Syarik yang meriwayatkan atsar 

ini dari ‗Aashim dari Musayyab bin Raafi‘ dari Abdullah bin Mas‘ud sebagaimana 

disebutkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 6/354 no 31981 dan Ibnu Asakir dalam 

Tarikh-nya 44/111. Syarik Al Qadhiy adalah perawi yang tsiqat shaduq tetapi 

diperbincangkan hafalannya, pada dasarnya riwayat Syarik dan Ma‘mar dari ‗Aashim 

masing-masing mengandung kelemahan tetapi riwayat Syarik didahulukan dari riwayat 

Ma‘mar karena ‗Aashim termasuk orang Kufah dan Syarik dikatakan sebagian ulama bahwa 

ia lebih alim dalam riwayat dari orang-orang Kufah. Jadi Ma‘mar dalam riwayatnya dari 

‗Aashim telah melakukan kesalahan dalam menisbatkan riwayat ini kepada Aliy bin Abi 

Thalib. 

. 

Riwayat Zaadzan dari Aliy 

 Atsar Aliy [radiallahu ‗anhu] ini juga diriwayatkan oleh Zaadzan Al Kindiy sebagaimana 

yang disebutkan Daruquthni dalam Al Ilal dengan sanad berikut 

٘ح ٞ قذغ ٛد أذ ٝ ٢ِ ٠٤ جألذ ك ٣ ٖ ع٠ ذ حٍ ٓٞ ٘ح ه ع٠ غ ٞٓ ٖ  ذ
٤حٕ ل ع ٘ح  رذ غ هللا ػ  ٖ ؿْٜ ذ حٍ جُ ٘ح ه ٖ ػٔشٝ غ ٢ ذ ٤ظ أذ  ه

٤ٖ ػٖ ٖ أػ رذ ذ هللا ػ ٢ ػٖ  وظحٕ أذ ٤ ٢ِ ػٖ صجرجٕ ػٖ جُ  ػ

Telah menceritakan kepada kami Abu Wahb Al „Abliy Yahya bin Musa yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muusa bin Sufyaan yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdullah bin Jahm yang berkata telah menceritakan kepada kami „Amru bin Abi Qais dari 

A‟yan bin „Abdullah dari Abi Yaqzhaan dari Zadzaan dari Aliy. [Al Ilal Daruquthni no 471] 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai ‗Abdullah bin Jahm. Daruquthni telah berhujjah dengan 

para perawi riwayat ini sampai Abdullah bin Jahm. Daruquthni berkata 

ع رجٙ ٝس١ٝ كذ٣ ٢ صجرجٕ ػٖ جُ ٢ِ ػٖ ػٔش أذ ٚ قذظ ػ ٖ ػٔشٝ ذ ٢ ذ  أذ
٤ظ ِق ه ط ٘ٚ ٝجخ شٝجٙ ػ ٖ ٓكٔذ ك ٤ذ ذ عؼ  ٖ ن ذ عحذ  ػشٓٞ ػٖ 

ٖ ٢ ذ ٤ظ أذ ٢ ػٖ ه وظحٕ أذ ٤ ٢ِ ػٖ صجرجٕ ػٖ جُ ٚل ػ رذ ٝخحُ  ػ

هللا  ٖ ؿْٜ ذ شٝجٙ جُ ٖ ػٔشٝ ػٖ ك ٢ ذ ٤ظ أذ ٤ٖ ػٖ ه ٖ أػ رذ ذ  ػ

هللا م٢  ح ش١ ه ٢ ػٖ جُ وظحٕ أذ ٤ ٢ِ ػٖ صجرجٕ ػٖ جُ ٛٞ ػ ٝ 

٤ف قك  جُ

Dan diriwayatkan hadis ini dari Zaadzaan Abi Umar dari Aliy, hal ini diceritakan oleh 

„Amru bin Abi Qais dan terdapat perselisihan dalam riwayatnya. Telah meriwayatkan 

Muhammad bin Sa‟id bin Saabiq dari „Amru bin Abi Qais dari Abul Yaqzhaan dari 

Zaadzaan dari Aliy. Dan Abdullah bin Jahm menyelisihinya dimana ia meriwayatkan dari 

„Amru bin Abi Qais dari A‟yan bin „Abdullah Qadhi Ray dari Abul Yaqzhaan dari Zaadzaan 

dari Aliy dan inilah yang shahih [Al Ilal Daruquthni no 471] 
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Penshahihan Daruquthni terhadap riwayat Abdullah bin Jahm menunjukkan bahwa di sisi 

Daruquthni, Abul Wahb Yahya bin Musa, Musa bin Sufyan dan Abdullah bin Jahm adalah 

para perawi tsiqat. Musa bin Sufyaan adalah Musa bin Sufyan bin Ziyad Al Askariy 

biografinya disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 9/163 no 

15787]. Telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat diantaranya Abu Awanah 

yang memasukkan hadisnya dalam Shahih Abu Awanah. 

Riwayat Muhammad bin Sa‘id bin Saabiq yang disebutkan Daruquthni diriwayatkan oleh 

Ibnu Busyraan dalam Amaliy Ibnu Busyraan no 913 dengan jalan sanad dari Abu Aliy 

Ahmad bin Fadhl bin Khuzaimah dari Ya‘qub bin Yusuf Al Qazwainiy dari Muhammad bin 

Sa‘id bin Saabiq dari ‗Amru bin Abi Qais dari Abul Yaqzhaan dari Zaadzaan dari Aliy. 

Daruquthni merajihkan riwayat Abdullah bin Jahm yaitu dimana ‗Amru bin Abi Qais 

meriwayatkan dari A‘yan bin ‗Abdullah dari Abul Yaqzhaan.  Dari sini dapat disimpulkan 

bahwa Amru bin Abi Qais terkadang meriwayatkan langsung dari Abul Yaqzhaan dan 

terkadang meriwayatkan melalui perantara A‘yan bin Abdullah seorang yang majhul. Maka 

disini terdapat illat [cacat] bahwa ‗Amru bin Abi Qais tidak mendengar langsung hadis ini 

dari Abul Yaqzhaan. 

Selain itu riwayat Zaadzaan ini dhaif karena Abul Yaqzhaan, dia adalah Utsman bin Umair 

Al Bajalliy. Ahmad berkata ―dhaif al hadits‖. Ibnu Mahdi meninggalkannya. Muhammad bin 

Abdullah bin Numair mendhaifkannya. Abu Hatim berkata ―dhaif al hadits mungkar al 

hadits‖. Daruquthni berkata ―matruk‖. Ibnu Abdil Barr mendhaifkannya. Ibnu Hibban 

mendhaifkannya dan menyatakan ia mengalami ikhtilath dan tidak boleh berhujjah 

dengannya [At Tahdzib juz 7 no 293]. Ibnu Hajar menyatakan ia dhaif mengalami ikhtilath 

dan sering melakukan tadlis [At Taqrib no 4539]. Maka riwayat Abul Yaqzhaan ini dhaif 

karena ia sendiri seorang yang dhaif ditambah lagi ia mengalami ikhtilath sering melakukan 

tadlis dan riwayatnya di atas dibawakan dengan ‗an anah maka hal ini lebih menguatkan 

kedhaifan riwayat tersebut. 

. 

. 

Riwayat Thariq bin Syihaab dari Aliy 

٘ح ٖ ٓكٔذ قذغ ٖ أقٔذ ذ ٢ِ ذ ٖ ػ ِذ ذ ٘ح ٓخ ٖ ٓكٔذ غ ظ ذ ٗٞ ٘ح ٣  غ
ٖ ػٔش لـ ذ ٘ح ق رس غ ؽؼ ٤ظ ػٖ  ٖ ه ِْ ذ غ ٖ هحسم ػٖ ٓ  ذ

ؽٜحخ حٍ  حٍ ه ٢ِ ه م٢ ػ هللا س  ٚ٘ ٘ح ػ طكذظ ً ٘طن ٌِٓحً إٔ ٗ ٣ 
٠ِ غحٕ ػ م٢ ػٔش ُ هللا س  ٚ٘  ػ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Aliy bin Makhlad yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yuunus yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Umar bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari 

Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihaab yang berkata Ali radiallahu „anhu berkata kami 

dahulu berkata bahwa Malaikat berbicara pada lisan Umar radiallahu „anhu [Al Imamah 

Wal Rad „Ala Raafidhah Abu Nu‟aim no 92] 

Abu Nu‘aim Al Ashbahaaniy juga meriwayatkan atsar Imam Ali ini dalam kitabnya Hilyatul 

Auliya 1/42 dan Tasbiitul Imamah Wa Tartib Al Khilaafah no 90 dengan jalan sanad dari 
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Muhammad bin Ahmad bin Makhlad dari Muhammad bin Yunus dari Utsman bin Umar dari 

Syu‘bah dari Qais bin Muslim dari Thaariq bin Syihaab dari Aliy radiallahu ‗anhu. Riwayat 

ini sanadnya dhaif karena Muhammad bin Yuunus Al Kadiimiy. Adz Dzahabiy menyatakan 

bahwa ia salah seorang yang matruk. Ibnu Adiy, Ibnu Hibban dan Daruquthni menuduhnya 

memalsukan hadis. Abu Dawud, Musa bin Haruun dan Qaasim bin Zakariya menyatakan ia 

pendusta. [Mizan Al I‘tidal Adz Dzahabiy 4/74-75 no 8353] 

Riwayat Muhammad bin Yunus Al Kadiimiy dari Utsman bin Umar dari Syu‘bah diselisihi 

oleh riwayat Yahya bin Abi Bukair, Muslim bin Ibrahiim, Asad bin Musa dan ‗Aashim bin 

Aliy dimana mereka meriwayatkan dari Syu‘bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin 

Syihaab tanpa menyebutkan dari Aliy. Riwayat Thariq bin Syihaab [tanpa menyebutkan dari 

Aliy] disebutkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf 6/358 no 32011 [riwayat Yahya bin 

Bukair], Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 44/111 [riwayat Muslim bin Ibrahiim], Ya‘qub 

Al Fasawiy dalam Ma‘rifat Wal Tarikh 1/241 [riwayat Muslim bin Ibrahiim] dan Ath 

Thabraniy dalam Mu‘jam Al Kabir 8/320 no 8202 [riwayat Asad bin Musa dan ‗Aashim bin 

Aliy]. 

. 

. 

Secara ringkas riwayat Imam Ali di atas yang memuji Umar bahwa ―ketenangan ada pada 

lisan Umar‖ terdiri atas beberapa jalan yang dhaif yaitu 

1. Riwayat Asy Sya’biy dari Aliy kedudukannya dhaif karena inqitha’ atau sanadnya terputus. 
Apalagi Asy Sya’biy dikenal sering memursalkan hadis dari Aliy yang sebenarnya ia ambil 
dari Harits Al A’war seorang yang dhaif dan pendusta. Maka terdapat kemungkinan riwayat 
ini diambil Asy Sya’bi dari Al Harits. 

2. Riwayat ‘Amru bin Maimun dari Aliy kedudukannya dhaif dan tidak tsabit sanadnya hingga 
‘Amru bin Maimun karena kelemahan Abu Israail Al Mala’iy. Selain itu riwayat ‘Amru dhaif 
karena Abu Israail seorang mudallis dan riwayatnya disini dengan ‘an anah. 

3. Riwayat Zirr bin Hubaisy dari Aliy kedudukannya dhaif dan tidak tsabit sanadnya hingga Zirr 
bin Hubaisy karena kelemahan riwayat Ma’mar dari ‘Aashim yang Idhthirab dan banyak 
mengandung kesalahan. 

4. Riwayat Zaadzaan dari Aliy kedudukannya dhaif dan tidak tsabit sanadnya hingga Zaadzaan 
karena kelemahan Abul Yaqzhaan seorang yang dhaif matruk, mengalami ikhtilath dan 
sering melakukan tadlis. Jadi selain riwayat Zaadzaan lemah karena ia seorang yang matruk 
juga karena tidak diketahui apakah riwayat Zaadzaan ini diriwayatkan sebelum atau 
sesudah ia mengalami ikhtilath dan lemah karena Zaadzaan seorang mudallis dan 
riwayatnya ini dengan ‘an anah. 

5. Riwayat Thariq bin Syihaab dari Aliy kedudukannya dhaif dan tidak tsabit sanadnya dari Aliy 
karena Muhammad bin Yunus Al Kadiimiy seorang yang dituduh pemalsu hadis dan 
pendusta. Apalagi terbukti bahwa riwayat yang tsabit adalah perkataan Thariq bin Syihaab 
bukan perkataan Aliy. 

Satu-satunya sanad terkuat dari Atsar Aliy di atas adalah riwayat Asy Sya‘biy dari Ali dan 

inipun kedudukannya dhaif apalagi seperti yang kami katakan Asy Sya‘biy seringkali 

memursalkan hadis Aliy yang sebenarnya ia riwayatkan dari Al Harits Al A‘waar seorang 

yang dhaif baik dari segi „adalah maupun dhabitnya. Maka terdapat kemungkinan Asy 

Sya‘biy meriwayatkan atsar ini dari Al Harits dari Aliy. Kesimpulannya riwayat Imam Aliy 

ini dhaif dengan keseluruhan jalan-jalannya. 
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Daftar Kedunguan Troll Yang Pendengki 

Posted on April 16, 2012 by secondprince  

Daftar Kedunguan Troll Yang Pendengki 

Yang kami maksud dengan troll pendengki adalah orang yang suka berbicara kotor [entah 

apa agama yang dianutnya] dan sangat membenci blog ini. Begitu sakit hatinya sampai ia rela 

datang berkali-kali menyampaikan spam dan komentar sampah. Alhamdulillah, sampah-

sampah itu bisa dimoderasi sehingga para pembaca tidak perlu membacanya. 

Kami membuat tulisan ini sebagai bantahan ilmiah atas klaim palsu alias dusta [talbis] yang 

dibuat oleh Troll tersebut. Agak aneh, entah mengapa kali ini kami bersedia meluangkan 

waktu untuk membantah tulisannya padahal yang namanya Troll bisanya cuma makan 

sampah walaupun dikasih makanan baik tetap saja suka sampah. Troll tersebut berkali-kali 

menghina kami dan berbicara kotor yang tidak enak dibaca dan didengar, hal yang 

membuktikan bahwa dirinya sangat suka sampah [kata-kata kotor]. Cukup basa-basinya kami 

akan langsung menanggapi komentarnya. [seperti biasa komentar yang kami tanggapi akan 

kami blockquote] 

. 

. 

Sebelum kami membuat tulisan ini, kami telah memberikan sedikit bantahan atas tulisannya. 

Dalam tulisannya ia melemahkan Rauh bin Abdul Mu‘min dengan mengatasnamakan Abu 

Zur‘ah dan Al Uqaili. Kami katakan ini adalah dusta. Abu Zur‘ah tidak pernah melemahkan 

Rauh bin Abdul Mu‘min, nama Rauh memang disebutkan dalam kitab Adh Dhu‘afa Abu 

Zur‘ah tetapi itu bukan bagian dari daftar perawi dhaif menurut Abu Zur‘ah melainkan daftar 

nama guru Abu Zur‘ah. Hal ini adalah kesalahan yang bodoh sekali, jika memang ia 

membaca kitab tersebut dan paham bahasa arab maka sangat tidak mungkin kesalahan ini 

terjadi. Lucunya dengan kesalahan itu ia bersemangat mencaci dan membantah. Berlagak 

seperti ulama bertingkah seperti orang jahil. 

Ia juga mengutip bahwa Al Uqaili melemahkan Rauh bin Abdul Mu‘min. Ini juga adalah 

dusta. Kami tidak menemukan dalam kitab Adh Dhu‘afa Al Uqaili bahwa ia melemahkan 

Rauh bin Abdul Mu‘min. 

. 

. 

Rauh bin Abdul Mu‘min adalah perawi tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 

Tsiqat. Ia adalah salah satu guru Abu Hatim, dimana Abu Hatim berkata tentangnya 

―shaduq‖. Abu Hatim termasuk ulama yang mutasyaddud sehingga perawi yang ia nyatakan 

shaduq sebenarnya kedudukannya tsiqat. Hal ini dinyatakan Al Muallimiy dalam At Tankil 

1/350. Pernyataan ini memang memiliki dasar dari pernyataan Abu Hatim 

https://secondprince.wordpress.com/2012/04/16/daftar-kedunguan-troll-yang-pendengki/
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ٖ أقٔذ ٤َ ذ عٔحػ ٖ ئ ٢ ذ مشجس أذ شجص١  ٢ : ػٖ سٟٝ جُ ِس أذ ٤ ٔ  , ض
رذ شصجم ٝػ ذجٓٚ  جُ ٖ ٝه ٢٘ ٓكٔذ ذ ٔذ٣ ٌْ , جُ ك ٖ ٝجُ ٤ش ذ ؾ ٖ ذ  ذ
ِٔحٕ ع  , ٠٤ ك ٣ٝ ٖ ظ ذ نش٣ ٘ٚ سٟٝ  جُ ٢ ػ حٍ , أذ ٛٞ : ٝه وس   غ

ثَ , ٓإٔٓٞ ع  ٢ ٘ٚ أذ وحٍ , ػ فذٝم : ك  

Ahmad bin Ismaiil bin Abi Dhiraar Ar Raaziy meriwayatkan dari Abi Tamiilah, „Abdurrazaq, 

Qudaamah bin Muhammad Al Madiniy, Al Hakam bin Basyiir bin Salman dan Yahya bin 

Dhurais. Telah meriwayatkan darinya ayahku dan berkata “ia tsiqat ma‟mun”. Aku bertanya 

kepada ayahku tentangnya, Beliau berkata “shaduq” [Al Jarh Wat Ta‟dil Ibnu Abi Hatim 

2/41 no 10] 

Contoh di atas menunjukkan bahwa perawi yang dikatakan shaduq oleh Abu Hatim 

sebenarnya orang itu tsiqat ma‘mun. Ada contoh lain yaitu ketika menyebutkan biografi 

Abdul Warits bin Sa‘id Abu Ubaidah At Tamimiy 

ح رذ ٗ شقٖٔ ػ حٍ جُ ص ه عأُ  ٠ رذ ػٖ جذ ٞجسظ ػ وحٍ جُ وس ك ٛٞ غ  

رص ٖ قٔحد ٖٓ جغ ٔس، ذ ِ ع ح  رذ ٗ شقٖٔ ػ حٍ جُ ثَ ه ع  ٞ  ػٖ صسػس أذ

رذ ٞجسظ ػ وحٍ جُ وس، ك ٘ح غ رذ غ شقٖٔ ػ حٍ جُ عٔؼص ه  ٠ وٍٞ جذ ٣ 
رذ ٞجسظ ػ فذٝم جُ  

Telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman yang berkata aku bertanya pada ayahku 

tentang „Abdul Waarits, ia berkata “tsiqat dan ia lebih tsabit dari Hammaad bin Salamah”. 

Telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman yang berkata ditanya Abu Zur‟ah tentang 

„Abdul Waarits, ia berkata “tsiqat”. Telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman yang 

berkata aku mendengar ayahku mengatakan „Abdul Waarits shaduq [Al Jarh Wat Ta‟dil 

6/76 no 386] 

Tentu tak dipungkiri bahwa terdapat juga perawi shaduq yang dikatakan Abu Hatim tidak 

bisa dijadikan hujjah atau shaduq banyak salahnya atau shaduq memiliki hadis mungkar. 

Hanya saja adanya perawi dengan kedudukan seperti itu bukan berarti semua perawi yang 

dinyatakan shaduq oleh Abu Hatim harus ikut dilemahkan. Seolah-olah lafaz shaduq itu 

menjadi tidak ada artinya. Pada prinsipnya lafaz ―shaduq‖ disisi Abu Hatim adalah tautsiq 

mutlak kecuali jika Abu Hatim menyebutkan jarh bersama lafaz tersebut misalnya ―shaduq 

tetapi tidak bisa dijadikan hujjah‖ atau ―shaduq tetapi banyak salahnya‖ atau ―shaduq dan 

memiliki hadis-hadis mungkar‖. 

Jadi contoh perawi yang bernama Yaman bin Adiy Al Himshiy dimana Abu Hatim 

menyatakan ia syaikh shaduq tetapi hadisnya mungkar tidaklah mengurangi sedikitpun 

kedudukan shaduq Rauh bin Abdul Mu‘min. Abu Hatim tidak mensifatinya dengan jarh dan 

tidak pernah menyatakan kalau hadis Rauh mungkar. Apalagi Rauh bin Abdul Mu‘min 

termasuk gurunya Abu Hatim dimana Abu Hatim telah meriwayatkan darinya maka lafaz 

―shaduq‖ disini menunjukkan bahwa Rauh bin ‗Abdul Mu‘min tsiqat. 

Hal ini seperti yang dinyatakan Adz Dzahabi dalam Al Kasyf bahwa Rauh bin ‗Abdul 

Mu‘min tsiqat [Al Kasyf no 1594]. Adz Dzahabi juga berkata ―mutqin‖ [Ma‘rifat Al Qurra‘ 

1/214 no 109]. Ibnu Jazari berkata tentang Rauh bin Abdul Mu‘min ―tsiqat dhabit masyhur‖ 

[Ghayatul Nihayah Thabaqat Al Qurra‘ 1/125] 
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. 

. 

Ada kejahilan yang luar biasa konyol datang dari pendengki tersebut berkaitan dengan ―Abu 

Hatim‖. Ia menganggap bahwa kitab Al Ilal dan kitab Al Jarh Wat Ta‘dil ditulis oleh Abu 

Hatim. Hal ini jelas konyol bagi orang yang biasa belajar ilmu hadis dan membaca kitab rijal. 

Lihat buktinya, pendengki itu berkata 

Terlebih yang Abu Hatim dengar dari ayahnya dalam Jarh wa Ta‟dilnya hanya menyatakan 

Ruh bin Abdul mu‟min ini statusnya : Shaduq 

Bolehlah kita bertanya pada pendengki itu, siapakah ayahnya Abu Hatim yang ia maksud? 

Dan bagaimana kredibilitas ayahnya Abu Hatim yang menurut pendengki itu, menyatakan 

Rauh shaduq. 

ًَاٌ رٔاِ حديٍث عٍ أَبِي ٔطأنُت ٍ انيَ ًْصي َعِدّيٍ اب ٍْ ، انَحْضَزيي انِح ِد َع ًَّ ٍ ُيَح ٍْ ِسيَاٍد، اب  َع

ال :َقاَل ة؛ُأَياو أَبِي هللا رطُٕل ق ٌَّ : (ص)  َُّاصِ أَْعظََى إِ َو ُجْزًيا ان ْٕ َز َحشَّس َرُجٌم :انِقيَاَيِة يَ ْٓ  اْيِزٍئ ظَ

َذا :يقُٕل أَبِي فظًعُت َحّقٍ؟ بَِغْيِز ُيْظهٍِى َْ ٌُ ، ُيَُكٌز حديٌث  ا ًَ صدٔق شيٌخ ٔانيَ . 

Abu bertanya pada ayahku tentang hadis riwayat Al-Yaman bin Adi Al-Himsi Al-Hadrami 

dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Umamah: Rasulullah bersabda: sesungguhnya manusia 

yang paling bejat pada hari kiamat adalah seseorang yang suka menikam seorang muslim dari 

belakang tanpa alasan yang jelas. Aku dengar ayahku berkata: Hadis ini Mungkar namun Al-

Yaman adalah syaikh yang shaduq! (Ilalul Hadits Ibnu Abi Hatim, juz IV/ 219. no 1379) 

Coba Anda semua perhatikan Ruh bin Abdul Mukmin oleh ayah Abu Hatim dikatakan 

Shaduq begitupun Al-Yaman di atas, namun apakah riwayatnya Ruh dengan serta merta bisa 

diterima? 

Pendengki itu menganggap Abu Hatim yang bertanya pada ayahnya padahal yang sebenarnya 

adalah Ibnu Abi Hatim sedang bertanya pada ayahnya yaitu Abu Hatim. Abu Hatim adalah 

Muhammad bin Idris Abu Muhammad Ar Raziy At Tamimiy sedangkan Ibnu Abi Hatim 

adalah Abdurrahman bin Abu Hatim, ia lah yang dinyatakan sebagai penulis kitab Al Jarh 

Wat Ta‟dil dan kitab Al Ilal. Lucunya ada pengikut pendengki [atau mungkin sebenarnya itu 

dirinya sendiri] berkomentar bahwa kami melakukan kesalahan pengutipan 

2. Kesalahan pengutipan jilid 1 

SP: Abu Hatim berkata ―shaduq‖ [Al Jarh Wat Ta‘dil juz 3 no 2259]. 

SPz merevisi: yang mengatakannya sebenarnya bukan Abu Hatim tapi ayah Abu Hatim . Abu 

Hatim hanya menukil. Silahkan cek ulang kalau ngga percaya! kesalahan seperti ini oleh Spz 

dianggap biasa dan tidak dibesar-besarkan Spz. Wah Spz emang baik hati ama orang 

kampung 

Begitulah kalau orang-orang jahil pada berkumpul, bicaranya kegedean tanpa dasar ilmu. 

Betapa malasnya orang-orang jahil ini, kalau memang mereka punya kitab-kitab tersebut kan 

tinggal dibaca siapa penulisnya yang tercantum dalam sampul atau muqaddimah kitab 

tersebut. Entah keburu nafsu atau kebanyakan bicara kotor jadi dibutakan mata dan akal 

pikirannya. 

. 
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. 

Kedunguan berikutnya adalah ucapan pendengki itu bahwa riwayat Rauh bin ‗Abdul Mu‘min 

itu mungkar karena tidak ada satupun diantara murid-murid Sulaiman yang meriwayatkan 

kisah ini. Kaidah dari mana ini?. Ini contoh orang yang tidak pernah belajar ilmu hadis. Rauh 

ini adalah seorang yang tsiqat jadi walaupun ia sendiri yang meriwayatkan maka tetap saja 

riwayatnya diterima. 

Perkara seperti ini ma‘ruf dalam ilmu hadis. Contohnya cukup sering hadis Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Padahal 

ada berapa banyak para sahabat yang merupakan murid Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Contoh fenomenal adalah hadis Umar bin Khaththab berikut 

َ٘ح غَ ُٖ ُهَط٤ْرَُس َقذَّ َ٘ح ، َعِؼ٤ٍذ ْذ غَ حخِ َػْرُذ َقذَّ َّٛ َٞ ُْ ٍَ ، ج ِْٔؼُص : َهح َٖ ٣َْك٠َ٤ َع  ، َعِؼ٤ٍذ ْذ

ٍُ ُذ أَْخرََش٢ِٗ : ٣َُوٞ َّٔ َك ُٓ  ُٖ َْ ْذ ٤ ِٛ ُٚ ، ئِْذَشج َّ َغ أَٗ ِٔ َس َع َٔ َِْو َٖ َػ َٝهَّحؿٍ ْذ ٍُ ، ج٤َُِّْػ٢َِّ   ٣َُوٞ
ِْٔؼُص : َش َع َٔ َٖ ُػ َُْخطَّحخِ ْذ ُٚ َسِم٢َ ج ُٚ جَُِّ ْ٘ ٍُ ، َػ ِْٔؼُص : ٣َُوٞ ٍَ َع ِٚ َسُعٞ  َف٠َِّ جَُِّ

ُٚ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  ، ٍُ ح ” : ٣َُوٞ َٔ ٍُ ئَِّٗ ح َٔ ح ، ذِح٤َُِِّّ٘س جأْلَْػ َٔ ئَِّٗ َٝ ِشٍب  ْٓ ح اِل َٓ  َٟٞ َٗ ، ْٖ َٔ  َك

ًَحَْٗص  ُٚ ْؿَشضُ ِٛ ِٚ ئ٠َُِ  ِٚ جَُِّ ََٝسُعُِٞ  ، ُٚ ْؿَشضُ ِٜ ِٚ ئ٠َُِ َك ِٚ جَُِّ ََٝسُعُِٞ  ، ْٖ َٓ َٝ ًَحَْٗص   

ُٚ ْؿَشضُ ِٛ ٤َْٗح ئ٠َُِ  ح ُد َٜ َشأٍَز أَِٝ ، ٣ُِق٤ُر ْٓ ح ج َٜ َُّٝؾ ُٚ ، ٣ََطَض ْؿَشضُ ِٜ ح ئ٠َُِ َك َٓ حَؾَش  َٛ  ِٚ  ئ٤َُِْ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‟id yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Abdul Wahhaab yang berkata aku mendengar Yahya bin Sa‟id mengatakan 

telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwasanya ia mendengar „Alqamah 

bin Waqqaash Al Laitsiy yang mengatakan aku mendengar Umar bin Khaththab [radiallahu 

„anhu] mengatakan aku mendengar Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan 

sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niat, setiap orang mendapatkan apa yang ia 

niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada 

Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraihnya atau 

wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya 

[Shahih Bukhari no 6225] 

Ada berapa banyak sahabat? Ratusan, ribuan atau lebih tetapi cuma Umar bin Khaththab 

yang meriwayatkan hadis ini. Ada berapa banyak murid Umar? Dalam Tahdzib Al Kamal 

disebutkan ada 153 orang yang meriwayatkan darinya tetapi Cuma Alqamah bin Waqqaash 

yang meriwayatkan hadis ini. Ada berapa banyak murid Alqamah bin Waqqaash? Dalam 

Tahdzib Al Kamal disebutkan ada 7 orang muridnya tetapi hanya Muhammad bin Ibrahim 

bin Al Haarits yang meriwayatkan hadis ini. Ada berapa banyak murid Muhammad bin 

Ibrahim?. Dalam Tahdzib Al Kamal disebutkan bahwa ada 19 murid Muhammad bin Ibrahim 

tetapi hanya Yahya bin Sa‘id yang meriwayatkan hadis itu?. 

Mengapa tidak ternukil riwayat ini dari sahabat selain Umar? Apakah hadis Umar menjadi 

mungkar?. Mengapa tidak ternukil riwayat ini dari murid-murid Umar selain Alqamah?. 

Apakah hadis Alqamah menjadi mungkar?. Mengapa tidak ternukil riwayat ini dari murid-

murid Alqamah selain Muhammad bin Ibrahim?. Apa hadis Muhammad bin Ibrahim menjadi 

mungkar?. Mengapa tidak ternukil riwayat ini dari murid-murid Muhammad bin Ibrahim 

selain Yahya bin Sa‘id?. Apakah hadis Yahya bin Sa‘id menjadi mungkar? 
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Hadis Umar di atas telah dishahihkan oleh para ulama termasuk oleh Bukhari sendiri dan 

tidak ada sedikitpun mereka menyatakan hadis tersebut mungkar. Justru kaidah bid‘ah 

pendengki itu yang lebih layak dikatakan mungkar. 

. 

. 

Selanjutnya pendengki itu membuat Syubhat soal lahirnya Sulaiman tahun 34 H sehingga 

saat peristiwa pengepungan Utsman usianya masih satu tahun. Bocah umur satu tahun tidak 

diterima kesaksiannya. Inilah perkataan pendengki 

Kedua: khabar dari Sulaiman atas Jahjah di atas tidak bisa diterima! Sebab kalau kita melihat 

fakta sejarah, Sulaiman lahir tahun 34 hijriah sementara peristiwa pengepungan terjadi 

kurang lebih setahun setelahnya, yaitu tepat pada saat tahun kematian Utsman, yaitu tahun 35 

h. kalaupun memang Sulaiman mendengar dari orang lain, maka kedudukan hadis ini 

munqati/terputus, karena ia tidak menyebutkan sumber berita! 

Ucapannya, Sulaiman lahir tahun 34 H sebagai fakta sejarah adalah ucapan dusta yang 

dilandasi oleh kebodohan dan kemalasan. Kedudukan sebenarnya adalah terjadi perselisihan 

kapan sebenarnya Sulaiman bin Yasar lahir dan wafat. 

Ibnu Sa‘ad menyatakan dalam kitabnya kalau Sulaiman bin Yasar wafat tahun 107 H pada 

usia 73 tahun, dan tampaknya ia menukil ini dari Al Waqidi. Maka Sulaiman bin Yasar lahir 

tahun 34 H dan ini pula yang dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats Tsiqat. 

Tetapi Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam kitabnya Shahih Ibnu Hibban no 1101 ketika 

menyebutkan hadis Sulaiman bin Yasar dari Miqdam, ia menyatakan bahwa Miqdam wafat 

tahun 33 H dan Sulaiman wafat tahun 94 H, Sulaiman telah mendengar dari Miqdam dan saat 

itu usianya kurang lebih 10 tahun. Begitulah yang dikatakan Ibnu Hibban, oleh sebab itu Ibnu 

Hajar dalam At Tahdzib menukil bahwa Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya menyatakan 

Sulaiman lahir tahun 24 H. Al Baihaqi mengatakan bahwa Sulaiman lahir tahun 27 H atau 

setelahnya. 

Jadi ternukil kalau Sulaiman bin Yasar lahir tahun 34 H, tahun 24 H dan tahun 27 H. Untuk 

mengetahui mana yang benar maka kita harus menerapkan metode tarjih. Orang yang paling 

mengetahui kapan Sulaiman bin Yasar lahir adalah dirinya sendiri, maka metode yang paling 

baik adalah adakah riwayat shahih Sulaiman bin Yasar menyatakan kapan ia lahir atau 

setidaknya qarinah yang menguatkan kapan ia lahir. 

Nah riwayat itulah yang kami bawakan sebelumnya yaitu terdapat riwayat dimana Sulaiman 

bin Yasar mendengar langsung hadis dari Abu Rafi‘ dan Abu Rafi‘ ini wafat tahun 35 H yaitu 

tahun yang sama dimana terjadi pengepungan Utsman. Riwayat tersebut terdapat dalam kitab 

Tarikh Ibnu Abi Khaitsamah 

ح َ٘ غَ ََٝقذَّ  ُٖ ح٢ِِّٗ جْذ َٜ ٖ ٝقحٓذ جألَْفرَ ٛزج ، ٣َْك٠َ٤ ذ لع ٝ حٍ ، قحٓذ ُ ٘ح : ه  قذغ

ُٕ حٍ ، ُعْل٤َح ٘ح : ه ف قذغ فحُ  ٖ غحٕ ذ ٤ أَ ، ً ُٚ َغ َّٗ ِٔ َٔحٕ َع ٖ ُع٤َِْ  ٣ََغحس ذ
حٍ ، ٞ أَْخرََش٢ِٗ : ه  َسجكِغ أذ
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Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Ashbahaniy dan Haamid bin Yahya, dan ini lafaz 

Haamid yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Shalih bin Kiisaan bahwasanya ia mendengar Sulaiman bin 

Yasar yang berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Raafi‟ [Tarikh Ibnu Abi Khaitsamah 

1/77 no 171] 

Riwayat ini sanadnya shahih para perawinya tsiqat. Riwayat ini dapat kita jadikan qarinah 

dalam mentarjih kapan Sulaiman bin Yasar lahir. Berdasarkan riwayat ini maka pendapat 

yang menyatakan Sulaiman lahir tahun 34 H adalah keliru karena kalau memang begitu 

usianya ketika Abu Rafi‘ wafat adalah satu tahun yang tidak memungkinkan periwayatan. 

Jadi hanya ada dua kemungkinan, Sulaiman lahir tahun 24 H atau tahun 27 H kami lebih 

menguatkan bahwa Sulaiman lahir tahun 24 H karena Ibnu Hibban termasuk golongan 

mutaqaddimin dibanding Baihaqi. 

Terlepas dari tahun berapa sebenarnya Sulaiman bin Yasar lahir, cukup shahihnya sima‘ 

langsung Sulaiman bin Yasar dari Abu Rafi‘ menunjukkan bahwa pada tahun 35 H, Sulaiman 

memiliki usia yang cukup sehingga riwayatnya diterima maka begitu pula kami katakan ia 

memiliki usia yang cukup untuk menyaksikan peristiwa pengepungan Utsman. 

Kesimpulannya sanad tersebut tidak munqathi‘. 

. 

. 

Ada lagi bantahan yang tidak mengena dimana pendengki itu menyatakan bahwa Ibnu 

Hibban dan Abu Hatim tidak menyatakan bahwa Jahjaah termasuk sahabat yang ikut 

membaiat di bawah pohon. Lha jawabannya sederhana, ulama yang kami kutip sebelumnya 

soal Jahjah termasuk yang ikut berbaiat di bawah pohon adalah Ibnu Hajar dan Adz 

Dzahabiy. 

ٖ ؾٜؿحٙ ٤ذ ذ عؼ  َ٤ ٖ ٝه ٤ظ ذ ٤َ ه ٖ ٝه غؼٞد ذ لحس١ ٓ ـ  جُ
ؽٜذ ٤ؼس  مٞجٕ ذ ش ٤س جُ ر كذ٣ حُ  ذ

Jahjah bin Said, ada yang mengatakan Jahjah bin Qais ada yang mengatakan Jahjah bin 

Mas‟ud Al Ghiffari, ia ikut menyaksikan Baiatur Ridwan di Hudaibiyah [Al Ishabah Ibnu 

Hajar 1/518 no 1247] 

ٖ ؾٜؿحٙ ٤ظ ذ ٤َ ه ٖ ٝه ٤ذ ذ عؼ لحس١،  ـ ٢، جُ ٚ ٓذٗ رس ُ فك . 

ؽٜذ ٤ؼس  مٞجٕ ذ ش  جُ

Jahjah bin Qais dan ada yang mengatakan Jahjah bin Said Al Ghiffari adalah seorang 

Sahabat Nabi yang menyaksikan Baiatur Ridwan [Tarikh Al Islam Adz Dzahabiy 3/560] 

Walaupun Ibnu Hibban dan Abu Hatim tidak menyebutkannya, tetap saja faktanya Ibnu 

Hajar dan Adz Dzahabiy menyebutkannya. Para ulama itu bukanlah orang yang serba tahu, 

terkadang ada perkara yang diketahui oleh ulama lainnya tetapi tidak diketahui oleh ulama 

yang lain. Hal ini ma‘ruf sekali dalam ilmu hadis. 

. 
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. 

Berikutnya pendengki itu melemahkan atsar Tarikh Madinah Ibnu Syabbah dengan syubhat –

syubhat murahan. Ia mengatakan Urwah bin Zubair itu masih kecil dan seumuran dengan 

Sulaiman bin Yasar. 

Ketiga: Adapun I‘tibar yang datang dari Ibnu Syabbah An-Numairi maka hampir sama 

dengan riwayat Sulaiman di atas dimana Urwah bin Zubair saat itu masih kecil. Bila kita 

bandingkan dengan Sulaiman yang lahir tahun 34 dan wafat 107 h, maka Urwah bin Zubair 

yang wafat tahun 97 h masih seumuran dengan Sulaiman.. 

Dalam ilmu hadis tidak ada larangan mutlak bahwa anak kecil tidak bisa diterima riwayatnya. 

Para ulama ahli hadis telah menyebutkan bahwa jika anak kecil itu telah memasuki usia 

mumayyiz dalam arti telah mengerti satu seruan atau pembicaraan dan dapat menjawabnya 

maka riwayatnya diterima. 

Urwah bin Zubair disebutkan bahwa ia lahir pada masa awal pemerintahan khalifah Utsman 

[At Taqrib 1/671]. Awal pemerintahan khalifah Utsman yaitu tahun 24 H dan peristiwa 

pengepungan Utsman terjadi tahun 35 H maka saat itu usia Urwah bin Zubair lebih kurang 

sebelas tahun. Jelas pada usia ini sudah memasuki usia mumayyiz dan diterima riwayatnya. 

. 

. 

Kemudian ia menyebarkan syubhat lain bahwa Ibnu Syabbah melakukan tadlis. Ini ucapan 

konyol bin dusta. 

Ada tadlis di sini, dimana Ibnu Syabbah tidak menjelaskan siapakah Ali bin Muhammad di 

sini, sebab Ali bin Muhammad adalah nama yang maruf saat itu, banyak sekali yang bernama 

Ali bin Muhammad. 

Pendengki ini tidak mengerti ilmu hadis. Umar bin Syabbah bukanlah seorang mudalis dan 

tidak pernah ada ulama yang menyatakan ia pernah melakukan tadlis sehingga tuduhan 

konyol pendengki itu sangat dusta sekali. Perkara seperti ini bukanlah tadlis, adalah hal yang 

ma‘ruf dalam periwayatan seorang perawi hanya menyebutkan sebagian nama gurunya dan 

tidak secara lengkap beserta semua nasab atau gelarnya. 

Ali bin Muhammad Al Mada‘iniy dikenal sebagai gurunya Umar bin Syabbah. Umar bin 

Syabbah dengan jelas menyatakan dalam kitabnya Tarikh Al Madinah dengan lafaz “telah 

menceritakan kepada kami Al Mada‟iniy” [Tarikh Madinah Ibnu Syabbah 2/538]. Ibnu Jarir 

Ath Thabariy pernah berkata dalam kitabnya “dan juga perkataan Ali bin Muhammad Al 

Mada‟iniy, telah menceritakan kepadaku hal itu Umar bin Syabbah yang telah meriwayatkan 

darinya” [Tarikh Ath Thabariy 2/607] 

Mengenai kredibilitas Ali bin Muhammad Al Mada‘iniy maka memang benar Ibnu Adiy 

menyebutkan dalam kitabnya Al Kamil 
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٢ِ ٖ ػ ٖ ٓكٔذ ذ رذ ذ هللا ػ  ٖ ٢ ذ ٤ق أذ ع  ٞ كغٖ أذ  جُ
٢٘ ٔذجت ٠ جُ رذ ُٓٞ شقٖٔ ػ ٖ جُ عٔشز ذ ٤ظ  و١ٞ ُ حُ ٢ ذ  ك

ع كذ٣  جُ

„Ali bin Muhammad bin „Abdullah bin Abi Saif Abul Hasan Al Mada‟iniy maula 

„Abdurrahman bin Samarah tidak kuat dalam hadis [Al Kamil Ibnu Adiy no 1366] 

Perkataan “tidak kuat dalam hadis” bukanlah jarh yang menjatuhkan apalagi jika perawi 

tersebut telah dita‘dilkan oleh ulama lain. Maka maksud perkataan Ibnu Adiy disini 

kedudukan Al Mada‘iniy dalam hadis tidaklah mencapai derajat shahih atau kedudukan 

hadisnya adalah hasan. Tentu saja ini pendapat Ibnu Adiy. Seperti yang kami kutip 

sebelumnya Ibnu Ma‘in telah berkata tentangnya ―tsiqat tsiqat tsiqat‖. Adz Dzahabi berkata 

tentangnya ―hafizh shaduq‖. Tetapi pendengki itu menyebarkan syubhat murahan 

Status Ali bin Muhammad ini sendiri menurut Al-Jurjani tidak kuat hadisnya (Al-Kamil fi 

Dhuafa Rijal, VI/364, no: 1366) adapun ta‘dil adz-Dzahabi hanya datang 400 tahun 

kemudian, tidak bisa mengalahkan jarh dari Al-Jurjani. 

Baik Ibnu Adiy dan Adz Dzahabi keduanya bukanlah ulama yang bertemu dengan Al 

Mada‘iniy. Al Mada‘iniy wafat tahun 224 H sedangkan Ibnu Adiy lahir 277 H. Jadi jarh Ibnu 

Adiy pun datang lebih dari 50 tahun kemudian. Telah disebutkan kalau jarh “tidak kuat 

dalam hadis” bukanlah jarh yang menjatuhkan dan bisa saja ia seorang yang hadisnya hasan, 

ini tidaklah bertentangan dengan pernyataan Adz Dzahabi bahwa Al Mada‘iniy seorang 

hafizh yang shaduq. 

Mengenai tautsiq tiga kali (tsiqah tsiqah tsiqah) dari Ibnu Main yang diriwayatkan dari 

Ahmad bin Abi Khaitsamah maka saya katakan tautsiq ini sifatnya munqathi/terputus sebab 

antara adz-Dzahabi dengan Ahmad bin Khaitsamah terbentang jarak sekitar 400 tahunan, lalu 

darimana adz-Dzahabi mengambil riwayat ini? 

Adz Dzahabi hanya menukil riwayat tersebut. Riwayat tersebut disebutkan dengan sanad 

yang lengkap dalam kitab Tarikh Baghdad Al Khatib 12/54-55 no 6438 biografi Al 

Mada‘iniy dan disana Al Khatib juga menyebutkan pujian Ibnu Jarir Ath Thabariy bahwa Al 

Mada‘iniy orang yang alim dan shaduq dalam maghaziy. Riwayat Ibnu Ma‘in itu juga 

disebutkan oleh Abu Abdullah Al Yaziidiy dalam kitabnya Al Amaliy 1/35 dimana ia 

mendengar langsung dari Ibnu Abi Khaitsamah 

Sekalipun adz-Dzahabi melakukan tadlis maka tetap saja tidak bisa diterima. sebab bila benar 

Ibnu Main mentsiqahkan Ali bin Muhammad maka Ibnu Main tentu takan menyia-nyiakan 

pertemuannya dengan Ali bin Muhammad dan mengambil riwayat darinya karena 

ketsiqahannya, namun faktanya tak satupun riwayat Ali bin Muhammad diambil oleh yahya 

bin Main. Silahkan datangkan hujjah bila kami keliru di sini. 

Ini ucapan yang tidak berguna. Semua kutipan jarh wat ta‘dil yang dibawakan Adz Dzahabi 

dalam kitabnya tidaklah memiliki sanad langsung sampai ke ulama yang dimaksud. Hal ini 

cukup ma‘ruf dalam kitab-kitab rijal. Silakan lihat kitab At Tahdzib Ibnu Hajar sebagai 

contoh, Ibnu Hajar langsung saja mengutip para ulama yang hidup ratusan tahun sebelumnya 

tanpa menyebutkan sanad lengkap sampai ke ulama tersebut. Jadi sangat aneh kalau hal 

seperti itu dikatakan tadlis. 
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Pendengki itu mengatakan Ibnu Main tidak satupun mengambil riwayat dari Al Mada‘iniy. 

Kalau begitu kita tanya padanya, dari mana anda tahu?. Bisa saja dikatakan Ibnu Main juga 

mengambil riwayat dari Al Mada‘iniy tetapi hal itu tidak sampai dan tidak ternukil dari kitab-

kitab yang ada sekarang. Atau anda punya waham hidup di zaman Ibnu Main dan melihat 

kalau seumur hidupnya ia tidak mengambil riwayat dari Al Mada‘iniy. Namanya 

kemungkinan tidaklah menafikan kemungkinan lain. Jadi jangan sok bicara fakta kalau tidak 

tahu apa itu artinya fakta. 

. 

. 

Pendengki itu mengkritik kami soal kredibilitas Abdullah bin Mush‘ab. Sayang sekali semua 

kritiknya ngawur atau mengada-ada. Ia berasa sok tahu sehingga membuat aturan versinya 

sendiri dalam ilmu hadis. 

Dan yang lucu lagi di sini adalah Abdullah bin Mush‘ab ini dimasukkan oleh si kuda nil 

sebelah sebagai perawi tsiqat ibnu Hibban, padahal Ibnu Hibban sudah menjelaskan bahwa Ia 

hanya mengakui Abdullah bin Mushab baru ditsiqatkan i bila ia meriwayatkan dari Abu 

Hazim Salamah bin Dinar (no: 8992), Ismail bin Abdullah bin Jakfar (no: 1635) dan ngga ada 

tuh Ibnu Hibban mengakui an‘anah hadis Abdullah bin Mushab dari Hisyam bin Urwah. 

Nah ini contoh aturan ngayal yang kami maksud. Mana ada dalam ilmu hadis seseorang itu 

tsiqat jika meriwayatkan dari si A, atau tsiqat jika meriwayatkan dari si B dan jika ia 

meriwayatkan dari selain A dan B maka statusnya tidak tsiqat. Mari kita lihat no yang 

disebutkan oleh pendengki itu 

َ٤ عٔحػ ٖ ئ رذ ذ هللا ػ  ٖ لش ذ ٖ ؾؼ ٠ ذ د أذ ٢ٔ هحُ ؽ ٜح ٢ جُ  ٓذٗ

س أخٞ ؼح٣ٝ ٓ ٖ رذ ذ هللا ػ  ٖ لش ذ شٟٝ ؾؼ ٤ٚ ػٖ ٣ ٘ٚ سٟٝ أذ رذ ػ  ػ

هللا  ٖ قؼد ذ ٓ 

Ismaiil bin „Abdullah bin Ja‟far bin Abi Thalib Al Haasyimiy orang madinah saudara 

Muawiyah bin „Abdullah bin Ja‟far. Meriwayatkan dari ayahnya telah meriwayatkan darinya 

„Abdullah bin Mush‟ab [Ats Tsiqat juz 4 no 1635] 

Silakan lihat para pembaca apa ada dalam tulisan Ibnu Hibban itu bahwa ‗Abdullah bin 

Mush‘ab itu tsiqat hanya jika meriwayatkan dari Ismail bin ‗Abdullah bin Ja‘far?. Tidak ada, 

jelas si pendengki itu berdusta. Pada kitab Ibnu Hibban juz 4 no 1635 yang sedang 

ditsiqatkan Ibnu Hibban adalah Ismail bin ‗Abdullah bukannya ‗Abdullah bin Mush‘ab. Apa 

mau dikatakan kalau Ismail bin ‗Abdullah itu tsiqat jika hanya meriwayatkan dari ayahnya?. 

Tidak ada ulama yang mengatakan demikian karena memang tidak ada aturan konyol begitu. 

رذ هللا ػ  ٖ قؼد ذ ٓ ٖ ص ذ حذ ٖ غ رذ ذ هللا ػ  ٖ ٤ش ذ ضذ ٖ جُ  ذ
ؼٞجّ شٟٝ جُ ٠ ػٖ ٣ ٘ٚ سٟٝ قحصّ أذ ٤ْ ػ شجٛ ٖ ئذ ذ ذ ٢ خحُ ٘ؼحٗ ق  جُ

غؿذ ٓإرٕ ٘ؼحء ٓ ف  

„Abdullah bin Mush‟ab bin Tsaabit bin „Abdullah bin Zubair bin Al „Awwaam meriwayatkan 

dari Abu Haazim dan telah meriwayatkan darinya Ibrahim bin Khalid Ash Shan‟aniy 

mu‟adzin masjid Shan‟a [At Tahdzib juz 7 no 8992]. 
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Nah baru dalam kitab Ibnu Hibban juz 7 no 8992, Ibnu Hibban mentsiqatkan ‗Abdullah bin 

Mush‘ab. Tidak ada dalam tulisan Ibnu Hibban itu keterangan bahwa ia tsiqat hanya jika 

meriwayatkan dari Abu Haazim. Ibnu Hibban jelas memasukkan nama Abdullah bin 

Mush‘ab dalam kitabnya Ats Tsiqat tidak hanya itu, Ibnu Hibban juga berhujjah dengan 

hadisnya dan menshahihkan hadis Abdullah bin Mush‘ab dalam kitab Shahih-nya [Shahih 

Ibnu Hibban no 7287]. 

Perlu diketahui bahwa Ibnu Hibban dalam kitabnya Shahih Ibnu Hibban menetapkan syarat 

yang lebih ketat dibanding kitabnya Ats Tsiqat. Ibnu Hibban dalam Shahih-nya memasukkan 

hadis dari para perawi yang memiliki ‗adalah dalam agamanya dan shaduq dalam hadisnya, 

hal ini dinyatakan Ibnu Hibban dalam muqaddimah kitab Shahih-nya tersebut. 

Dalam Shahih-nya tersebut adalah riwayat Abdullah bin Mush‘ab dari Qudaamah bin 

Ibrahim [bukan Ismail dan bukan pula Abu Haazim]. Jadi di sisi Ibnu Hibban, Abdullah bin 

Mush‘ab ini tsiqat dan hal ini tidak tergantung pada ia meriwayatkan dari siapa. Karena 

secara umum pernyataan ―tsiqat‖ atau ―shaduq‖ itu tertuju pada ‗adalah  atau kredibilitas 

seorang perawi bukan dari mana ia meriwayatkan. Inilah yang ma‘ruf dalam ilmu hadis. 

Jauh sebelum Ibnu Hibban, Imam Bukhari dalam (Tarikh Kabirnya V/211, no: 678) 

menyatakan hal yang serupa. Padahal Bukhari semasa loh dengan Ibnu Syabbah dengan 

Tarikh Madinahnya. 

Apa urusannya?, Apa yang pendengki itu maksudkan Bukhari menyatakan hal yang sama 

dengan Ibnu Hibban?. Inilah yang disebutkan Bukhari 

رذ هللا ػ  ٖ قؼد ذ ٓ ٖ ص ذ حذ ٖ غ رذ ذ هللا ػ  ٖ ٤ش ذ ضذ ٖ جُ  ذ
ؼٞجّ ؽ٢ جُ وش عذ١ جُ ٢ ػٖ جأل ٔس قحصّ أذ ِ ع ٘ٚ سٟٝ  ٤ْ ػ شجٛ  ئذ

ٖ ذ ذ ٢ خحُ ٤ٔحٗ ذ جُ قؼد ٝجُ ٓ 

„Abdullah bin Mush‟ab bin Tsaabit bin „Abdullah bin Zubair bin „Awwaam Al Quurasy Al 

Asdiy meriwayatkan dari Abi Haazim Salamah dan telah meriwayatkan darinya Ibrahim bin 

Khalid Al Yamaaniy, ia ayah Mush‟ab. [Tarikh Al Kabir juz 5 no 678] 

Apakah ada Bukhari menyatakan ‗Abdullah bin Mush‘ab tsiqat hanya jika ia meriwayatkan 

dari Abu Haazim?. Tidak ada, itu adalah kedustaan yang muncul dari kaidah konyolnya 

sendiri. 

Abu Hatim dalam jarh wa tadilnya memang mengatakan bahwa Abdullah bin Mushab 

meriwayatkan dari Urwah bin Zubair namun hal tersebut diralatnya dalam kitabnya: Ilalul 

Hadits. 

Apalagi ini, dustanya jelas sekali. Abdullah bin Mush‘ab tidaklah meriwayatkan dari Urwah 

bin Zubair, Abu Hatim tidak pernah mengatakan hal itu. Inilah yang dikatakan Abu Hatim 

رذ هللا ػ  ٖ قؼد ذ ٓ ٖ ص ذ حذ ٖ غ رذ ذ هللا ػ  ٖ ٤ش ذ ضذ ٖ جُ  ذ
ؼٞجّ عذ١ جُ ذ جال قؼد ٝجُ ٓ ٖ رذ ذ هللا ػ ٤ش١  ضذ ٤ش ؾذ جُ ضذ  جُ
ٖ ٌحس ذ ؽ٠ ذ وش قش١ جُ ر ٢ ػٖ سٟٝ جُ ٔس قحصّ جذ ِ ع  ٖ ٘حس ذ  د٣

ٖ ٝٛؾحّ ع٠ ػشٝز ذ ٞٓٝ ٖ رس جذ و ذجٓس ػ ٖ ٝه ٤ْ ذ شجٛ  جذ
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َ٤ عٔحػ ٖ ٝج رذ ذ هللا ػ  ٖ لش ذ ٘ٚ سٟٝ ؾؼ ٖ ٛؾحّ ػ عق ذ ٞ ٣ 
٠ ٘ؼحٗ ق ٤ْ جُ شجٛ ٖ ٝجذ ذ ذ ٠ خحُ ٘ؼحٗ ق ٘ٚ جُ قؼد ٝجذ ٓ 

٤ش١ ضذ ٞ جُ س ٝجذ ؼد قحسغ ً ٖ ْ ذ و٢ خش٣ ؾ ذٓ عٔؼص جُ  ٢  جذ
وٍٞ ي ٣  رُ

„Abdullah bin Mush‟ab bin Tsaabit bin „Abdullah bin Zubair bin „Awwaam Al Asdiy ayahnya 

Mush‟ab bin „Abdullah Az Zubairiy kakeknya Zubair bin Bakaar Al Quraasy Al Bashriy. 

Meriwayatkan dari Abu Haazim Salamah bin Diinar, Hisyaam bin Urwah, Musa bin Uqbah, 

Qudaamah bin Ibrahim dan Ismail bin „Abdullah bin Ja‟far. Telah meriwayatkan darinya 

Hisyam bin Yusuf Ash Shan‟aniy dan Ibrahim bin Khaalid Ash Shan‟aniy, anaknya Mush‟ab 

Az Zubairiy dan Abu Haaritsah Ka‟b bin Khuraim Ad Dimasyiq. Aku mendengar ayahku 

mengatakan demikian [Al Jarh Wat Ta‟dil Ibnu Abi Hatim 5/178 no 883] 

Dan kami tidak mengerti apa yang dimaksud pendengki itu bahwa Abu Hatim meralatnya 

dalam kitab Ilal Al Hadits. Selain Abu Hatim, periwayatan Abdullah bin Mush‘ab dari 

Hisyam bin Urwah telah disebutkan juga oleh Al Khatib dalam Tarikh Baghdad [Tarikh 

Baghdad 10/171 no 5313] 

Adapun ucapan Abu Hatim yang menyatakan dia Syaikh (sebenarnya yang bilang begitu Abu 

Zurah, si kuda nil saja salah paham. Dasar OON) itu maksdunya bukan pujian tapi celaan 

yang halus, karena antara Abu Zurah dan Abu Hatim terlibat diskusi mengenai riwayat 

syubhat dari Mushab bin Abdullah ini, Abu Zurah bilang Abdullah itu sudah kena waham. 

Lalu Abu Hatim bertanya: statusnya gimana? Abu Zurah bilang: Syaikh. (Al-Ilal, V/79, no: 

1819). Syaikh di sini bukan Syaikh banyak ilmu, tapi bermakna sudah sepuh alias aki-aki jadi 

ngelantur (waham) kalau ngomong! 

Dengan ucapan ini, sang pendengki itu menunjukkan kedunguan yang nyata. Kami 

mengatakan sebelumnya bahwa Abu Hatim berkata tentang ‗Abdullah bin Mush‘ab ―syaikh‖. 

Pernyataan ini memang benar disebutkan Abu Hatim sebagaimana yang tercantum dalam Al 

Jarh Wat Ta‘dil Ibnu Abi Hatim 5/178 no 883. Dalam kitab tersebut sangat jelas Ibnu Abi 

Hatim bertanya pada ayahnya yaitu Abu Hatim. 

. 

. 

Memang benar Abu Zur‘ah juga menyatakan ‗Abdullah bin Mush‘ab ―syaikh‖. Hal ini juga 

disebutkan Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al Ilal no 1819. 

ٍْ ُشََٝعأَ َٝأَذَح ، أَذ٢ِ  ْٖ ، ُصْسَػَس  ُٙ ؛ َقِذ٣عٍ َػ ج َٝ ْقَؼُد َس ُٓ  ُٖ ْٖ ، جُضُّذ٤َِْش١ُّ هللِا َػْرِذ ْذ  َػ

ِٚ ْٖ ، أَذ٤ِ ِّ َػ َؾح ِٛ  ِٖ ََٝز ْذ ْٖ ، ُػْش ِذ َػ َّٔ َك ُٓ  ِٖ ٌَِذسِ ْذ ْ٘ ُٔ ُْ ْٖ ، ج ِٖ ، َؾحذِشٍ َػ َّ٘ر٢ِِّ َػ  جُ
٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ْْ أاَل : ٝ ًُ ْٖ َػ٠َِ ُأْخرُِش َٓ  ُّ َّ٘حُس ضَْكُش َِّ َػ٠َِ ، َؿًذج جُ ًُ  

ٍٖ ِّ٤ َٛ  ٍَ ْٜ َزج : َهحال َهِش٣دٍ َع َٛ ُٙ ، َخطَأٌ  ج َٝ ُٖ ج٤َُُِّْع َس ََٝػْرَذُز ، َعْؼٍذ ْذ  ُٖ َٕ ْذ ح َٔ  ، ُع٤َِْ

ْٖ ِّ َػ َؾح ِٛ  ِٖ ََٝز ْذ ْٖ ، ُػْش َُٓٞع٠ َػ  ِٖ ْٖ ، ُػْورََس ْذ ِٖ هللِا َػْرِذ َػ ٍشٝ ْذ ْٔ ِد١ِّ َػ ْٝ  ، جألَ

ِٖ ِٖ َػ ْغُؼٍٞد جْذ َٓ  ، ِٖ َّ٘ر٢ِِّ َػ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع َزج ٝ َٛ ٝ َٞ ُٛ  جُقَِّك٤ف 
ُِْص ْٛ : ُصْسَػَس ألَذ٢ِ ُه ٞ ٛٞ ٖٓٔ جُ  ٍَ ْقَؼد ْذٖ جَُِّٚ َػْرذ ٖٓ : َهح ُٓ ُِْص   قحٍ ٓح : ُه

ْقَؼد ْذٖ جَُِّٚ َػْرذ ُٓ  ٍَ ٤خ : َهح ؽ  
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Aku bertanya kepada Ayahku dan Abu Zur‟ah tentang hadis riwayat Mush‟ab bin „Abdullah 

Az Zubairiy dari ayahnya dari Hisyaam bin Urwah dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir 

dari Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] “Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang 

diharamkan neraka untuknya?. Yaitu semua orang yang lembut, mudah dan dekat”. 

Keduanya berkata “ini keliru, Laits bin Sa‟d dan „Abdah bin Sulaiman meriwayatkan dari 

Hisyam bin Urwah dari Musa bin Uqbah dari Abdullah bin „Amru Al Awdiy dari Ibnu 

Mas‟ud dari Nabi [shallallahu „alaihi wasallam], dan ini shahih”. Aku berkata kepada Abu 

Zur‟ah “kesalahan ini berasal dari siapa?”. Abu Zur‟ah “dari Abdullah bin Mush‟ab”. Aku 

berkata “bagaimana status Abdullah bin Mush‟ab?‟. Abu Zur‟ah berkata “syaikh” [Al Ilal 

Ibnu Abi Hatim 4/114 no 1819] 

Dalam kitabnya tersebut Ibnu Abi Hatim bertanya kepada dua orang yaitu kepada ayahnya 

[Abu Hatim] dan kepada Abu Zur‘ah tentang salah satu hadis Nabi yaitu riwayat Mush‟ab 

bin Abdullah dari ayahnya dari Hisyam bin Urwah dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir 

[radiallahu ‗anhu]. Keduanya berkata ―hadis tersebut keliru‖ karena yang shahih adalah 

riwayat Laits bin Sa‟ad dan „Abdah bin Sulaiman yang meriwayatkan dari Hisyam bin 

Urwah dari Musa bin Uqbah dari Muhammad bin „Amru Al Awdiy dari Ibnu Mas‟ud. 

Jadi maksudnya dalam hadis tersebut Abdullah bin Mush‘ab telah menyelisihi Laits bin Sa‘ad 

dan ‗Abdah bin Sulaiman makanya dikatakan keliru. Memang keduanya lebih tsabit dan 

tsiqat dibanding Abdullah bin Mush‘ab. Kemudian Ibnu Abi Hatim berkata kepada Abu 

Zur‘ah “dari mana asalnya waham [kesalahan] ini?”. 

Yang dimaksud waham disini adalah kekeliruan hadis tersebut, bukankah sebelumnya Abu 

Zur‘ah menyatakan keliru nah dari mana asalnya kekeliruan tersebut. Jadi waham disini 

bermakna khata‘. Abu Zur‘ah menjawab “dari Abdullah bin Mush‟ab”. Ada contoh lain dari 

kitab Al Ilal bahwa maksud dari ―wahm‖ yang ditanyakan Ibnu Abi Hatim adalah keliru 

ُُْص ََٝعأَ َٝأَذَح ، أَذ٢ِ  ْٖ ، ُصْسَػَس  ُٙ ؛ َقِذ٣عٍ َػ ج َٝ حُُِي َس َٓ  ُٖ ْٖ ، أََٗظٍ ْذ ٤ٍْذ َػ َٔ َِ ُق ٣ِٞ  جُطَّ
، ْٖ ِٖ ، أََٗظٍ َػ َّ٘ر٢ِِّ َػ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع َُْوْذس ٤ََُِِْس ك٢ِ ، ٝ َكَوحال ج ِۚ  : 
ح َٔ َٞ ئَِّٗ ُٛ  ْٖ ْٖ ، أََٗظٍ َػ ِٖ ، ُػرَحَدَز َػ َّ٘ر٢ِِّ َػ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ُِْص ٝ  ُه

ح َٔ ُٜ َُ : ُْ ْٛ َٞ ُْ ْٖ ج َّٔ ِٓ  َٞ ُٛ ْٖ : َهحال ؟  ِٓ حٍُِي  َٓ  

Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur‟ah tentang hadis riwayat Malik bin Anas dari 

Humaid Ath Thawiil dari Anas dari Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] tentang lailatul 

qadar. Keduanya berkata “sesungguhnya itu dari Anas dari Ubadah dari Nabi [shallallahu 

„alaihi wasallam]”. Aku berkata kepada keduanya “kesalahan itu berasal dari siapa”?. 

Keduanya berkata “dari Malik” [Al Ilal Ibnu Abi Hatim 2/128 no 696] 

Jadi ―wahm‖ yang dimaksud Ibnu Abi Hatim adalah kekeliruan dalam hadis tersebut. Ini 

tidak ada kaitannya dengan usia tua atau kata pendengki itu aki-aki. Si Pendengki itu 

memahami lafaz tersebut hanya dengan khayalannya sendiri bukan dengan yang 

dimaksudkan oleh Ibnu Abi Hatim. 

Kembali kepada Abdullah bin Mush‘ab, kemudian Ibnu Abi Hatim berkata kepada Abu 

Zur‘ah ―bagaimana statusnya Abdullah bin Mush‘ab?‖. Abu Zur‘ah menjawab ―Syaikh‖. 

Pendengki itu mengira bahwa ―Syaikh‖ yang dimaksud adalah seorang yang sudah tua alias 

aki-aki yang suka ngelantur. Nah ini adalah khayalan pendengki itu sendiri. Syaikh yang 
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dimaksud disini adalah bagian dari kedudukan perawi. Dalam ilmu hadis lafaz ―syaikh‖ itu 

terletak pada klasifikasi lafaz ta‘dil tetapi pada tingkatan yang rendah. 

Artinya perawi dengan lafaz ―syaikh‖ maka ia tidak kuat dalam dhabitnya, hadisnya ditulis 

tetapi tidak dijadikan hujjah dan tentu saja jika menyelisihi perawi tsiqat maka hadisnya 

tertolak. Dalam muqaddimah kitab Al Jarh Wat Ta‘dil Ibnu Abi Hatim disebutkan kalau lafaz 

―syaikh‖ ini berada pada tingkatan ketiga lafaz ta‘dil. Ada contoh lain perawi yang dikatakan 

―syaikh‖ 

ح رذ ٗ شقٖٔ ػ حٍ جُ ص ه عأُ  ٠ ح جذ ٤شز ػٖ صسػس ٝجذ ـ ٓ ٖ حد ذ  ص٣
ال وح ٤خ، :ك ؽ ِص  طؽ ه ك ٚػ ٣ كذ٣ ال ؟ ذ ح ال :ه حٍ  ٠ ٝه ٛٞ :جذ  

ف فحُ فذٝم  ٤ظ  ي ُ زُ وٟٞ ذ س جُ حذ ذ، ذ ِٚ ٓؿحُ رخحس١ ٝأدخ  جُ
٢ طحخ ك لحء ً نؼ غٔؼص .جُ ٠ ك وٍٞ جذ كٍٞ ٣ ٣ ٚٔ ع طحخ ٖٓ ج ً 

لحء نؼ  جُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman yang berkata aku bertanya pada ayahku 

dan Abu Zur‟ah tentang Mughirah bin Ziyad, keduanya berkata “Syaikh”. Aku berkata 

“apakah hadisnya bisa dijadikan hujjah?”. Keduanya berkata “tidak” dan berkata ayahku 

“ia shalih shaduq tidaklah begitu kuat, ia seperti Mujalid dan Bukhari telah memasukkannya 

dalam kitab Adh Dhu‟afa” maka aku mendengar ayahku mengatakan “ia harus 

mengeluarkan namanya dari kitab Adh Dhu‟afa” [Al Jarh Wat Ta‟dil 8/222 no 998] 

Faedah yang diambil dari sini adalah perawi dengan lafaz ―syaikh‖ tidaklah kuat hadisnya 

untuk dijadikan hujjah tetapi tidak pula ia dimasukkan ke dalam perawi dhaif sebagaimana 

terlihat Abu Hatim membantah Bukhari yang memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa. Maka 

dari Itu Ibnu Abi Hatim sebagai murid Abu Hatim dan Abu Zur‘ah tetap memasukkan lafaz 

―syaikh‖ dalam kitabnya sebagai lafaz ta‘dil pada tingkatan yang rendah. Tentu saja 

dikecualikan kaidah ini jika lafaz ―syaikh‖ tersebut diikuti dengan lafaz ―ta‘dil‖ yang kuat 

atau diiringi dengan lafaz ―jarh‖. Misalnya lafaz ―syaikh tsiqat‖ atau ―syaikh shaduq‖ atau 

―syaikh dhaif‖. 

Bahkan Ibnu Hajar sendiri meskipun ia angkatan belakangan tetap sependirian dengan 

Bukhari dan Ibnu Hibban tidak mengakui adanya periwayatan Abdullah bin Mas‘ud dari 

Urwah. 

Apa-apaan itu? Mungkin maksud pendengki itu riwayat Abdullah bin Mush‘ab dari Hisyam 

bin Urwah bukannya Abdullah bin Mas‘ud dari Urwah. Kapan Ibnu Hajar tidak mengakui 

adanya periwayatan Abdullah bin Mush‘ab dari Hisyam bin Urwah?. Cuma klaim dusta 

seperti biasa. Sebagai tambahan selain Abu Hatim dan Al Khatib, Adz Dzahabi juga 

mengakui kalau Abdullah bin Mush‘ab meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah [As Siyar Adz 

Dzahabiy 8/517 no 137] 

Nah sekarang permasalahan klimaks di sini adalah apakah Jahjah memang benar sahabat 

Nabi atau bukan? Untuk menjawabnya kita tidak bisa hanya berpangku pada ta‘dil ulama 

mutaakhhirin saja. Kalau kita melihat ke atas, jelas sekali bila Ibnu Hibban atau Abu Hatim 

menyebutkan bahwa Jahjah adalah sahabat Nabi. Namun…….pengakuan ini memerlukan 

pembuktian, dan pembuktiannya adalah pertanyaan terakhir kita di sini ini, yaitu adakah 

hadis shahih yang menyatakan bahwa Jahjah adalah sahabat Nabi? 
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Perkataan ini contoh perkataan orang yang tidak mengerti ilmu hadis. Seperti yang sudah 

pernah kami katakan dalam ilmu hadis tidak ada aturan mutlak bahwa seseorang disebut 

sebagai sahabat Nabi maka ia harus mutlak punya hadis Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] yang ternukil dengan sanad shahih. Hal ini disebabkan ada seseorang yang dikenal 

sebagai sahabat Nabi tetapi tidak ternukil ada riwayat hadisnya dari Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] dengan sanad yang shahih. 

Mengapa begitu? Diantaranya disebabkan ia telah dinyatakan oleh tabiin yang tsiqat bahwa ia 

adalah sahabat Nabi atau dinyatakan oleh sahabat lain kalau ia termasuk sahabat Nabi. 

Bagaimana status Jahjah Al Ghifariy di atas?. Telah kami sebutkan bahwa tabiin tsiqat yang 

hidup semasa dengannya telah menyatakan bahwa Jahjaah termasuk sahabat apalagi telah 

ditegaskan oleh sekumpulan ulama bahwa ia adalah sahabat seperti Abu Hatim, Ibnu Hibban, 

Ibnu Hajar, Adz Dzahabi, dan Ibnu Abdil Barr. Maka tidak ada gunanya syubhat dari para 

pendengki yang berhati kotor. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita semua.  

Takhrij Hadis Kisa’ Dengan Lafaz ”Balaa Insyaa Allah” 

Posted on April 15, 2012 by secondprince  

Takhrij Hadis Kisa’ Dengan Lafaz ”Balaa Insyaa Allah” 

Salah satu hadis andalan para nashibi untuk menyelewengkan makna hadis kisa‘ adalah hadis 

yang mengandung lafaz jawaban Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] “Balaa Insyaa 

Allah” yang artinya “benar insya Allah”. Dalam tulisan kali ini, kami tidak hendak berniat 

membahas matan hadis tersebut tetapi ingin menilai sejauh mana kekuatan hadis tersebut.  

Sebenarnya lahirnya tulisan ini terinspirasi dari ulah para nashibi yang begitu arogan dalam 

ilmu hadis. Para nashibi selalu membuat syubhat untuk melemahkan hadis-hadis shahih yang 

menentang hujjah mereka. Tentu saja syubhat tersebut dibungkus dengan sok ilmiah agar 

pengikut awam mereka menjadi gembira dan tenang karena hujjah lawan sudah terbantahkan. 

Nah kali ini mari kita nilai sekuat apa hadis yang selalu mereka banggakan sebagai hujjah. 

ِٚ َػْرِذ أَُذٞ أَْخرََشَٗح َُْكحكِعُ جَُِّ شٍَّز، َؿ٤َْش ج َٓ َٝأَُذٞ  ِٖ َػْرِذ  َٔ ُذ جُشَّْق َّٔ َك ُٓ  ُٖ ِٖ ْذ ُُْكَغ٤ْ  ج
، ُّ٢ِٔ َِ ْٖ جُغُّ ِٓ  ، ِٚ َٝأَُذٞ أَْفِِ شٍ  ٌْ ُذ ذَ َٔ ُٖ أَْق َُْف ْذ ج ِٖ َُْوحِم٢، َع ٘ح :َهحُُٞج ج  أَُذٞ غ

َُْؼرَّحطِ ُذ ج َّٔ َك ُٓ  ُٖ ٘ح ٣َْؼُوَٞخ، ْذ ُٖ غ َُْكَغ ُٖ ج ، ْذ ٍّ َش ٌْ ُٓ ٘ح  ُٕ غ ح َٔ ُٖ ُػْػ َش، ْذ َٔ ٘ح ُػ  غ
ِٖ َػْرُذ َٔ ُٖ جُشَّْق ِٚ َػْرِذ ْذ ِٖ جَُِّ حٍس، ْذ َ٘ ْٖ ِد٣ ِٖ َؽِش٣ِي َػ ٍش، أَذ٢ِ ْذ ِٔ َٗ ْٖ ِٖ َػطَحِء َػ  ْذ
ْٖ ٣ََغحٍس، ّ َػ ِّ َس، ُأ َٔ ِْٗضَُْطق ذ٤َْط٢ِ ك٢ِ :َهحَُْص َعَِ ح ُأ َٔ ُٚ ٣ُِش٣ُذ ئَِّٗ َِٛد جَُِّ ُْ ٤ُُِْز ٌُ ْ٘  َػ

ََ جُِشّْؾَظ ْٛ ُْر٤َْصِ أَ ْْ ج ًُ َش ّ ِٜ ٣َُٝطَ ٤ًشجم،  ِٜ ََ :َهحَُْص ضَْط ٍُ َكأَْسَع ِٚ َسُعٞ  هللُا َف٠َِّ جَُِّ

ِٚ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ َس، ئ٠َُِ  َٔ ، َكحِه ََٝػ٢ٍِِّ  ، ِٖ َُْكَغ َٝج  ، ِٖ ُُْكَغ٤ْ َٝج  ٍَ ُإالِء ” :َكَوح َٛ  َُ ْٛ  أَ
َٝك٢ِ ” ذ٤َْط٢ِ َُْوحِم٢، َقِذ٣عِ  ٢ِِّٔ ج َِ َٝجُغُّ ُإالِء : َٛ  ٢ِِ ْٛ ُِْص :َهحَُْص أَ ٍَ ٣َح َكُو  َسُعٞ
، ِٚ ح جَُِّ َٓ ْٖ أََٗح أَ ِٓ  َِ ْٛ

ُْر٤َِْص؟ أَ ٍَ ج ْٕ ذ٠ََِ :َهح ُٚ َؽحَء ئِ ٍَ ،” ضََؼح٠َُ جَُِّ ِٚ َػْرِذ أَُذٞ َهح  :جَُِّ
َزج َٛ ُٙ َفِك٤ٌف َقِذ٣ٌع  ُذ َ٘ ُٚ غَِوحٌش َع َٝجضُ  ُس

Telah mengabarkan kepada kami „Abu „Abdullah lebih dari sekali dan Abu Abdurrahman 

Muhammad bin Husain As Sulamiy dari „ashl-nya dan Abu Bakar Ahmad bin Hasan Al 

Qaadhiy, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu „Abbas Muhammad bin 

Ya‟qub yang berkata telah menceritakan kepada kami Hasan bin Mukram yang berkata telah 

https://secondprince.wordpress.com/2012/04/15/takhrij-hadis-kisa-dengan-lafaz-balaa-insyaa-allah/
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menceritakan kepada kami „Utsman bin „Umar yang berkata telah menceritakan kepada 

kami „Abdurrahman bin „Abdullah bin Diinar dari Syariik bin Abi Namir dari Atha‟ bin 

Yasar dari Ummu Salamah yang berkata “di rumahku turun ayat [sesungguhnya Allah 

berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-

sucinya]. Ummu Salamah berkata maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengutus 

kepada Fathimah, Ali, hasan dan Husain. Beliau berkata “mereka adalah ahlul baitku” 

[Baihaqi berkata] dalam hadis Al Qaadhiy dan As Sulamiy “mereka adalah ahliku”. Maka 

Ummu Salamah berkata “wahai Rasulullah apakah aku termasuk ahlul bait?. Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata “benar, insyaa Allah”. Abu Abdullah berkata “hadis 

ini shahih sanadnya, para perawinya tsiqat” [Sunan Baihaqi 2/149] 

Disebutkan juga oleh Baihaqi dalam Al I‟tiqaad hal 454, Al Baghawi dalam Syarh As Sunnah 

14/116-117 no 3912 dan dalam Tafsir-nya 1/349, Abu Nu‘aim dalam Akhbar Al Ashbahaan 

2/222, Ath Thabraniy dalam Mu‟jam Al Kabir 23/286 no 627, Ibnu Atsiir dalam Asadul 

Ghaabah 5/365 dan 5/464, Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 14/137. 

Semuanya dengan jalan sanad yang berujung pada Utsman bin Umar dari Abdurrahman bin 

‗Abdullah bin Diinar dari Syarik bin Abi Namir dari Atha‘ bin Yasar dari Ummu Salamah. 

Sanad ini lemah karena ‗Abdurrahman bin ‗Abdullah bin Diinar. 

Yahya bin Ma‘in berkata tentangnya ―dalam hadisnya disisiku ada kelemahan‖. Abu Hatim 

berkata ―lemah ditulis hadisnya tetapi tidak dapat dijadikan hujjah‖. Ibnu Adiy menyatakan ia 

meriwayatkan hadis-hadis mungkar yang tidak memiliki mutaba‘ah, termasuk golongan 

orang dhaif yang ditulis hadisnya. Al Harbiy berkata ―yang lain lebih terpercaya darinya‖. Al 

Baghawiy berkata ―shalih al hadits‖. Ibnu Khalfun menukil dari Ali bin Madini yang berkata 

―shaduq‖. Ia termasuk perawi Bukhari dan telah meriwayatkan darinya Yahya Al Qaththan 

[At Tahdzib juz 6 no 422] 

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa dan menyatakan tidak boleh berhujjah 

dengan khabarnya jika tafarrud [Al Majruhin 2/51]. Al Uqailiy memasukkannya dalam Adh 

Dhu‘afa [Ad Dhu‘afa Al Uqailiy 2/339 no 936]. Abu Zur‘ah berkata ― laisa bi dzaaka‖ 

[Su‘alat Al Bardza‘iy]. Ibnu Syahin memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa [Tarikh Asma‘ Adh 

Dhu‘afa Ibnu Syahin no 388] 

Kedudukan ‗Abdurrahman bin ‗Abdullah bin Diinar yang rajih adalah dhaif tetapi hadisnya 

bisa dijadikan i‘tibar dan tidak bisa dijadikan hujjah jika tafarrud. Dalam hadis ini 

‗Abdurrahman bin ‗Abdullah bin Diinar telah menyelisihi perawi yang tsiqat yaitu Ismaiil bin 

Ja‘far bin Abi Katsiir Al Anshariy 

٘ح ٢ِ قذغ ٘ح ، ػ ٤َ غ عٔحػ ٘ح ، ئ ي غ ؽش٣ ٛزٙ إٔ ػطحء ػٖ ،  س   ، ج٣٥
ص ضُ ٗ ٢ ٤ص ك ٔس أّ ذ ِ ع ٔح  ذ ئٗ ش٣ هللا ٣ ٛد  ٤ز ُ ٌْ ٘ شؾظ ػ  جُ

َٛ ٤ص أ ر ْ جُ طٜشً ٤شج ٣ٝ طٜ ص  ض وحُ ٔس أّ ك ِ ع د ٖٓ  ٤ص ؾحٗ ر  جُ
غص : ح أُ عٍٞ ٣ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ٖٓ َٛ ٤ص أ ر  ؟ جُ

حٍ ٠ِ » : ه ؽحء ئٕ ذ هللا   » ْ ح أخز غ ٞذ طشٚق غ ٠ِ ك ٔس ػ حه  ، ك
٤ٖ ، ٝقغٖ ْ ٝقغ حٍ غ ٔح : ه ذ ئٗ ش٣ هللا ٣ ٛد  ٤ز ُ ٌْ ٘ شؾظ ػ  جُ

َٛ ٤ص أ ر ْ جُ طٜشً ٤شج ٣ٝ طٜ  ض

Telah menceritakan kepada kami „Aliy yang berkata telah menceritakan kepada kami Ismaiil 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Syariik dari Atha‟ bahwa ayat ini turun di 
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rumah Ummu Salamah [sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu 

wahai ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya]. Ummu Salamah berkata dari samping 

rumah “apakah aku wahai Rasulullah termasuk ahlul bait?”. Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata “benar insya Allah”. Kemudian Beliau mengambil kain lalu menutupinya 

kepada Fathimah, Hasan dan Husain kemudian berkata sesungguhnya Allah berkehendak 

menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya [Hadiits 

Ismaiil bin Ja‟far hal 462 no 403] 

Ismaiil bin Ja‘far bin Abi Katsiir Al Anshaariy adalah perawi Bukhari Muslim. Ahmad, Abu 

Zur‘ah, Nasa‘i, Ibnu Ma‘in, Ibnu Sa‘ad dan Al Khaliliy menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 533] 

Dalam hadis di atas Ismaiil bin Ja‘far meriwayatkan dari Syarik bin Abi Namiir dari Atha‘ 

bin Yasar secara mursal. Atha‘ bin Yasar meriwayatkan peristiwa turunnya ayat tersebut 

secara langsung. Perhatikan perkataannya “ayat ini turun di rumah Ummu Salamah” 

kemudian perkataan “Ummu Salamah berkata dari samping rumah”. Ini adalah lafaz Atha‘ 

bin Yasar dimana ia menceritakan dialog antara Ummu Salamah dan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam]. Begitu pula jawaban Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] ―balaa insya 

Allah‖ adalah lafaz dari Atha‘ bin Yasar karena sanad riwayat tersebut berhenti padanya. 

Pentahqiq kitab Hadiits Ismaiil bin Ja‘far berkata ―hadis mursal dan sanadnya hasan sampai 

ke Atha‘―. 

Jadi ada dua perawi yang meriwayatkan dari Syarik bin Abi Namiir yaitu Ismaiil bin Ja‘far 

dan Abdurrahman bin ‗Abdullah bin Diinar. Ismaiil meriwayatkan secara mursal sedangkan 

Abdurrahman meriwayatkan secara maushul. Ismaiil bin Ja‘far adalah seorang yang tsiqat 

lagi tsabit sedangkan Abdurrahman adalah perawi yang dhaif dan ia telah menyelisihi perawi 

yang tsiqat lagi tsabit maka riwayatnya tidak dapat diterima atau khata‘. 

Riwayat Atha‘ bin Yasar yang tsabit adalah riwayat Ismaiil bin Ja‘far Al Anshaariy dimana 

Atha‘ bin Yasar meriwayatkan secara mursal. Jadi lafaz perkataan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] “balaa insya Allah” adalah mursal dari Atha‘ bin Yasar maka 

kedudukannya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. 

Sebelumnya kami pernah mengkompromikan riwayat Abdurrahman bin Abdullah bin Diinar 

yang mengandung lafaz “balaa insya Allah” ini dengan riwayat Abdurrahman yang 

mengandung lafaz bahwa Ummu Salamah bukan ahlul bait yang dimaksud ayat tersebut, 

tetapi setelah kami teliti kembali maka nampak lafaz-lafaz tersebut tidaklah tsabit sanadnya 

dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] akibat kesalahan Abdurrahman bin Abdullah 

bin Diinar sehingga tidak perlu dikompromikan satu sama lain. Akhir kata kesimpulannya 

hadis yang dijadikan hujjah oleh nashibi itu adalah dhaif . Mari kita katakan kepada para 

nashibi berhentilah bersikap seperti orang munafik dan jujurlah dalam berhujjah. Salam 

Damai 

Apakah Jahjah Al Ghifariy Termasuk Sahabat Nabi? 

Posted on April 5, 2012 by secondprince  

Apakah Jahjah Al Ghifariy Termasuk Sahabat Nabi? 

https://secondprince.wordpress.com/2012/04/05/apakah-jahjah-al-ghifariy-termasuk-sahabat-nabi/
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Siapakah Jahjah Al Ghifariy?. Dalam salah satu tulisan kami mengenai terbunuhnya khalifah 

Utsman bin ‗Affan radiallahu ‗anhu, kami menyebutkan bahwa Jahjah Al Ghifariy termasuk 

salah seorang yang ikut mengepung khalifah Utsman. Jahjah Al Ghifariy termasuk sahabat 

Nabi yang ikut membaiat di bawah pohon (baiatur ridwan).  

Ada sebagian nashibi yang menyebarkan syubhat bahwa Jahjah Al Ghifariy tidak tsabit 

sebagai sahabat Nabi. Diantaranya ia mengutip perkataan Ibnu Hibban bahwa sanad hadis 

Jahjaah Al Ghifariy melalui Musa bin Ubaidah seorang yang dhaif. Intinya menurut nashibi, 

tidak ada sanad shahih yang membuktikan bahwa Jahjah termasuk sahabat Nabi. 

Syubhat ini tergolong syubhat murahan karena tidak ada aturan bahwa seseorang dikatakan 

sahabat Nabi maka ia harus mutlak punya hadis dengan sanad shahih dari Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Terdapat sahabat Nabi yang tidak meriwayatkan hadis dan 

terdapat sahabat Nabi dimana kedudukannya sebagai sahabat dinyatakan oleh tabiin. 

. 

. 

٢٘ ٖ سٝـ قذغ رذ ذ ٔإٖٓ ػ ٢٘ جُ ٞ قذغ ٤غ أذ شذ  جُ
٤ٔحٕ ِ ع  ٖ ٢ دجٝد ذ ٛشجٗ ض ح جُ رأٗ ٖ قٔحد أٗ ذ ذ  ص٣

ذ ػٖ ض٣ ٣ ٖ ٤ٔحٕ ػٖ قحصّ ذ ِ ع  ٖ غحس ذ  إٔ ٣
لحس١ ؾٜؿحٛحً ـ ٠ِ دخَ جُ ػٔحٕ ػ أخز ػ ٘ٚ ك قح ٓ  ػ

ر٢ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ط٢ ٝ حٕ جُ ً 

قش طخ ٜح ٣ ٛح ذ غش ٌ ٠ِ ك ٚط ػ ر ٚ سً أخزض  ك

ِس ٢ جألً ؛ ك ٚط ر حٕ سً غ ٖٓٔ ؾٜؿحٙ ًٝ ح٣ كص ذ  ض
ؾؿشز، م٢ جُ هللا س  ٠ ؼحُ ٘ٚ ض  ػ

Telah menceritakan kepadaku Rauh bin „Abdul Mu‟min yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Abu Rabi‟ Sulaiman bin Daud Az Zahraniy yang berkata telah memberitakan 

kepada kami Hammad bin Zaid dari Yazid bin Hazm dari Sulaiman bin Yasaar bahwa 

Jahjaah Al Ghifaariy masuk menemui Utsman dan mengambil tongkat Nabi darinya 

kemudian mematahkan tongkat tersebut dengan lututnya maka ia menderita penyakit akilah 

pada lututnya dan Jahjah termasuk sahabat Nabi yang membaiat di bawah pohon radiallahu 

„anhu [Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 2/274] 

Riwayat ini sanadnya shahih para perawinya tsiqat dan Sulaiman Bin Yasaar tergolong tabiin 

yang menemui masa khalifah Utsman 

 Rauh bin Abdul Mu’min termasuk salah satu guru Bukhari. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat *At Tahdzib 1/229+. Abu Hatim berkata “shaduq” *Al Jarh Wat Ta’dil juz 3 no 
2259]. 

 Sulaiman bin Daud Az Zahraniy adalah perawi Bukhari dan Muslim. Yahya bin Ma’in, Abu 
Hatim, Abu Zur’ah, An Nasa’i dan Abu Dawud menyatakan ia tsiqat *Tahdzib Al Kamal 11/424 
no 2513] Hammad bin Zaid termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ibnu Mahdi berkata 
“imam bagi orang-orang di zaman mereka ada empat, Sufyan Ats Tsawriy di Kufah, Malik di 
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Hijaz, Auza’iy di Syam dan Hammad bin Zaid di Bashrah”. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat tsabit 
hujjah banyak meriwayatkan hadis”. Yaqub bin Syaibah menyatakan tsiqat. Al Khalili 
menyatakan tsiqat muttafaq ‘alaih *At Tahdzib juz 3 no 13+. 

 Yazid bin Haazm Al Azdiy termasuk perawi yang tsiqat. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat insya 
Allah”. Ahmad dan Ibnu Main berkata “tsiqat”. Al Ijli berkata “Yazid dan Jarir, keduanya 
putra Haazm keduanya orang basrah yang tsiqat”. Nasa’i berkata “tidak ada masalah 
padanya”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 11 no 514] 

 Sulaiman bin Yasaar Al Hilaaliy termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Abu Zur’ah berkata 
“tsiqat ma’mun, memiliki keutamaan dan ahli ibadah”, Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Ibnu 
Sa’ad berkata “tsiqat alim faqih banyak meriwayatkan hadis”. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat. Al Ijli berkata “tabiin tsiqat ma’mun, memiliki keutamaan dan ahli ibadah” 
[At Tahdzib juz 4 no 391] 

Sulaiman bin Yasaar telah mendengar dari Abu Rafi‘ maula Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Abu Hatim berkata bahwa hadisnya dari Abu Rafi‘ mursal dan ini keliru karena 

Muslim telah membawakan dalam shahihnya hadis Sulaiman bin Yasaar dari Abu Rafi‘ dan 

Ibnu Abi Khaitsamah dalam Tarikh-nya membawakan riwayat shahih bahwa Sulaiman bin 

Yasaar mendengar dari Abu Rafi‘ [At Tahdzib juz 4 no 391]. 

Abu Rafi‘ atau Aslam maula Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] wafat pada awal masa 

Khalifah Ali [radiallahu ‗anhu]. [At Taqrib 2/396]. Ath Thabrani mengutip Harun bin 

‗Abdullah Al Hammaal yang berkata ―Aslam mawla Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] wafat setelah terbunuhnya Utsman pada tahun 35 H‖ [Mu‘jam Al Kabir 1/307 no 

910]. 

Peristiwa pengepungan Utsman yang menyebabkan Beliau terbunuh terjadi pada tahun 35 H. 

Terbukti Sulaiman bin Yasaar mendengar Abu Rafi‘, hal ini menunjukkan ia menyaksikan 

peristiwa pengepungan Utsman maka riwayat tersebut shahih dan Sulaiman bin Yasaar 

menyaksikan Jahjaah Al Ghifari ikut mengepung Utsman serta ia bersaksi bahwa Jahjaah 

termasuk sahabat yang ikut membaiat Nabi di bawah pohon. 

. 

. 

Sulaiman bin Yasaar dalam penyebutan Jahjaah sebagai sahabat yang berbaiat di bawah 

pohon memiliki mutaba‘ah yaitu Urwah bin Zubair sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 

Syabbah An Numairi dalam Tarikh Al Madinah dengan sanad sebagai berikut 

٘ح ٢ِ قذغ ٖ ػ رذ ػٖ ٓكٔذ ذ هللا ػ  ٖ قؼد ذ ٓ 

ٖ ٛؾحّ ػٖ ٤ٚ ػٖ ػشٝز ئذ  أذ

Telah menceritakan kepada kami „Aliy bin Muhammad dari „Abdullah bin Mush‟ab dari 

Hisyaam bin Urwah dari ayahnya [Tarikh Al Madinah 3/1111 no 1799] 

Sanad ini kedudukannya hasan, para perawinya tsiqat kecuali ‗Abdullah bin Mush‘ab dia 

seorang yang hadisnya hasan. 
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‗Ali bin Muhammad adalah Al Mada‘iniy disebutkan Adz Dzahabi bahwa ia Allamah Hafizh 

shaduq. Ibnu Main berkata ―tsiqat tsiqat tsiqat‖ [As Siyar Adz Dzahabi 10/400]. Hisyam bin 

Urwah bin Zubair seorang yang tsiqat dan faqih [At Taqrib 2/267] dan ayahnya Urwah bin 

Zubair adalah tabiin madinah yang tsiqat faqih masyhur, ia lahir pada awal pemerintahan 

khalifah Utsman [At Taqrib 1/671] 

‗Abdullah bin Mush‘ab, Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat Ibnu 

Hibban 7/56] telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat dan Ibnu Hibban sendiri 

menshahihkan hadisnya [Shahih Ibnu Hibban no 7287]. Abu Hatim berkata ―syaikh‖ [Al Jarh 

Wat Ta‘dil 5/178]. Al Hakim menshahihkan hadisnya dan disepakati oleh Adz Dzahabi 

[Mustadrak Ash Shahihain no 2733]. 

Ternukil pendapat Ibnu Main yang melemahkannya [Lisan Al Mizan 3/361] tetapi nukilan ini 

tidak tsabit dari Ibnu Ma‘in, sanad lengkapnya disebutkan Al Khatib yaitu dari Muhammad 

bin Abi Fawaris dari Muhammad bin Humaid Al Makhzumiy dari Ali bin Husain bin Hibban 

dari ayahnya dari Ibnu Ma‘in [Tarikh Baghdad 10/173]. Sanad ini dhaif karena Muhammad 

bin Humaid Al Makhzumiy, ia telah dinyatakan tsiqat oleh Abu Nu‘aim tetapi telah 

didhaifkan oleh Al Barqaniy, dilemahkan oleh Abu Hasan Muhammad bin ‗Abbas bin Furaat 

dan Muhammad bin Abi Fawaaris [Tarikh Baghdad 2/265 no 734]. Ibnu Jauzi menyatakan 

Muhammad bin Humaid Al Makhzumiy dhaif [Adh Dhu‘afa Ibnu Jauzi 3/54 no 2960] 

Pendapat yang rajih tentang Abdullah bin Mush‘ab adalah ia seorang yang hadisnya hasan 

sedangkan pelemahan terhadapnya hanya bersandar pada nukilan Ibnu Main yang tidak 

tsabit. Maka kedudukan riwayat Urwah bin Zubair ini adalah hasan dan ia menyaksikan 

langsung peristiwa pengepungan terhadap Utsman bin ‗Affan [radiallahu ‗anhu]. 

. 

. 

Sulaiman bin Yasaar dan Urwah bin Zubair bersaksi bahwa Jahjaah bin Sa‘id Al Ghifariy 

adalah sahabat Nabi yang ikut berbaiat di bawah pohon dan ia termasuk diantara orang-orang 

yang mengepung khalifah Utsman. Maka benarlah para ulama yang menyatakan bahwa 

Jahjaah bin Sa‘id Al Ghifariy adalah sahabat Nabi yaitu Abu Hatim, Ibnu Hajar, Ibnu ‗Abdil 

Barr dan Adz Dzahabiy. 

Membantah Syubhat Orang Yang Mengaku ASWJ 

Terhadap Hadis Kisa’ 

Posted on Maret 28, 2012 by secondprince  

Membantah Syubhat Orang Yang Mengaku ASWJ Terhadap Hadis Kisa’ 

Tulisan ini kami buat dengan tujuan membantah syubhat yang dilontarkan orang yang 

mengaku dirinya Ahlus Sunnah tetapi sebenarnya ia mengidap penyakit khas salafy nashibi 

yaitu ―syiahpobhia‖ [untuk selanjutnya kami sebut ia aswj]. Ia mengutip hadis-hadis Kisa‘ 

yang kami tulis kemudian sok membantah kami dengan gaya bantahan terhadap Syiah.  

https://secondprince.wordpress.com/2012/03/28/membantah-syubhat-orang-yang-mengaku-aswj-terhadap-hadis-kisa/
https://secondprince.wordpress.com/2012/03/28/membantah-syubhat-orang-yang-mengaku-aswj-terhadap-hadis-kisa/
https://secondprince.wordpress.com/2012/01/07/hadis-kisa-kejahilan-efendi-nashibi/#comment-21212
https://secondprince.wordpress.com/2012/01/07/hadis-kisa-kejahilan-efendi-nashibi/#comment-21212
https://secondprince.wordpress.com/2012/01/07/hadis-kisa-kejahilan-efendi-nashibi/#comment-21212
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Perlu kami ingatkan kepada pembaca yang terhormat bahwa kami bukanlah penganut Syiah. 

Kami berhujjah dengan hadis kisa‘ semata-mata karena kecintaan kami kepada Ahlul Bait. 

Kami tidak mengusung mazhab tertentu, kami hanya menyampaikan kebenaran terlepas dari 

apakah kebenaran itu memihak mazhab tertentu atau tidak. 

Perkara Syiah meyakini kemaksuman Ahlul Bait atau menjadikan itu sebagai akidah maka itu 

adalah urusan mazhab Syiah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Hadis kisa‘ yang 

kami tulis adalah hujjah bagi kami sedangkan Syiah memiliki hujjah sendiri yaitu hadis-hadis 

kisa‘ yang jumlahnya banyak dalam kitab-kitab mereka. Maka aneh dan nampak skizofrenik 

jika hadis yang kami tulis dibantah dengan bantahan terhadap Syiah. 

. 

. 

Pada tulisan ini kami hanya akan membahas hadis-hadis yang dilemahkan dengan cara yang 

ngawur oleh aswj. Aswj menyatakan bahwa hadis kisa‘ adalah hujjah kemaksuman ahlul bait 

di sisi Syiah dan menjadi akidah di sisi mereka. Maka kami katakan, kalau begitu apa 

urusannya dengan kami. 

Hadis kisa‘ di sisi kami adalah bukti bahwa ahlul bait adalah orang-orang yang disucikan 

oleh Allah SWT. Kesucian itu adalah keutamaan yang besar bagi mereka seiring dengan 

status mereka sebagai sumber pedoman bagi umat islam. Perkara anda aswj, sunni, salafy 

atau syiah atau siapa saja mau menyebut kesucian itu sebagai kemaksuman maka itu tidak 

ada sangkut pautnya dengan kami. 

Mengapa? Karena kemaksuman itu telah diartikan dengan cara yang berbeda-beda baik oleh 

sunni, salafy, nashibi, syiah dan bahkan mungkin oleh si aswj ini. Silakan para pembaca 

tanyakan pada aswj kemaksuman versi apa yang ia anut. 

 Apakah kemaksuman dalam arti tidak mungkin salah dan lupa?. Kalau begitu bagaimana 
dengan hadis yang menyebutkan para Nabi terbukti melakukan kesalahan dan pernah lupa.  

 Apakah kemaksuman itu diartikan tidak pernah berdosa?. Kalau begitu bagaimana dengan 
para Nabi yang mengakui bahwa mereka pernah berbuat dosa dan bertaubat kepada Allah 
SWT.  

 Apakah kemaksuman itu berarti tidak pernah marah?. Kalau begitu bagaimana dengan para 
Nabi yang dikabarkan ternyata pernah marah.  

 Apakah kemaksuman itu berarti dijaga oleh Allah SWT?. Kalau begitu silakan jelaskan apa 
tepatnya yang dijaga oleh Allah SWT jika para Nabi terbukti pernah salah, lupa, berbuat 
dosa dan marah. 

Kalau aswj itu beranggapan para Nabi tidak pernah salah, tidak pernah lupa, tidak pernah 

berbuat dosa dan tidak pernah marah karena mereka maksum maka nampaknya ia sendiri 

meyakini kemaksuman versi Syiah yang sering digembar-gemborkan oleh salafy nashibi. 

Intinya sebelum anda aswj sibuk mengulang-ngulang kata kemaksuman maka ada baiknya 

anda definisikan kemaksuman yang anda yakini sebagai akidah. 

. 

. 
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Selanjutnya kami akan menyorot penggunaan kata akidah yang disebutkan oleh aswj dimana 

ia menyatakan hadis untuk masalah akidah harus shahih dan qathi‘. Ada beberapa hal yang 

perlu diluruskan terlebih dahulu 

Apa yang dimaksud sebagai akidah oleh aswj?. Apakah akidah yang dimaksud adalah sesuatu 

yang jika tidak diyakini akan mengeluarkan kita dari agama islam?. Apakah akidah yang 

dimaksud adalah perkara yang tidak diperbolehkan khilaf [berselisih] diantara sesama umat 

islam?. Apakah akidah itu adalah akidah versi aswj asyariyah wa maturidiah? Atau apakah 

akidah itu akidah versi salafy wa nashibi?. 

Ambil contoh sederhana apakah keyakinan ―semua sahabat adalah adil‖ versi salafy termasuk 

akidah?. Lantas apakah ada dalil shahih dan qathi‘ tentang keadilan sahabat?. Salafy nashibi 

akan mengutip berbagai ayat Al Qur‘an dan hadis tentang keutamaan sahabat tetapi mereka 

lupa bahwa ada ayat Al Qur‘an dan hadis yang menunjukkan keburukan sebagian sahabat. 

Ambil contoh lain, apakah ―berpegang pada hukum islam‖ adalah akidah? Seandainya tidak 

berpegang pada hukum islam apakah itu berarti melanggar akidah. Apakah tawasul itu 

termasuk perkara akidah?. Lantas bagaimana dengan sunni asyariyah yang membolehkan 

tawasul dan salafy yang melarang tawasul?. Apakah keduanya sunni asyariyah dan salafy 

berbeda akidah?. Apakah mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas sahabat lain termasuk 

perkara akidah?. Apakah mengakui keutamaan Muawiyah termasuk perkara akidah?. Daftar 

pertanyaan ini dapat kami buat lebih panjang untuk membangunkan aswj dari tidurnya. Ia sok 

berhujjah dengan kata “akidah” padahal apa maksud akidah yang ia katakan itu?. Apakah ia 

meyakini kemaksuman para Nabi dan menjadikannya sebagai akidah?. Kalau begitu apa dalil 

shahih dan qathinya menurut anda aswj?. 

Ada lagi yang lucu, aswj mengatakan bahwa dalam perkara akidah hadisnya mesti shahih dan 

qathi. Mengapa kami katakan lucu karena dulu kami pernah mengikuti diskusi soal ini antara 

orang yang mengaku sunni asyariyah dan orang yang mengaku salafy. Menurut sunni 

asyariyah hadis dalam masalah akidah harus mutawatir tidak cukup hanya dengan hadis ahad 

yang shahih sedangkan menurut salafy, hadis dalam masalah akidah bisa dengan hadis ahad 

yang shahih tidak perlu mutawatir. Dan memang terjadi perdebatan diantara para ulama 

apakah hadis ahad bisa dijadikan hujjah dalam akidah?. Dalam perkara ini si aswj ini 

mengaku asyariyah tetapi sejatinya salafy. Atau mungkin sebenarnya hanya orang awam sok 

mengaku ahlussunnah dan sok mengaku asyariyah maturidiyah. 

Kami tidak akan berpanjang-lebar membahas soal akidah atau bukan. Hujjah kami sangat 

sederhana yaitu kesucian Ahlul Kisa‘. Apa dalilnya? Yaitu Al Qur‘an Al Ahzab 33 dan hadis 

Kisa‘. Apakah dalilnya shahih? Tentu saja dan dalam keilmuan yang kami pelajari, hadis 

shahih itu ada dua macam yaitu shahih lidzatihi dan shahih lighairihi. Apakah hadis hasan 

bisa digunakan? Tentu saja karena dalam ilmu hadis yang kami pelajari, hadis hasan bisa 

dijadikan hujjah. 

. 

. 

Mari kita masuk ke bagian inti yaitu hadis-hadis yang aswj kutip dan ia lemahkan dengan 

cara yang ngawur seolah-olah ilmiah padahal cuma taklid tanpa meneliti dengan baik. 
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٘ح ٖ ٝقذغ ٢ جذ نح دجٝد أذ حٍ أ٣ ٘ح ه ٤ٔحٕ قذغ ِ ع  

ٖ ٜٔش١ دجٝد ذ حٍ جُ ٘ح ه رذ قذغ هللا ػ  ٖ ٛد ذ ٝ 

حٍ ٘ح ه ٞ قذغ فخش أذ ٢ ػٖ  س أذ ؼح٣ٝ ٓ ٢ِ رؿ  ػٖ جُ

٤ذ عؼ  ٖ ٤ش ذ ر ٢ ػٖ ؾ رحء أذ قٜ  ػٔشز ػٖ جُ

٤س ٜٔذجٗ ص جُ حُ ص ه حُ ٢ ه ٔس أّ ُ ِ ع ص   ؟ ػٔشز أٗ

ص حُ ِص : ه ؼْ ه ح ٗ طحٙ ٣ ال أٓ ٢٘ أ رش٣ خ ٛزج ػٖ ض  

شؾَ ز١ جُ ٤د جُ ف ٤ٖ أ ٘ح ذ ٤ ٔكد ، ظٜشجٗ ٤ش ك  ٝؿ

ص ؟ ٓكد وحُ ٔس أّ ك ِ ع ضٍ  هللا أٗ ٔح ٝؾَ ػض   ئٗ
ذ ش٣ هللا ٣ ٛد  ٤ز ُ ٌْ ٘ شؾظ ػ َٛ جُ ٤ص أ ر  جُ
ْ طٜشً ٤شج ٣ٝ طٜ ٢ ٝٓح ض ٤ص ك ر ال جُ َ ئ رش٣  ؾ

عٍٞ هللا ٝس  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ٢ِ  ٝػ

ٔس حه كغٖ ٝك ٤ٖ ٝجُ غ ك م٢ ٝجُ هللا س ٜ٘ٔح   ػ

ح ِص ٝأٗ و ح : ك عٍٞ ٣ هللا س ح  َٛ ٖٓ أٗ ٤ص أ ر  ؟ جُ

حٍ ص ه ك٢ ٖٓ أٗ فحُ  ٢ غحت ص ٗ حُ ٔس أّ ه ِ ع  : 

ح ِٞ ػٔشز ٣ حٍ ك ؼْ ه حٕ ٗ ٢ أقد ً ِغ ٓٔح ئُ ط  ض
٤ٚ ِ ؾٔظ ػ ـشخ جُ  ٝض

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dawud yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Sulaiman bin Dawud Al Mahriy yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdullah bin Wahb yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Shakhr dari Abu 

Muawiyah Al Bajaliy dari Sa‟id bin Jubair dari Abi Shahba‟ dari „Amrah Al Hamdaniyah 

yang berkata Ummu Salamah berkata kepadaku “engkau „Amrah?”. Aku berkata “ya, wahai 

Ibu kabarkanlah kepadaku tentang laki-laki yang gugur di tengah-tengah kita, ia dicintai 

sebagian orang dan tidak dicintai oleh yang lain. Ummu Salamah berkata Allah SWT 

menurunkan ayat Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai 

Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya, dan ketika itu tidak ada di rumahku selain 

Jibril, Rasulullah, Ali, Fathimah, Hasan, Husein dan aku, aku berkata “wahai Rasulullah 

apakah aku termasuk Ahlul Bait?”. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “engkau 

termasuk istriku yang shalih”. Ummu Salamah berkata “wahai „Amrah sekiranya Beliau 

[shallallahu „alaihi wasallam] menjawab iya niscaya jawaban itu lebih aku sukai daripada 

semua yang terbentang antara timur dan barat [dunia dan seisinya] [Asy Syari‟ah Al Ajjuri 

4/248 no 1542] 

Hadis ini kedudukannya shahih sesuai dengan standar ilmu hadis. Aswj melemahkan hadis 

ini karena ‗Amrah Al Hamdaniyah majhul dimana ia hanya ditautsiq oleh Ibnu Hibban dan 

Al Ijli. Aswj mengatakan keduanya dikenal mutasahil dalam penilaian tsiqat. 

Pernyataannya Ibnu Hibban dan Al Ijli dikenal mutasahil patut diberikan catatan. Ibnu 

Hibban memang dikenal mutasahil dalam arti ia memasukkan dalam kitabnya Ats Tsiqat 

perawi yang ia sendiri menganggapnya majhul atau tidak dikenal. Ibnu Hibban mengakui 

bahwa perawi yang tidak ternukil jarh-nya maka ia dianggap adil meskipun perawi tersebut 
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majhul. Standar Ibnu Hibban ini tidak disepakati oleh para ulama sehingga banyak yang 

menuduhnya tasahul. 

Apa yang terjadi pada Ibnu Hibban sangatlah berbeda dengan Al Ijli. Tidak ada keterangan 

dalam kitab Al Ijli bahwa ia menetapkan standar yang sama dengan Ibnu Hibban yaitu 

menganggap perawi majhul sebagai tsiqat. Tidak ada satupun ulama mutaqaddimin dan 

mutaakhirin yang menyatakan Al Ijli tasahul. Yang menuduh Al Ijli tasahul adalah sebagian 

ulama salafy yaitu Al Mu‘allimiy dan Al Albaniy [diikuti oleh ulama salafy lainnya]. 

Sebagian ulama lain tidak menerima tuduhan tasahul terhadap Al Ijli seperti Syaikh Ahmad 

Syakir dan Syaikh Mahmud Sa‘id Mamduh. Bahkan ulama hadis terkenal Ibnu Hajar Al 

Asqallaniy tidak menganggap Al Ijli tasahul sebaliknya ia malah sering sekali berhujjah 

dengan tautsiq Al Ijli. 

Perkara ini adalah fakta ilmiah yang tidak dikenal oleh pengikut salafy yang baru belajar ilmu 

hadis. Ilmu hadis mereka murni taklid buta dari syaikh syaikh salafy mereka. Kami akan 

buktikan kepada para pembaca bahwa di sisi Ibnu Hajar, pentautsiqan Al Ijli juga menjadi 

hujjah. 

Ibnu Hajar dalam kitabnya At Tahdzib menyebutkan biografi Hujr bin Qais Al Hamdaniy 

perawi Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah seorang tabiin yang meriwayatkan dari sahabat 

Nabi dan telah meriwayatkan darinya dua orang perawi. Al Ijli menyatakan ia tsiqat dan Ibnu 

Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 2 no 394]. Ibnu Hajar tidak 

menyebutkan ulama lain yang mentautsiqnya, ia hanya mengutip Al Ijli dan Ibnu Hibban. 

Lantas bagaimana pendapat Ibnu Hajar sendiri? Apakah seperti aswj, Ibnu Hajar 

mengganggap Hujr bin Qais majhul?. Jawabannya tidak. Dalam kitabnya At Taqrib, Ibnu 

Hajar menyatakan Hujr bin Qais tsiqat [At Taqrib 1/191].  Masih banyak contoh lain 

 Hassan bin Adh Dhamriy, perawi Nasa’i disebutkan Ibnu Hajar bahwa ia termasuk tabiin yang 
meriwayatkan dari sahabat Nabi, telah meriwayatkan darinya satu orang yaitu Abu Idris Al 
Khaulaniy. Nasa’i berkata “tidak masyhur”. Al Ijli berkata “orang syam yang tsiqat”. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 2 no 455]. Ibnu Hajar menyatakan 
ia tsiqat [At Taqrib 1/198] 

 Hafsh bin Umar bin Ubaid Ath Thanaafisiy, perawi Tirmidzi disebutkan Ibnu Hajar tiga orang 
meriwayatkan darinya. Ibnu Hajar hanya mengutip Al Ijli yang menyatakan ia tsiqat [At 
Tahdzib juz 2 no 715]. Kemudian dalam At Taqrib Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 
1/227]. 

 Rabii’ bin Barra’ bin ‘Aazib perawi Tirmidzi dan Nasa’i disebutkan Ibnu Hajar dia seorang 
tabiin yang meriwayatkan dari ayahnya [sahabat Nabi] dan telah meriwayatkan darinya Abu 
Ishaq. Al Ijli berkata “orang kufah tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat *At 
Tahdzib juz 3 no 463]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/293] 

 Rabi’ah bin Naajid Al ‘Azdiy perawi Nasa’i dalam Khasa’is Aliy disebutkan Ibnu Hajar dia 
seorang tabiin yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan telah meriwayatkan darinya 
Abu Shaadiq. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan Al Ijli menyatakan ia tsiqat 
[At Tahdzib juz 3 no 498]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/298] 

 Sulaiman bin Sinan Al Muzanniy perawi Nasa’i disebutkan Ibnu Hajar bahwa ia seorang tabiin 
yang meriwayatkan dari sahabat Nabi dan telah meriwayatkan darinya dua orang perawi. 
Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan Al Ijli berkata “tabiin mesir yang tsiqat” 
[At Tahdzib juz 4 no 336]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/386] 

 Ummul Aswad Al Khuza’iyah perawi Ibnu Majah, Ibnu Hajar hanya mengutip Al Ijli yang 
menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 12 no 2912]. Ibnu Hajar berkata dalam At Taqrib 
“tsiqat” *At Taqrib 2/664+ 
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Contoh-contoh diatas kami kutip sebagai bukti bahwa Ibnu Hajar mengambil perkataan Al 

Ijli sebagai hujjah dan tidak menganggapnya tasahul seperti aswj. Selain Ibnu Hajar ternyata 

Adz Dzahabiy juga mengambil tautsiq Al Ijli dan tidak menuduhnya tasahul. 

 Adz Dzahabiy dalam Al Mizan biografi Hujayyah bin Adiy Al Kindiy mengutip Abu Hatim yang 
menyatakan ia majhul tidak bisa dijadikan hujjah dengannya. Adz Dzahabiy membantahnya 
dengan berkata “telah meriwayatkan darinya Al Hakam, Salamah bin Kuhail dan Abu Ishaq, 
ia seorang yang shaduq insya Allah sungguh Al Ijli telah berkata tentangnya “tsiqat” *Mizan 
Al Itidal juz 1 no 1759]. 

 Adz Dzahabi dalam Al Mizan biografi Abdullah bin Farukh At Taimiy mengutip Abu Hatim 
yang berkata majhul. Adz Dzahabi membantahnya dengan berkata “ia shaduq masyhur telah 
meriwayatkan darinya jama’ah dan Al Ijli menyatakan ia tsiqat” *Mizan Al Itidal juz 2 no 
4505]. Adz Dzahabiy hanya mengutip tautsiq dari Al Ijli dan dalam Al Kasyf  ia berkata 
“tsiqat” *Al Kasyf no 2906+ 

 Adz Dzahabi dalam Al Mizan biografi ‘Abdurrahman bin Maisarah Al Himshiy mengutip 
pernyataan Al Ijli “tsiqat” dan Ibnu Madini berkata “majhul” *Mizan Al Itidal juz 2 no 4986+. 
Adz Dzahabiy hanya mengutip tautsiq dari Al Ijli kemudian ia menyimpulkan dalam Al Kasyf  
tentang ‘Abdurrahman bin Maisarah bahwa ia tsiqat *Al Kasyf no 3327+ 

Ketiga contoh di atas menunjukkan bahwa di mata Adz Dzahabiy tautsiq Al Ijli tetap dapat 

dijadikan hujjah. Adz Dzahabiy tidak menganggapnya tasahul bahkan ia mendahulukan 

tautsiq Al Ijli daripada pernyataan majhul Abu Hatim. 

Mengapa ada ulama semisal Al Mu‘allimiy dan Al Albaniy yang menganggap Al Ijli 

tasahul?. Jawabannya karena terdapat sebagian perawi yang dinyatakan tsiqat oleh Al Ijli 

tetapi dinyatakan majhul dan dhaif oleh ulama lain. 

Hal ini jelas bukanlah bukti kuat bahwa Al Ijli tasahul, perkara ini adalah perbedaan ijtihad 

yang biasa terjadi diantara para ulama jarh dan ta‘dil. Ada sebagian ulama yang menta‘dilkan 

perawi tetapi dalam pandangan ulama lain perawi tersebut majhul atau mendapat predikat 

jarh. Perkara seperti ini tidak hanya terjadi pada Al Ijli, tetapi juga pada ulama lain seperti 

Abu Hatim, Ibnu Ma‘in, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. 

Perbedaan seperti itu hendaknya disikapi secara metodologis, kami pribadi juga tidak semata-

mata membela Al Ijli secara buta. Jika seandainya ternukil pendapat ulama lain yang 

bertentangan dengan pendapat Al Ijli maka hendaknya ditimbang secara adil, dinilai mana 

yang lebih kuat atau rajih. Tetapi jika tidak ternukil pendapat ulama yang bertentangan 

dengan Al Ijli maka tautsiq Al Ijli dapat diterima. Inilah pendapat yang benar dan kami ambil 

perihal tautsiq Al Ijli. 

. 

. 

Aswj yang bisanya cuma bilang majhul sebenarnya tidak paham kriteria majhul dalam ilmu 

hadis dan pembahasannya. Majhul itu ada dua macam yaitu majhul ‗ain dan majhul hal atau 

mastur. Perawi yang diriwayatkan oleh dua orang perawi tsiqat maka terangkat majhul-nya 

yaitu majhul ‗ain dan kedudukannya adalah majhul hal atau mastur. Apakah perawi dengan 

kedudukan majhul hal tertolak?. Ia memang tidak bisa dijadikan hujjah tetapi bisa dijadikan 

penguat syawahid atau mutaba‘ah. Inilah yang dikenal dalam ilmu hadis. Selain itu di sisi 
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para ulama, terdapat nilai tambah jika perawi mastur tersebut adalah tabiin awal yang 

bertemu dan meriwayatkan dari para sahabat. 

Syaikh Al Albani sendiri menilai hadis yang diriwayatkan oleh tabiin yang mastur atau 

majhul hal dan dimasukkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat sebagai hadis hasan. Inilah 

contohnya 

 Hadis Abu Sa’id Al Ghifari, tabiin yang meriwayatkan darinya dua orang perawi tsiqat dan 
biografinya disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat. Syaikh Al Albani menguatkan hadisnya 
dan menilainya hasan [Silsilah Ahadits Ash Shahihah no 680] 

 Hadis Hasan bin Muhammad Al Abdiy, tabiin yang telah meriwayatkan darinya dua orang 
perawi tsiqat dan biografinya disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat. Syaikh Al Albani 
menghasankan hadisnya *Irwa’ Al Ghalil no 225+ 

Jadi kepada aswj kami sarankan agar perbanyak belajar ilmu hadis jangan cuma taklid pada 

perkataan salafy nashibi dan da‘i-da‘i mereka yang sok ilmiah. Tidak perlu anda sok 

mengatasnamakan diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah apalagi dengan embel-embel 

Asy‘ariyah Maturidiyah. Bersikap jantanlah dan jangan berlindung dibalik nama besar 

mazhab tertentu. 

. 

. 

٘ح ٜذ قذغ ٘ح ك ػٔحٕ غ ٖ ػ ٢ ذ رس أذ ٤ ؽ ٘ح   غ
ش ٖ قش٣ رذ ذ ٤ذ ػ كٔ ٔؼ ػٖ جُ لش ػٖ جألػ ٖ ؾؼ  ذ
رذ شقٖٔ ػ ٢ِ جُ رؿ ٤ْ ػٖ جُ ٖ قٌ ٤ذ ذ عؼ  أّ ػٖ 

ٔس ِ ع ص  حُ ص ه ضُ ٛزٙ ٗ س  ٢ ج٣٥ عٍٞ ك هللا س  

٢ِ ٔس ٝػ حه ٤ٖ ٝقغٖ ٝك ٔح  ٝقغ ذ ئٗ ش٣ هللا ٣  

ٛد ٤ز ُ ٌْ ٘ شؾظ ػ َٛ جُ ٤ص أ ر ْ جُ طٜشً ٣ٝ 

٤شج طٜ  ض

Telah menceritakan kepada kami Fahd yang berkata telah menceritakan kepada kami Usman 

bin Abi Syaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid dari 

‟Amasy dari Ja‟far bin Abdurrahman Al Bajali dari Hakim bin Saad dari Ummu Salamah 

yang berkata Ayat ini turun untuk Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain yaitu 

Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan 

menyucikanmu sesuci-sucinya [Musykil Al Atsar Ath Thahawi 1/227] 

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat kecuali Ja‘far bin Abdurrahman Al Bajalliy. 

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 6 no 7050]. Ia seorang tabiin 

yang meriwayatkan dari sahabat Nabi yaitu Ummu Thariq maula Sa‘ad bin Ubadah. Telah 

meriwayatkan darinya Al A‘masy dimana ia berkata tentang Ja‘far bin ‗Abdurrahman 

―Syaikh‖ [Tarikh Al Kabir Bukhari juz 2 no 2174]. Lafaz ―syaikh‖ dalam ilmu hadis dikenal 

sebagai lafaz ta‘dil yang ringan. 
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Al Haitsami membawakan hadis Ja‘far dari Ummu Thariq dan berkata ―riwayat Ahmad dan 

Thabraniy dalam Al Kabir, para perawinya tsiqat‖ [Majma‘ Az Zawaid 2/361 no 3823]. Hal 

yang sama juga diungkapkan Al Buushiriy ketika membawakan hadis Ja‘far dari Ummu 

Thariq, ia berkata ―sanad ini diriwayatkan orang-orang tsiqat‖[Ittihaaful Khairah 6/16 no 

5304]. Hal ini menunjukkan bahwa Al Haitsami dan Al Buushiriy menganggap Ja‘far bin 

‗Abdurrahman sebagai perawi tsiqat. Hadis Ja‘far ini dikuatkan oleh hadis berikut 

ُذ َعْؼٍذ أَُذٞ أَْخرََشَٗح َٔ ُٖ أَْق ِذ ْذ َّٔ َك ُٓ  ِٖ ِٚ َػْرِذ ْذ ِٖ جَُِّ  َقْلـٍ ْذ

ح٢ِ٘٤ُُِّ َٔ ُْ ٍذ أَُذٞ أَْخرََشَٗح ، ج َّٔ َك ُٓ  ُٖ َُْكَغ ُٖ ج ِْٔقَش َسِؽ٤نٍ ْذ  ، ذِ
َ٘ح غَ ُٖ َػ٢ُِِّ َقذَّ ِٖ َعِؼ٤ِذ ْذ غ٢َِ٘ ، جُشَّجِص١ُّ ذَِؾ٤ٍش ْذ ٤ََّس أَُذٞ َقذَّ َٓ  ُأ
ُشٝ ْٔ ُٖ َػ ِٖ ٣َْك٠َ٤ ْذ ١ُِّٞ َعِؼ٤ٍذ ْذ َٓ َ٘ح ، جألُ غَ ٢ِّٔ َقذَّ ُٖ ُػر٤َُْذ َػ  ْذ
ِٖ ، َعِؼ٤ٍذ ِس١ِّ َػ ْٞ ْٖ ، جُػَّ ِشٝ َػ ْٔ ِٖ َػ ْٖ ، َه٤ْظٍ ْذ ْٖ ، ُصذ٤ٍَْذ َػ  َػ

ِش ْٜ ِٖ َؽ َْٞؽٍد ْذ ْٖ ، َق ِّّ َػ َس ُأ َٔ ُٚ َسِم٢َ َعَِ ح جَُِّ َٜ ْ٘ َّٕ : ، َػ  أَ
عٍٞ ِٚ س ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ َس ، َػ٤ًِِّح َدَػح ”  َٔ ََٝكحِه  ، 

ً٘ح ََٝقَغ ً٘ح ،  َُٝقَغ٤ْ  ، ْْ ُٜ َ َّْ ، ذٌَِِغحٍء َكَؿَِِّ َٔح : ضاَل غُ ُٚ ٣ُِش٣ُذ ئَِّٗ  جَُِّ
َِٛد ُْ ٤ُُِْز ٌُ ْ٘ ََ جُشِّْؾَظ َػ ْٛ ُْر٤َِْص أَ ْْ ج ًُ َش ِّٜ ٣َُٝطَ ٤ًشج  ِٜ ٍَ  ضَْط  َهح

ْْ ِٜ َٝك٤ِ ِْٗضَُْص   ُأ

Telah mengabarkan kepada kami Abu Sa‟d Ahmad bin Muhammad bin „Abdullah bin Hafsh 

Al Maaliiniy yang berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Hasan bin 

Rasyiiq di Mesir yang berkata telah menceritakan kepada kami „Ali bin Sa‟id bin Basyiir Ar 

Raaziy yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu Umayyah „Amru bin Yahya bin Sa‟id 

Al Umawiy yang berkata telah menceritakan kepada kami pamanku „Ubaid bin Sa‟id dari Ats 

Tsawriy dari „Amru bin Qais dari Zubaid dari Syahr bin Hausab dari Ummu Salamah 

radiallahu „anha bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] memanggil Ali, Fathimah, 

Hasan dan Husein kemudian menyelimutinya dengan kain kemudian membaca 

“Sesungguhnya Allah SWT berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait 

dan menyucikanmu sesuci-sucinya” dan berkata “untuk merekalah turunnya ayat” 

[Muudhih Awham Jami‟ Wal Tafriq Al Khatib Baghdad 2/281] 

Hadis riwayat Al Khatib ini diriwayatkan para perawi yang tsiqat kecuali Syahr bin Hausyab, 

ia seorang yang shaduq tetapi diperbincangkan oleh sebagian ulama. Syahr bin Hausab 

perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad, Muslim dan Ashabus Sunan. Nasa‘i berkata ―tidak 

kuat‖. Ahmad berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Ibnu Ma‘in menyatakan tsiqat. Al Ijli 

menyatakan tsiqat. Yaqub bin Syaibah berkata ―tsiqat sebagian mencelanya‖. As Saji berkata 

―dhaif tidak hafizh‖.Abu Zur‘ah berkata ―tidak ada masalah padanya‖. Abu Hatim berkata 

―tidak bisa dijadikan hujjah‖. Ibnu Adiy berkata ―tidak kuat dalam hadis dan tidak bisa 

dijadikan hujjah‖. Ibnu Hibban berkata ―ia sering meriwayatkan dari perawi tsiqat hadis-

hadis mu‘dhal dan sering meriwayatkan dari perawi tsabit hadis yang terbolak-balik. Al 

Baihaqi berkata ―dhaif‖ [At Tahdzib juz 4 no 635]. Ibnu Hajar berkata ―shaduq banyak 

melakukan irsal dan wahm‖ [At Taqrib 1/423]. Adz Dzahabi memasukkannya dalam Man 

Tukullima Fiihi Wa Huwa Muwatstsaq no 162. 
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Kedua hadis Ummu Salamah riwayat Ath Thahawiy dan riwayat Al Khatib saling 

menguatkan sehingga kedudukannya menjadi shahih lighairihi. Hadis Ummu Salamah 

dikuatkan pula oleh hadis Abu Sa‘id berikut. 

٘ح كغٖ قذغ ٖ جُ ٖ أقٔذ ذ ٤د ذ ر ٢ ق ٌشٓحٗ  جُ
عٞط طش ٘حـ ذ ٞ دغ ٤غ أذ شذ ٢ جُ ٛشجٗ ض ٘ح جُ  قذغ

ٖ ػٔحس ٤حٕ ػٖ ٓكٔذ ذ ل ع ػٞس١  ٢ ػٖ جُ  أذ
ؿكحف ٖ دجٝد جُ ٢ ذ ٤س ػٖ ػٞف أذ ٢ ػط ؼٞك  ػٖ جُ

٢ ٤ذ أذ عؼ خذس١  م٢ جُ هللا س  ٚ٘ ٢ ػ ٚ ك ُٞ  ػض ه

ٔح ؾَ ٝ ذ ئٗ ش٣ هللا ٣ ٛد  ٤ز ُ ٌْ ٘ شؾظ ػ َٛ جُ  أ
٤ص ر ْ جُ طٜشً ٤شج ٣ٝ طٜ حٍ ض ص ه ضُ ٗ ٢ غس ك  خٔ

٢ عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  ٢ِ  ٝػ

ٔس حه كغٖ ٝك ٤ٖ ٝجُ غ ك م٢ ٝجُ هللا س  ْٜ٘  ػ

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ahmad bin Habib Al Kirmani yang berkata telah 

menceirtakan kepada kami Abu Rabi‟ Az Zahrani yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Umar bin Muhammad dari Sufyan Ats Tsawri dari Abi Jahhaf Daud bin Abi „Auf dari 

Athiyyah Al „Aufiy dari Abu Said Al Khudri RA bahwa firman Allah SWT [Sesungguhnya 

Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu 

sesuci-sucinya] turun untuk lima orang yaitu Rasulullah SAW Ali Fathimah Hasan dan 

Husain radiallahuanhum [Mu‟jam As Shaghir Thabrani 1/231 no 375] 

Hadis Abu Sa‘id di atas diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat dan shaduq kecuali 

Athiyyah Al ‗Aufiy, ia seorang yang diperbincangkan. Pada dasarnya ia seorang tabiin yang 

shaduq tetapi dituduh melakukan tadlis syuyukh sehingga banyak yang mendhaifkannya. 

Kami sudah pernah membahas kedudukannya secara khusus. Secara garis besar pendapat 

para ulama terhadapnya adalah 

 Mereka yang menta’dilkannya seperti Ibnu Sa’ad, Al Ijli, Ibnu Ma’in, Tirmidzi, Ibnu Syahiin, 
Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hajar. 

 Mereka yang melemahkannya karena ia melakukan tadlis syuyukh seperti Ahmad bin 
Hanbal, Ibnu Hibban, dan Sufyan. 

 Mereka yang melemahkan dari segi dhabitnya atau dengan jarh mubham seperti Abu Zur’ah, 
Abu Hatim, Ibnu Adiy 

Tuduhan tadlis syuyukh atas Athiyah Al Aufiy adalah tuduhan dusta dan mereka yang 

melemahkan Athiyah karena tadlis syuyukh telah keliru. Mengapa? karena tuduhan ini 

berasal dari Al Kalbi yang dikenal pendusta. Jadi tinggallah penta‘dilan atas Athiyah dan 

kelemahan dari segi dhabitnya. Maka hadisnya hasan dengan adanya penguat atau jikapun 

dhaif ia bisa dijadikan i‘tibar. 

Secara keseluruhan hadis tersebut saling menguatkan maka turunnya al ahzab 33 untuk ahlul 

kisa‘ yaitu Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam], Ali, Fathimah, Hasan dan Husain adalah 

shahih. 



 824 

. 

. 

Aswj tidak memahami ilmu hadis dengan baik. Ilmu hadis yang ia pelajari adalah ilmu hadis 

versi salafy nashibi yang tidak bisa menerima hadis lemah walaupun memiliki syawahid dan 

mutaba‘ah. Di sisi aswj hadis yang bisa dijadikan hujjah hanya hadis shahih yang para 

perawinya tsiqat tanpa cacat atau zero jarh-nya [ini ilmu hadis ala nashibi]. Mungkin aswj 

akan berdalih bahwa dalam masalah akidah hadisnya harus shahih qathi tanpa cacat 

sedikitpun. 

Kami katakan itu adalah aturan anda sendiri dan tidak ada urusan dengan kami. Andalah yang 

sibuk bicara soal syiah padahal anda mengutip hadis yang kami tulis. Andalah yang sibuk 

bicara akidah padahal kami tidak menyinggungnya. Sejauh yang kami ingat pokok bahasan 

hadis kisa‘ ini berkenaan dengan manaqib ahlul bait. Hadis dengan sedikit kelemahan dan 

saling menguatkan dapat terangkat kedudukannya sehingga menjadi shahih lighairihi dan 

dapat dijadikan hujjah. Jika anda aswj tidak paham maka silakan dibuka Ulumul hadis jangan 

cuma kopipaste nukilan para nashibi. Kelihatan sekali kalau anda tidak membaca sendiri apa 

yang anda tulis melainkan hanya mengutip sepotong-sepotong dari da‘i salafy nashibi bahkan 

dari nashibi di luar negri sana. 

. 

. 

٘ح ٞ قذغ رحط أذ ؼ ٖ ٓكٔذ جُ وٞخ ذ ؼ ٘ح ٣  غ
رحط ؼ ٖ جُ ٖ ٓكٔذ ذ ذٝس١ ذ ٘ح جُ ػٔحٕ غ ٖ ػ  ػٔش ذ

٘ح رذ غ شقٖٔ ػ ٖ جُ رذ ذ هللا ػ  ٖ ٘حس ذ ٘ح د٣  غ
ي ؽش٣  ٖ ٢ ذ ٔش أذ ٖ ػطحء ػٖ ٗ غحس ذ  أّ ػٖ ٣

ٔس ِ ع م٢  هللا س ٜ٘ح  ٜح ػ ص أٗ حُ ٢ : ه ط٢ ك ٤  ذ

ص ضُ ٛزٙ ٗ س  ٔح } ج٣٥ ذ ئٗ ش٣ هللا ٣ ٛد  ٤ز ُ ٌْ ٘  ػ

شؾظ َٛ جُ ٤ص أ ر ص { جُ حُ عَ : ه أس عٍٞ ك هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  ٠ ٢ِ ئُ ٔس ٝ ػ حه  ٝ ك

كغٖ ٤ٖ ٝ جُ غ ك مٞجٕ جُ هللا س  ْٜ٤ ِ ٤ٖ ػ  أؾٔؼ
وحٍ ِْٜ : ك ء جُ ٛإال  َٛ ط٢ أ ٤ ص ذ حُ ٔس أّ ه ِ ع  : 

ح عٍٞ ٣ هللا س ح ٓح  َٛ ٖٓ أٗ ٤ص أ ر حٍ ؟ جُ ي : ه  ئٗ

٢ِ ٤ش أٛ ء ٝ خ ٛإال  َٛ ط٢ أ ٤ ِْٜ ذ ٢ِ جُ  أقن أٛ

Telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Ya‟qub yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abbas bin Muhammad bin Ad Duuriy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Utsman bin Umar yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdurrahman bin „Abdullah bin Diinar yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Syarik bin Abi Namr dari Atha‟ bin Yasaar dari Ummu Salamah radiallahu „anha bahwa ia 
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berkata “di rumahku turun ayat sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari 

kamu Ahlul Bait, [Ummu Salamah] berkata “maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain dan berkata “ya Allah mereka adalah ahlul 

baitku”. Ummu Salamah berkata “wahai Rasulullah, bukankah aku termasuk ahlul bait”. 

Beliau berkata “sesungguhnya kamu keluargaku yang baik dan mereka adalah ahlul baitku, 

ya Allah keluargaku yang haq” [Al Mustadrak Ash Shahihain 3/278 no 3558] 

Berkenaan dengan hadis di atas, Al Hakim berkata ―hadis ini shahih dengan syarat Bukhari 

hanya saja ia tidak mengeluarkannya‖. Adz Dzahabi berkata ―atas syarat Muslim‖. 

Jika diteliti dengan baik hadis riwayat Al Hakim ini mengandung kelemahan yaitu 

‗Abdurrahman bin ‗Abdullah bin Diinar, ia termasuk perawi Bukhari yang diperbincangkan. 

Ibnu Main berkata ―disisiku terdapat kelemahan dalam hadisnya dan telah meriwayatkan 

darinya Yahya Al Qaththan‖. Abu Hatim berkata ―ada kelemahan padanya, ditulis hadisnya 

dan tidak dijadikan hujjah‖. Ibnu Adiy menyatakan ia termasuk perawi dhaif yang ditulis 

hadisnya. Abu Qasim Al Baghawiy berkata ―shalih al hadits‖. Ali bin Madini berkata 

―shaduq‖ [At Tahdzib juz 6 no 422]. Ibnu Hibban berkata ―tidak dapat dijadikan hujjah jika 

tafarrud‖ [Al Majruhin Ibnu Hibban 2/52] 

Memang dalam riwayat ‗Abdurrahman bin ‗Abdullah bin Dinar yang lain nampak perbedaan 

lafaz jawaban Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] yaitu sebagaimana diriwayatkan 

Baihaqi 

ُِْص :َهحَُْص ٍَ ٣َح َكُو ، َسُعٞ ِٚ َٓح جَُِّ ْٖ أََٗح أَ ِٓ  َِ ْٛ
ُْر٤َِْص؟ أَ ٍَ ج  :َهح

ْٕ ذ٠ََِ ُٚ َؽحَء ئِ  ضََؼح٠َُ جَُِّ

[Ummu Salamah] berkata “wahai Rasulullah bukankah aku termasuk ahlul bait?. Beliau 

berkata “tentu jika Allah menghendaki” [Sunan Baihaqi 2/149] 

Aswj dan nashibi yang dikutipnya beranggapan kalau lafaz ini saling bertentangan padahal 

sebenarnya akal mereka saja yang lemah. Sebelum kita mengatakan bertentangan ada baiknya 

kita pahami terlebih dahulu kedua lafaz tersebut baik-baik. Perhatikan lafaz pertama yaitu 

“sesungguhnya kamu keluargaku yang baik dan mereka adalah ahlul baitku, ya Allah 

keluargaku yang haq”. 

Aswj [dan nashibi yang dikutipnya] bingung dengan lafaz ini karena terkesan membedakan 

antara ―ahlu‖ dan ―ahlul bait‖. Pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki makna yang sama 

tetapi yang satu lebih luas maknanya dibanding yang lain. Kata ―ahlu‖ lebih luas maknanya 

dibanding kata ―ahlul bait‖ hal ini tergantung penggunaannya dalam kalimat. Kata ―ahlu‖ 

bisa bermakna keluarga, kerabat bahkan pengikut sedangkan ―ahlul bait‖ walaupun bermakna 

keluarga, ia bersifat lebih khusus. Jadi masih mungkin seseorang disebut ahlu Nabi tetapi 

bukan ahlul bait Nabi. Contoh : Watsilah bin Asqa‘ dalam suatu hadis disebut juga ahlu Nabi 

tetapi ia bukanlah ahlul bait Nabi. 

Seorang istri Nabi seperti Ummu Salamah, ia bisa disebut sebagai ahlu Nabi dan ahlul bait 

Nabi [hal ini tertera dalam hadis-hadis shahih]. Tentu saja Ummu Salamah sebagai istri Nabi 

paham bahwa ia termasuk ahlul bait Nabi. Tetapi dalam hadis Kisa‘, Ummu Salamah 

bertanya ―apakah aku termasuk ahlul bait‖ atau ―bukankah aku termasuk ahlul bait‖ atau 

―apakah aku bersama mereka‖. Pernahkah para pembaca memikirkan untuk apa Ummu 



 826 

Salamah mengajukan pertanyaan seperti itu padahal ia sebagai istri Nabi jelas adalah ahlul 

bait. Jawabannya karena ahlul bait yang dibicarakan dalam hadis kisa‘ bukanlah ahlul bait 

secara umum yang maknanya sama dengan ―ahlu‖ tetapi ahlul bait yang disucikan oleh Allah 

SWT. 

Ahlul Bait dalam al ahzab 33 tidak diperuntukkan untuk semua keluarga dan kerabat Nabi 

yang disebut ahlul bait. Bukankah istri-istri Nabi, keluarga Ali, keluarga Ja‘far, Keluarga 

Abbas dan Keluarga Aqil juga disebut ahlul bait Nabi?. Tetapi apakah al ahzab 33 

diperuntukkan bagi mereka semua. Tidak, ayat tersebut ditujukan kepada ahlul bait yang 

khusus dan siapa mereka? Yaitu yang tertera dalam hadis Kisa‘ dimana Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] menyatakan dengan jelas ahlul bait yang dimaksud. 

Kembali ke lafaz “sesungguhnya kamu keluargaku yang baik”, ini maknanya sama dengan 

“kamu menuju kebaikan” atau “kamu di atas kebaikan” atau “sesungguhnya kamu termasuk 

istriku yang shalih”. Ini adalah keutamaan Ummu Salamah yang dikatakan Nabi untuk 

membedakan dengan keutamaan ahlul bait yang disucikan dalam al ahzab 33. Sehingga lafaz 

selanjutnya ― dan mereka adalah ahlul baitku, ya Allah keluargaku yang haq‖ maksud dari 

lafaz ini adalah mereka yang diselimuti Nabi adalah ahlul bait dalam al ahzab 33, yaitu 

keluarga [ahlu] Nabi yang berhak atas keutamaan tersebut diantara banyak ahlu Nabi lainnya. 

Kemudian lafaz kedua yang dianggap bertentangan yaitu Ummu Salamah berkata “wahai 

Rasulullah bukankah aku termasuk ahlul bait?” menunjukkan bahwa Ummu Salamah tahu 

bahwa dirinya ahlul bait tetapi ia bertanya untuk mengetahui apakah ia termasuk ahlul bait 

yang disucikan dalam al ahzab 33. Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] menjawab “tentu 

jika Allah menghendaki”. Lafaz ini bermakna Ummu Salamah bukanlah ahlul bait yang 

dimaksud dalam al ahzab 33, karena pada saat itu Allah SWT telah menurunkan al ahzab 33 

kepada Rasulullah dan Beliau telah mengetahui siapa ahlul bait yang dikehendaki Allah 

untuk disucikan sehingga Beliau mengumpulkan mereka, menyelimuti mereka dan 

membacakan ayat tersebut untuk mereka. Jadi untuk siapa al ahzab 33 diturunkan telah jelas 

diketahui Nabi. 

Nah jika memang ayat tersebut diturunkan untuk Ummu Salamah selaku istri Nabi maka 

mengapa Nabi berkata “tentu jika Allah menghendaki”. Lafaz “jika Allah menghendaki” 

hanya ditujukan untuk perkara yang belum pasti kebenarannya atau belum pasti ketetapan 

Allah SWT atasnya. Jadi tidak lain lafaz ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah pada 

dasarnya bukanlah ahlul bait yang dimaksud dalam al ahzab 33. Silakan perhatikan para 

pembaca, setelah dipahami dengan baik kedua lafaz yang menurut anggapan aswj dan nashibi 

bertentangan sebenarnya memiliki makna yang sama. 

. 

. 

. 

ح رأٗ ٞ ٝأٗ رذ ٓكٔذ أذ هللا ػ  ٖ ف ذ فحُ رخحس١   جُ
حٍ ٘ح ه كغٖ قذغ ٖ جُ ٢ِ ذ ٢ ػ ِٞجٗ ك حٍ جُ  ه

٘ح ذ قذغ ض٣ ٣ ٖ ٛحسٕٝ ذ حٍ  ٘ح ه رذ قذغ ِي ػ ٔ  جُ
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ٖ ٢ ذ ٤ٔحٕ أذ ِ ع ٔس أّ ػٖ ػطحء ػٖ  ِ ع  دجٝد ٝػٖ 

ٖ ٢ ذ ؽٜش ػٖ ػٞف أذ  ٖ ؽد ذ ٔس أّ ػٖ قٞ ِ ع   

٢ ٝػٖ ٠ِ أذ ٤ ٘ذ١ ُ ٌ ٔس أّ ػٖ جُ ِ ع هللا سقٜٔح   

٘ٔح ٤ ر٢ ذ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ٢  ك

ط٢ ٤ ٠ِ ذ ٘حٓس ػ ٓ ٚ ٤ٜح ُ ِ غحء ػ رش١ ً ٤  ئر خ
ٚ ٔس ؾحءض حه م٢ ك هللا س ٜ٘ح  رشٓس ػ ٤ٜح ذ  ك

شز وحٍ خض٣ ٜح ك ر٢ ُ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ  ػ

ِْ ع ٤ي صٝؾي جدػ٢ ٝ ٘ ص  ٝجذ حُ طْٜ : ه ذػ  ك

طٔؼٞج حؾ ٠ِ ك ِي ػ رشٓس ض ِٕٞ جُ أً ٜ٘ح ٣ ٓ ، 
ص ٘ضُ س ك ٔح : ج٣٥ ذ ئٗ ش٣ هللا ٣ ٛد  ٤ز ُ ٌْ ٘  ػ

شؾظ َٛ جُ ٤ص أ ر ْ جُ طٜشً ٤شج ٣ٝ طٜ أخز  ض  ك

عٍٞ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع نَ ٝ  ك

غحء ٌ ْٛ جُ ؾح ـ ٔٚ ك ٤ حٙ ٜٓ ْ ، ئ٣ ذٙ أخشؼ غ ٣ 
وحٍ ٜح ك كٞ ذ غٔحء ٗ وحٍ ، جُ ِْٜ ك ء جُ ٛإال  َٛ  أ
ط٢ ٤ ط٢ ذ ٛد ٝقحٓ أر ْٜ٘ ك شؾظ ػ ْٛ جُ  ٝهٜش

٤شج طٜ ص  ض حُ ِص : ه أدخ ع٢ ك ٢ سأ ػٞخ ك  ، جُ
ِص و عٍٞ : ك هللا س ح  ٌْ أٗ حٍ ؟ ٓؼ ي ه ٠ ئٗ  ئُ

٤ش ي خ ٠ ئٗ ٤ش ئُ ص خ حُ ْٛ : ه غس ٝ عٍٞ : خٔ هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ، ٢ِ ٔس ، ٝػ حه  ، ٝك
كغٖ ٤ٖ ٝجُ غ ك م٢ ٝجُ هللا س  ْٜ٘  ػ

Telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad „Abdullah bin Shalih Al Bukhari yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Hasan bin „Ali Al Hulwaaniy yang berkata telah 

menceritakan Telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad „Abdullah bin Shalih Al 

Bukhari yang berkata telah menceritakan kepada kami Hasan bin „Ali Al Hulwaaniy yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha‟ dari Ummu Salamah dan dari 

Dawud bin Abi „Auf dari Syahr bin Hawsyaab dari Ummu Salamah dan dari Abu Laila Al 

Kindiy dari Ummu Salamah “sesungguhnya Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berada di 

rumahku di atas tempat tidur yang beralaskan kain buatan Khaibar. Kemudian datanglah 

Fathimah dengan membawa bubur, maka Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata 

“panggillah suamimu dan kedua putramu”. [Ummu Salamah] berkata “kemudian ia 

memanggil mereka dan ketika mereka berkumpul makan bubur tersebut turunlah ayat 

Sesungguhnya Allah SWT berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan 

menyucikanmu sesuci-sucinya, maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengambil 

sisa kain tersebut dan menutupi mereka dengannya, kemudian Beliau [shallallahu „alaihi 

wasallam] mengulurkan tangannya dan berkata sembari menghadap langit “ya Allah mereka 

adalah ahlul baitku dan kekhususanku maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah 
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sesuci-sucinya. [Ummu Salamah] berkata “aku memasukkan kepalaku kedalam kain dan 

berkata “Rasulullah, apakah aku bersama kalian?. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] 

berkata “kamu menuju kebaikan kamu menuju kebaikan. [Ummu Salamah] berkata “mereka 

adalah lima orang yaitu Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam], Ali, Fathimah, Hasan 

dan Husein raidallahu „anhum” [Asy Syari‟ah Al Ajjuri 4/383 no 1650] 

Hadis di atas kedudukannya shahih diriwayatkan oleh Abu Laila Al Kindy, Syahr bin Hausab 

dan Atha‘ dari Ummu Salamah dan merupakan hadis kisa‘  Ummu Salamah yang paling 

shahih. Dalam hadis tersebut Ummu Salamah mengakui bahwa ahlul bait dalam al ahzab 33 

adalah lima orang yaitu Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam], Ali, Fathimah, Hasan dan 

Husain. 

Banyak diantara ulama ahlussunnah yang mengakui bahwa al ahzab 33 turun untuk 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam], Ali, Fathimah, Hasan dan Husain diantaranya Ath 

Thahawiy, Al Ajjuriy, Asy Syaukaniy, Ibnu Asakir dan Adz Dzahabiy. Adz Dzahabiy pernah 

berkata 

٢ ٔس ٝك حه ٤ٜح ٝصٝؾٜح ك ٘ ص ٝذ ضُ ٔح ٗ ذ ئٗ ش٣ ٣ 
هللا ٛد  ٤ز ُ ٌْ ٘ شؾظ ػ َٛ جُ ٤ص أ ر ْ جُ طٜشً ٣ٝ 

٤شج طٜ ِْٜ ض ِ ؿ عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ػ

ِْ ع غحء ٝ ٌ حٍ ذ ِْٜ : ٝه ء جُ ٛإال  َٛ ط٢ أ ٤  ذ

Dan untuk Fathimah, suaminya dan kedua anaknya turun ayat “sesungguhnya Allah 

berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-

sucinya, Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] menyelimuti mereka dengan kain dan 

berkata “ya Allah mereka ahlulbaitku” [Tarikh Al Islam Adz Dzahabiy 3/44] 

Kami cukup heran dengan orang yang menyebut dirinya Aswj, ia mengatakan hanya syiah 

bertaraf junior saja yang mengutip riwayat-riwayat ini karena terdapat pembahasan yang 

menolaknya. Lucu sekali makhluk satu ini, seolah ia ingin mengesankan bahwa syiah senior, 

sesepuh atau ulama mereka mengutip riwayat-riwayat brilian yang tidak terdapat pembahasan 

menolaknya. Padahal dalam anggapan nashibi mau junior, senior, sesepuh atau ulama jika 

mereka Syiah semua pembahasannya harus ditolak karena Syiah itu menyesatkan. 

Anggap saja toh Syiah menjadikan kemaksuman ahlul bait sebagai akidah, maka patutlah kita 

bertanya apa akidah syiah itu mereka ambil dari kitab hadis sunni?. Alangkah naifnya anda 

wahai aswj, Syiah punya banyak kitab hadis yang jadi pegangan buat mereka dan gak perlu 

jauh-jauh mengutip riwayat seperti yang kami kutip hanya untuk menegakkan akidah mereka. 

Yah memang kebanyakan pengikut nashibi menunjukkan ketidakwarasan jika menyangkut 

kebencian mereka terhadap Syiah. Hanya orang yang bebas dari kebencian yang bisa 

membahas permasalahan dengan tenang dan objektif. 

Kami katakan pada anda wahai Aswj kami bukan bagian dari Syiah. Pandangan kami adalah 

apa yang kami peroleh dari penelitian terhadap kitab-kitab hadis dimana sampai saat ini 

masih kami baca dan pelajari. Kami bukan orang seperti anda yang gampangan dan bangga 

mengatasnamakan mazhab tertentu. Kami hanya mewakili diri kami sendiri. Salam Damai 
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Hadis Kisa’ : Kejahilan Efendi Nashibi 

Posted on Januari 7, 2012 by secondprince  

Nashibi dan pengikutnya seringkali menyatakan bahwa ulama syiah dan pengikutnya jahil 

dalam berhujjah terutama dengan riwayat-riwayat Sunni. Diantara nashibi yang gemar sekali 

menyatakan demikian adalah Efendi, para pembaca bisa melihat tulisan di blognya yang 

mencela ulama syiah dan pengikutnya. 

Kami pribadi tidak ada masalah dengan tulisan Efendi nashibi, selagi tulisannya 

menampilkan bukti dan dapat dipertanggungjawabkan maka itu menjadi info tambahan bagi 

kami sebagai orang yang berniat mencari kebenaran. Tetapi ternyata Efendi nashibi sendiri 

menunjukkan kejahilan yang nyata dalam salah satu tulisannya. Kejahilan yang cukup 

membuat kami tertawa. Kami yakin para pembaca juga akan tertawa membacanya. Silakan 

lihat disini http://gift2shias.com/2010/03/15/hadith-of-cloak/ 

 

Dalam tulisan tersebut Efendi nashibi membahas hadis kisa‘ yang diriwayatkan oleh Ummu 

Salamah dimana syiah banyak mengutip hadis Kisa‘ dengan lafaz “engkau dalam kebaikan”. 

Kemudian Efendi nashibi ingin menunjukkan versi lain hadis Kisa‘ 

 

Perhatikan perkataan Efendi dimana ia menyatakan ada versi hadis Kisa‘ dimana Ummu 

Salamah berkata ―saya juga?”. Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] menjawab “dan 

engkau juga”. Menurut Efendi nashibi, Hadis yang menunjukkannya diriwayatkan Ath 

Thabari dalam Tafsir-nya. Berikut terjemahan hadis tersebut 

Telah menceritakan kepada kami „Abdul Alaa bin Waashil yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Fadhl bin Dukain yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdus Salaam 

bin Harb dari Kultsum Al Muhaaribiy dari Abi „Ammaaar yang berkata aku duduk di sisi 

https://secondprince.wordpress.com/2012/01/07/hadis-kisa-kejahilan-efendi-nashibi/
http://gift2shias.com/2010/03/15/hadith-of-cloak/
https://secondprince.files.wordpress.com/2012/01/efendijahil1.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2012/01/efendijahil2.jpg
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Watsilah bin Al Asqa‟ ketika orang-orang menyebutkan Ali dan mencacinya. Ketika mereka 

berdiri, [Watsilah bin Asqa‟] berkata “duduklah aku akan mengabarkan kepadamu tentang 

orang yang mereka caci, Aku berada di sisi Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] ketika 

itu datanglah Ali, Fathimah, Hasan dan Husain maka Beliau menyelimuti mereka dengan 

kain dan berkata “ya Allah mereka adalah ahlul baitKu, ya Allah bersihkanlah dosa dari 

mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya”. Aku berkata “wahai Rasulullah dan aku?”. 

beliau berkata ” engkau”. [Watsilah] berkata “demi Allah hal itu lebih aku percaya 

daripada amal yang kulakukan” 

Silakan para pembaca perhatikan hadis yang dikutip Efendi nashibi diatas disebutkan bahwa 

yang berkata demikian adalah Watsilah bin Al „Asqa‟ bukan Ummu Salamah. Ini dusta yang 

lucu, bagaimana mungkin ia tidak membaca hadis yang ia kutip sendiri. Sejak kapan Ummu 

Salamah bernama Watsilah bin Al Asqa‘. Bagaimana mungkin seorang wanita disebut 

dengan Fulan bin Fulan?. Bukankah ini kejahilan yang nyata. 

 

Pada poin no 2 Efendi nashibi kembali menyatakan ada versi hadis dimana Ummu Salamah 

bertanya dan  Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] menjawab “engkau termasuk 

keluargaku”. Efendi menunjukkan bahwa hadis yang dimaksud adalah riwayat Thabari dan 

Ibnu Hibban di atas. Perhatikan perkataan Efendi “She asked” kemudian silakan pembaca 

lihat hadis Ath Thabari dan Ibnu Hibban yang dikutip oleh Efendi, itu adalah hadis Watsilah 

bin Al ‗Asqa‘. Setahu saya sih Watsilah itu sahabat Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

seorang laki-laki bukan perempuan tetapi mungkin menurut Efendi nashibi Watsilah itu 

seorang perempuan dan ia adalah Ummu Salamah 

https://secondprince.files.wordpress.com/2012/01/efendi-jahil.jpg
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Nah kalau kedua hadis yang terakhir memang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Kami 

pribadi sudah membahas hadis dengan matan seperti ini jadi kami tidak akan mengulanginya 

disini. Hanya saja kami ingin menunjukkan jika menggunakan ilmu hadis ala Efendi yang 

suka menukil jarh terhadap perawi dan kemudian melemahkan hadis seenaknya dengan jarh 

perawi tersebut maka kedua hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. 

Mengenai Musa bin Ya‘qub ternukil jarh terhadapnya, Ali bin Madini berkata “dhaif al 

hadits mungkar al hadits”. Nasa‘i berkata “tidak kuat”. Daruquthni berkata “tidak bisa 

dijadikan hujjah”. Ibnu Hajar berkata “shaduq buruk hafalannya” [Tahdzib Al Kamal 

29/172 no 6315 beserta catatan kakinya, jarh kami nukil dari kitab tersebut dan dari catatan 

kakinya]. 

Tentu perlu kami ingatkan kepada para nashibi [mengingat kebanyakan mereka lemah 

akalnya] bahwa kami tidak sedang melemahkan kedua hadis di atas tetapi kami hanya 

menukil jarh terhadap Musa bin Ya‘qub sebagai hadiah bagi Efendi yang begitu sering 

melemahkan hadis dengan ilmu hadis ala nashibi. Akhir kata wahai pembaca, mari kita sama 

sama berlindung kepada Allah SWT dari kejahilan. Salam Damai 

Membantah Penipuan Farid Nashibi? 

Posted on Januari 3, 2012 by secondprince  

Membantah Penipuan Farid Nashibi? 

Judulnya agak seram dan kami buat sebagai hadiah khusus untuk nashibi yang menyebut 

dirinya ―Farid”. Kami sarankan padanya sebelum membuat tulisan yang menuduh orang lain 

silakan pahami dulu perkataan orang lain. Apalagi ia sendiri sebagai orang yang sangat 

dirugikan karena ia tidak bisa memahami bahasa yang kami tulis sedangkan kami bisa 

memahami bahasa yang ia tulis. Jadi jangan terlalu lancang dan menuduh yang bukan-bukan. 

Ada baiknya sang penerjemah ―Farid‖ yaitu orang yang menyebut dirinya ―ahlus sunnah‖ itu 

juga belajar lebih fokus dalam memahami tanggapan dan komentar kami sebelum 

menerjemahkan. Tulisan Farid tersebut dapat pembaca lihat di forum kebanggaan Nashibi 

http://islamic-forum.net/index.php?showtopic=16384 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2012/01/03/membantah-penipuan-farid-nashibi/
http://islamic-forum.net/index.php?showtopic=16384
https://secondprince.files.wordpress.com/2012/01/efendi-jhl.jpg
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Kontradiksi Pertama 

Farid yang ―ajaib‖ [ngawurnya itu] menuduh kami melakukan kontradiksi dalam ilmu hadis 

yang ia jadikan dasar untuk merendahkan kami. Nah silakan lihat apa yang ia katakan 

1- Contradictions Regarding the Reliability of Al-Dulabi: 

1st position: The Weakening of Al-Dulabi 

Reason: To weaken the statement of Al-Bukhari in which he weakens Abu Balj. Abu Balj is 

the narrator of several hadiths in praise of Ali, including a hadith in which he is referred to 

as a khalifa. 

Farid menuduh kami melemahkan Ad Duulabiy padahal maaf sebenarnya pemahamannya 

yang patut dikatakan lemah. Kami tidak pernah melemahkan Ad Duulabiy, pada diskusi 

sebelumnya kami mengutip jarh terhadap Ad Duulabiy sebagai hadiah buat orang berjenis 

Farid ini. Bukankah dia orangnya yang melemahkan Abu Balj dengan mengutip pendapat 

yang menjarh-nya dan menafikan mereka yang menta‘dilkan Abu Balj?. Salah satu hujjahnya 

untuk melemahkan Abu Balj adalah berpegang pada kesaksian Ad Duulabiy maka kami 

bawakan pendapat yang menjarh Ad Duulabiy. Jarh itu adalah masalah bagi dirinya bukan 

bagi kami. Inilah perkataan kami dalam bahasa indonesia [dapat dilihat disini] 

Sudah saya cek ternyata Ibnu Hammad itu adalah Muhammad bin Ahmad bin Hammad Ad 

Duulabiy. Memang disebutkan ia salah satu perawi kitab Ad Dhu‟afa Ash Shaghiir tetapi 

anehnya dalam kitab Adh Dhuafa tidak ada disebutkan Abu Balj, tanya kenapa?. Btw 

sekedar info tuh buat anda dan sahabat tercinta anda itu “si Farid” silakan baca kutipan ini 

[kalian kan ahlinya kritik pakai kutip mengutip] 

ال ٕ ق يد أب طع  ٍ ض ب َٕ اٌ ي ٕ ك شز أب ْم يٍ ب ُعة أ ص اٌ ان ضعف ٔك  ي

Abu Sa‟id bin Yunus berkata Abu Bisyr termasuk penduduk Shan‟ah dan ia telah didhaifkan 

Adz Dzahabi memasukkan Ibnu Hammad dalam Mughni Adh Dhu‟afa no 5255 dan berkata 

ٍ يحًد ٍ أحًد ب ًاد ب ع ح حاف ٕ ان شز أب ي ب دٔالب ال ان ُي ق ط دارق هًٕا ان ك ّي ت  ف

Muhammad bin Ahmad bin Hammad Al Hafizh Abu Bisyr Ad Duulabiy, Daruquthni berkata 

“ia telah diperbincangkan” 

Kedua kutipan di atas adalah bentuk jarh dan bagaimana menurut anda dan [saudara Farid] 

soal kutipan di atas. Kalian mau cari-cari alasan pembelaan ya silakan  

Adakah dalam komentar di atas kami melemahkan Ad Duulabiy? maaf tidak ada, kami 

mengutip jarh terhadap Ad Duulabiy sebagai hadiah buat anda wahai Farid. Mengapa? 

Alasannya pun sudah kami katakan dalam komentar [silakan lihat disini] 

sebelumnya saya anggap Ibnu Hammad itu cuma menukil perkataan Bukhari secara saya 

tidak tahu siapa dia tetapi setelah tahu bahwa ia adalah Ad Duulabiy maka saya bawakan 

kutipan jarh terhadapan Ad Duulabiy itu sebagai hadiah buat anda.Karena orang seperti 

https://secondprince.wordpress.com/2009/07/05/kedudukan-hadis-%e2%80%9cali-khalifah-setelah-nabi-saw%e2%80%9d/#comment-20149
https://secondprince.wordpress.com/2009/07/05/kedudukan-hadis-%e2%80%9cali-khalifah-setelah-nabi-saw%e2%80%9d/#comment-20154
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anda suka melemahkan perawi hanya dengan menukil jarh terhadap perawi tersebut maka 

silakan lemahkan juga Ad Duulabiy 

Justru dengan mengutip jarh terhadap Ad Duulabiy, kami ingin menunjukkan kalau metode 

ilmu hadis ala Farid itu kontradiksi. Ad Duulabiy telah dilemahkan oleh sebagian ulama dan 

dita‘dilkan oleh sebagian yang lain. Dari sudut pandang Farid seharusnya kedudukan Ad 

Duulabiy tidak jauh berbeda dengan Abu Balj yang ia lemahkan. Kalau Abu Balj ia anggap 

dhaif maka Ad Duulabiy itu lebih pantas dikatakan dhaif. Kalau Abu Balj ia anggap tidak 

bisa dijadikan hujjah jika tafarrud maka Ad Duulabiy lebih pantas dikatakan tidak bisa 

dijadikan hujjah tafarrud. Tetapi kenyataannya Abu Balj ia lemahkan tetapi Ad Duulabiy ia 

anggap tsiqat. Itulah yang kami katakan dalam kolom komentar [silakan lihat disini] 

Yang saya herankan mau anda kemanakan pendapat yang melemahkan Ad Duulabiy, apa 

dasar anda menafikannya hanya karena ada ulama yang menta‟dilkan Ad Duulabiy kalau 

begitu seharusnya begitu juga dalam kasus Abu Balj ya nafikan saja pendapat yang 

melemahkan Abu Balj karena banyak ulama yang menta‟dilkan Abu Balj. Disini Ad Duulabiy 

anda katakan tsiqat tetapi Abu Balj anda katakan dhaif. 

Kemudian Farid [dengan dustanya] mengutip perkataan yang ia pikir berasal dari kami 

padahal maaf jauh sekali dari perkataan kami yang sebenarnya. Farid mengutip bahwa kami 

berkata 

Then, we need to accept jarh on Ad Duulabiy more than his ta‟dil. 

Dengan perkataan ini seolah ia menganggap kami menguatkan jarh terhadap Ad Duulabiy 

padahal kalimat seutuhnya tidak begitu. Perkataan kami tersebut muncul sebagai tanggapan 

atas perkataan Farid. Sebelumnya Farid mengatakan 

This is false. Jarh mufassar takes precedence over ta‟deel, but that doesn‟t mean that ta‟deel 

takes precedence over jarh mubham. If this was the case, then most of the narrators that are 

considered to be weak would actually be thiqaat. 

Farid beranggapan bahwa ta‘dil tidak didahulukan daripada jarh mubham karena jika 

demikian maka banyak perawi lemah akan dikatakan tsiqat. Maka kami komentari 

perkataannya dengan perkataan berikut [silakan lihat disini] 

Jadi apa yang benar, jarh mubham diutamakan dari ta‟dil? Kalau begitu gak usah ada 

kaidah jarh mufassar diutamakan dari ta‟dil toh setiap jarh diutamakan daripada ta‟dil. 

Praktekkan saja tuh, Ad Duulabiy ternukil pendapat yang menjarah-nya maka ini lebih 

diutamakan dari ta‟dil. Nah itulah konsekuensi perkataan anda. Justru dengan perkataan 

anda maka banyak perawi tsiqat [bahkan perawi shahih] menjadi dhaif. Lucu sekali, 

tampaknya untuk membantah hujjah orang-orang seperti anda saya hanya cukup mengikuti 

cara berhujjah yang anda pakai. 

Perkataan yang kami hitamkan itu yang ia kutip dan silakan pembaca lihat perkataan itu 

bukanlah pandangan kami terhadap kedudukan Ad Duulabiy melainkan perkataan yang kami 

tujukan kepada Farid sebagai konsekuensi perkataannya sendiri. Bagi orang yang mengikuti 

blog kami dengan baik maka ia pasti dapat melihat bahwa kami tidak pernah melemahkan Ad 

Duulabiy bahkan kami telah menguatkan ta‘dil terhadapnya. Silakan baca tulisan kami yang 

https://secondprince.wordpress.com/2009/07/05/kedudukan-hadis-%e2%80%9cali-khalifah-setelah-nabi-saw%e2%80%9d/#comment-20154
https://secondprince.wordpress.com/2009/07/05/kedudukan-hadis-%e2%80%9cali-khalifah-setelah-nabi-saw%e2%80%9d/#comment-20154
https://secondprince.wordpress.com/2011/01/11/pembahasan-hadis-%E2%80%9Cash-shiddiq%E2%80%9D-dan-%E2%80%9Cbintu-ash-shiddiq%E2%80%9D/


 834 

ini yang dibuat jauh sebelumnya. Ada baiknya kami kutip apa yang sudah kami tulis tentang 

Ad Duulabiy 

Daruquthni berkata tentang Ad Dulabiy “ia dibicarakan tidaklah nampak dalam urusannya 

kecuali kebaikan”. Ibnu Khalikan berkata “ia seorang yang alim dalam hadis khabar dan 

tarikh”. Adz Dzahabi menyatakan ia seorang Imam hafizh dan alim. Ibnu Yunus berkata “ia 

telah dilemahkan” tetapi Ibnu Yunus juga mengatakan hadis tulisannya baik. Ibnu Ady 

berkata “ia tertuduh terhadap apa yang dikatakannya pada Nu‟aim bin Hammad karena 

sikap kerasnya terhadap ahlur ra‟yu” dan memang disebutkan Ibnu Ady kalau ia fanatik 

terhadap mahzab hanafi yang dianutnya. Pembicaraan terhadap Ad Dulabiy bukan terkait 

dengan hadis-hadisnya tetapi terkait dengan sikap terhadap mahzab hanafi yang dianutnya 

dan tentu saja pembicaraan ini tidak berpengaruh bagi kedudukannya sebagai seorang 

periwayat dan penulis hadis. Kesimpulannya ia seorang yang tsiqat seperti yang disebutkan 

dalam Irsyad Al Qadhi no 781 

Inilah pandangan kami soal Ad Duulabiy, sedangkan apa yang kami kutip dalam komentar 

adalah sebagai hadiah sindiran untuk Farid bahwa metode pelemahan perawi yang ia pakai 

mengalami kontradiksi. Sungguh ajaib, bukannya tersindir si Farid ini malah menuduh kami 

yang kontradiksi. Soal pembahasan Abu Balj beserta kutipan Bukhari [yang berasal dari Ad 

Duulabiy] sudah kami tuliskan dalam tulisan terbaru tentang ―Kedudukan Abu Balj‖ dan 

tidak ada disana kami mencacatkan Ad Duulabiy. 

. 

. 

Kontradiksi Kedua 

Kemudian Farid menuduh kami melemahkan Baqiyah bin Waalid. Ia mengutip dimana kami 

sebelumnya menta‘dilkan Baqiyah yaitu perkataan kami 

Atsar narrated by al-Bukhari seems contain „an anah Baqiyah but in the narration of Ya‟qub 

Al Fasawi, Baqiyah clarified his sima‟. [Refer to Ma‟rifat Wal Tarikh 2/385] 

Perkataan ini benar kami memang mengatakannya. Farid itu pernah melemahkan atsar yang 

dibawakan Bukhari dengan alasan ‗an anah Baqiyah maka kami bawakan lafaz penyimakan 

Baqiyah [silakan lihat disini]. Kami tidak pernah melemahkan Baqiyah, Farid berdusta ketika 

ia menuduh kami melemahkan Baqiyah. Inilah kutipan Farid yang menurutnya adalah 

perkataan kami 

The main critic for this is sanad is the presence of Baqiyyah bin al-Walid 

1) Abu Hatim: His hadith is written but cannot become a hujjah 

2) Abu Ishaq al-Jaujazani: May Allah have mercy on Baqiyyah, he is the one who does not 

care if he found khurafat on the person whom he take the hadith 

3) al-Baihaqi: The scholars are in consensus that Baqiyyah is not a hujjah 

4) Abdul Haq: Baqiyyah cannot be make as hujjah 

https://secondprince.wordpress.com/2011/11/14/studi-kritis-kredibilitas-abu-balj-yahya-bin-abi-sulaim-al-kufiy/
https://secondprince.wordpress.com/2011/07/11/anomali-hadis-ummul-mukminin-aisyah-ra/#comment-20191
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5) Abu Musyir: The narrations of Baqiyyah is not pure 

6) Ibnu Khuzaimah: I will not make hujjah of Baqiyyah 

7) Ibnu Qaththan: Baqiyyah always tadlis his hadith on the weak narrators and he allows it. 

If true then his „adalah must be rejected 

8) az-Zahabi: Baqiyyah based his hadith on weak narrators and he did it 

References: Mizanul „itidal 1/331-339, Tahzib at-Tahzib: 1/298-300 and Dhua‟fa al-Kabir 

1/162-163 

He even narrated many mungkar and maudhu‟ hadith 

Some them are 

a) Someone see his private part during sexual intercourse with his wife will inherit blindness 

b) Looking to private parts are ibadah 

c) Nikah is not valid without permission man and woman 

d) Whoever did not asked the prophet will get paradise 

Farid menuduh kami atas kutipan di atas padahal kapan kami mengatakannya?. Kutipan ini 

ternyata berkaitan dengan hadis Sunnah Khulafaur Rasyidin yang dilemahkan oleh Syiah. 

Wahai Farid kami tidak pernah melemahkan hadis Sunnah Khulafaur Rasyidin bahkan kami 

berpandangan bahwa hadis tersebut shahih sebagaimana bisa dilihat dalam tulisan kami 

disini. Farid dan orang-orang sejenis mereka di forum nashibi itu memang mengidap penyakit 

―syiahpobhia‖ seenaknya ia menuduh orang lain syiah dan seenaknya ia menuduh orang yang 

bertentangan dengan mereka sebagai syiah. Kedustaan yang ia katakan atas nama kami itu 

terjadi karena kebenciannya terhadap Syiah sehingga apa yang Syiah katakan maka dalam 

pandangannya itu pulalah perkataan kami. 

. 

. 

Kontradiksi Ketiga 

Ada lagi contoh yang dibawakan oleh orang yang menyebut dirinya ―Farid‖. Ia menuduh 

kami kontradiksi soal dua pendapat terhadap perawi dimana yang satu kutipan dan yang satu 

dari kitab 

3- The Correct Position to Take if a Scholar has Two Opinions about a Narrator, One in 

Their Book, and Another Attributed to him 

1st Position: The scholar‟s statement from his own book is accepted, and the one attributed 

to him by his students are rejected. 

Reason: To disapprove the criticism of Al-Bukhari to Abu Balj 

https://secondprince.wordpress.com/2008/09/14/shalat-tarawih-dalam-timbangan-bagian-ketiga/
https://secondprince.wordpress.com/2008/09/14/shalat-tarawih-dalam-timbangan-bagian-ketiga/
https://secondprince.wordpress.com/2008/09/14/shalat-tarawih-dalam-timbangan-bagian-ketiga/
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Kemudian ia menyinggung dimana kami lebih berpegang pada apa yang tertulis dalam kitab 

Bukhari tentang Abu Balj dan tidak peduli terhadap kutipan Ad Duulabiy dari Bukhari. 

Dalam perkara ini ada baiknya Farid membaca tulisan kami tentang kedudukan Abu Balj. 

Disitu dapat dilihat bahwa kami berusaha mengkompromikan dengan baik antara apa yang 

tertulis dalam kitab Bukhari dan kutipan Ad Duulabiy dari Bukhari. Dalam menghadapi dua 

pendapat yang berbeda terhadap perawi maka kita dapat melakukan kompromi antara kedua 

pendapat tersebut atau merajihkan salah satu. Jika dipilih metode tarjih maka memang benar 

apa yang kami katakan sebelumnya yaitu apa yang tertulis dalam kitab ulama tersebut lebih 

rajih dibanding kutipan. Baik metode kompromi atau tarjih tetap saja hasil akhirnya Abu Balj 

seorang yang tsiqat. 

Farid menganggap kami kontradiksi ketika kami membahas tentang Mujalid bin Sa‘id dalam 

salah satu tulisan kami. Farid mengutip bahwa kami berkata 

Bukhari include him in Adh Dhu‟afa but Ibnu Hajar also quoted from Bukhari stating he is 

“shaduq”. 

Kami memang mengatakan demikian dalam tulisan tersebut dan itu kami kutip [dengan 

maknanya] dari kitab At Tahdzib. Yang aneh adalah menuduh kami kontradiksi dalam hal 

ini. Kami pribadi tidak menetapkan mana yang lebih rajih dari kedua hal tersebut karena baik 

dikompromikan atau ditarjih hasil akhirnya tetap sama. Pada akhirnya kami menganggap 

Mujalid sebagai seorang yang dhaif tetapi bisa dijadikan i‘tibar atau dengan kata lain 

hadisnya hasan jika ada penguat. Itulah sebabnya hadis Mujalid dalam tulisan tersebut kami 

nyatakan “hasan lighairihi”. Seandainya kami seenaknya berpegang pada kutipan Bukhari 

bahwa Mujalid ―shaduq‖ dan meninggalkan apa yang tertulis dalam kitab Bukhari maka kami 

akan dengan mudah mengatakan hadis tersebut hasan lidzatihi. Faktanya tidak, kami tetap 

menganggap Mujalid seorang yang dhaif tetapi bisa dijadikan i‘tibar. 

Nah kebetulan Farid si nashibi yang ngaku ngaku ahlus sunnah mengutip soal Ad Dhu‘afa 

Bukhari. Sekedar info buat anda wahai Farid, Pernyataan Bukhari terhadap perawi ―shaduq‖ 

dan Bukhari memasukkannya ke dalam Adh Dhu‘afa tidaklah dikatakan bertentangan karena 

jika memang demikian maka Bukhari lebih layak anda katakan kontradiksi dan ia adalah 

orang yang lebih layak anda tuduh. Silakan lihat dalam kitab Adh Dhu‘afa milik Bukhari 

tentang perawi-perawi berikut 

 Ayub bin ‘Aa’idz Ath Tha’iy, Bukhari memasukkannya dalam Adh Dhu’afa tetapi menyatakan 
ia shaduq *Adh Dhu’afa Ash Shaghiir no 24+ 

 Dzar bin ‘Abdullah Al Hamdaniy, Bukhari memasukkannya dalam Adh Dhu’afa tetapi 
menyatakan ia shaduq dalam hadis *Adh Dhu’afa Ash Shaghiir no 113+ 

 As Shalt bin Mihraan, Bukhari memasukkannya dalam Adh Dhu’afa tetapi menyatakan ia 
shaduq dalam hadis *Adh Dhu’afa Ash Shaghiir no 170+ 

 Thalq bin Habib, Bukhari memasukkannya dalam Adh Dhu’afa tetapi menyatakan ia shaduq 
dalam hadis *Adh Dhu’afa Ash Shaghiir no 179+ 

Nah Farid setelah anda menuduh kami maka sebaiknya Bukhari pun juga anda tuduh atau 

mau pilih pilih karena kami anda tuduh syiah maka kami seenaknya anda tuduh sedangkan 

Bukhari sunni maka harus anda bela. Tidak perlu menipu orang-orang awam disana dengan 

tulisan rendahan model begitu lebih baik anda banyak belajar ilmu hadis agar ucapan anda 

tidak sembarangan. Salam damai 

https://secondprince.wordpress.com/2009/08/08/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhlah-ia%E2%80%9D/
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Hadis Zaid bin Tsabit : Ilmu Abu Hurairah Yang Tidak 

Akan Lupa? 

Posted on Desember 28, 2011 by secondprince  

Hadis Zaid bin Tsabit : Ilmu Abu Hurairah Yang Tidak Akan Lupa? 

Masih berkaitan dengan mitos Abu Hurairah yang tidak pernah lupa, ada hadis lain yang 

dijadikan hujjah oleh para nashibi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit berbeda 

dengan hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri. Kami membahas 

hadis ini secara khusus untuk membantah syubhat nashibi yang gemar menuduh orang lain 

padahal diri merekalah yang tertuduh. 

٘ح ٞ قذغ رذ أذ هللا ػ ٖ ٓكٔذ  رذ ذ هللا ػ  

٢ رٜحٗ ف ٘ح جأل ٤ٖ غ غ ك ٖ جُ لـ ذ ٘ح ق  قٔحد غ

ٖ ٤د ذ ؽؼ ٤َ ػٖ  عٔحػ ٖ ئ ٤س ذ ٖ ٓكٔذ إٔ أٓ  ذ
٤ظ ٖ ه ٚ ٓخشٓس ذ ال إٔ قذغ ذ ؾحء سؾ ٖ ص٣ ص ذ حذ  غ

ٚ غأُ ؽ٢ء ػٖ ك وحٍ  ٚ ك ذ ُ ٤ي ص٣ ِ ٢ ػ أذ  ذ
شز ٛش٣  ٚ اٗ ٘ح ك ٤ ح ذ ٞ أٗ شز ٝأذ ٛش٣ الٕ  ٢ ٝك  ك

غؿذ ٔ ّٞ رجش جُ ذػٞ ٣ هللا ٗ  ٠ ؼحُ ش ض زً ٘ح ٝٗ  سذ
٘ح خشؼ ٤ ِ عٍٞ ػ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ 

ط٠ ِظ ق ٘ح ؾ ٤ حٍ ئُ ِظ ه ؿ ٘ح ك ط ٌ ع وحٍ ٝ  ك

ِز١ ػٞدٝج طْ ُ ٘ ً ٤ٚ حٍ ك ذ ه ذػٞش ص٣ ح ك  أٗ
ر٢ فحق رَ ٝ ٢ ه شز أذ ٛش٣ عٍٞ ٝؾؼَ  هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع إٖٓ ٝ ٠ِ ٣ ٘ح ػ حٍ دػحت  ه

ْ ٞ دػح غ شز أذ ٛش٣ وحٍ  ِْٜ ك ٢ جُ ي ئٗ عأُ ػَ أ ٓ 

ز١ ي جُ عأُ رح١  فحق ٛزجٕ  ي  عأُ ِٔح ٝأ ال ػ  

غ٠ ٘ وحٍ ٣ عٍٞ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ػ

ِْ ع ٝ ٤ٖ ٘ح آٓ ِ و ح ك عٍٞ ٣ هللا س كٖ  غأٍ ٝٗ ٗ 
هللا ِٔح  ال ػ غ٠  ٘ وحٍ ٣ ٌٔح ك و ر ع ٜح   ذ

ع٢ ذٝ  جُ

Telah menceritakan kepada kami Abu „Abdullah Muhammad bin Abdullah Al Ashbahaniy 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Hafsh yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Hammaad bin Syu‟aib dari Isma‟il bin Umayyah bahwa 

Muhammad bin Qais bin Makhramah menceritakan kepadanya bahwa seorang laki-laki 

datang kepada Zaid bin Tsabit dan bertanya kepadanya tentang sesuatu. Maka Zaid berkata 

kepadanya “pergilah pada Abu Hurairah bahwasanya aku, Abu Hurairah dan fulan pernah 

berada di dalam masjid suatu hari dan kami sedang berdoa dan menyebut nama Allah 

https://secondprince.wordpress.com/2011/12/28/hadis-zaid-bin-tsabit-ilmu-abu-hurairah-yang-tidak-akan-lupa/
https://secondprince.wordpress.com/2011/12/28/hadis-zaid-bin-tsabit-ilmu-abu-hurairah-yang-tidak-akan-lupa/
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kemudian Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] menemui kami dan duduk di sisi kami. 

Beliau berkata “lanjutkanlah doa kalian”. Zaid berkata “maka aku dan sahabatku berdoa 

sebelum Abu Hurairah dan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengaminkan doa 

kami. Zaid berkata “kemudian Abu Hurairah berdoa, ia berkata “ya Allah sesungguhnya aku 

memohon kepadamu apa yang dimohonkan oleh kedua sahabatku dan aku memohon ilmu 

yang tidak pernah lupa”. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “amin”. Kami 

berkata “wahai Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] kami juga memohon kepada Allah 

ilmu yang tidak pernah lupa”. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “kalian 

berdua telah didahului oleh anak suku Daus itu” [Al Mustadrak Ash Shahihain Al Hakim 

juz 3 no 6158 dimana Al Hakim berkata “sanadnya shahih tetapi Bukhari dan Muslim 

tidak mengeluarkannya”] 

Hadis riwayat Al Hakim ini sanadnya dhaif karena Hammaad bin Syu‘aib. Ia adalah 

Hammaad bin Syu‘aib Al Himmaniy. Ibnu Ma‘in menyatakan ia dhaif dan tidak ditulis 

hadisnya. Nasa‘i menyatakan dhaif. Ibnu Adiy juga melemahkannya dan menyatakan ia 

meriwayatkan hadis yang tidak memiliki mutaba‘ah dan hadis mungkar. Abu Hatim berkata 

―tidak kuat‖. Abu Zur‘ah berkata ―dhaif‖. Bukhari terkadang berkata ―fiihi nazhar‖ terkadang 

berkata ―mungkar al hadits‖ dan terkadang berkata ―ditinggalkan hadisnya‖ [Lisan Al Mizan 

juz 2 no 1413] 

. 

. 

Hadis Zaid bin Tsabit tersebut juga disebutkan oleh Ath Thabraniy dalam Mu‘jam Al Awsath 

2/54 no 1228 dan Nasa‘i dalam Sunan Nasa‘i 3/440 no 5870 

٘ح حٍ أقٔذ قذغ ٘ح ه ٖ ٓكٔذ قذغ فذسجٕ ذ حٍ   ه

٘ح نَ قذغ ل ٖ جُ الء ذ ؼ ٤َ ػٖ جُ عٔحػ ٖ ئ  ذ
٤س ٖ ٓكٔذ ػٖ أٓ ٤ظ ذ ٤ٚ ػٖ ه ال إٔ أذ  ؾحء سؾ

ذ ٖ ص٣ ص ذ حذ ٚ غ غأُ ؽ٢ء ػٖ ك وحٍ  ٚ ك ذ ُ  ص٣
٤ي ِ ٢ ػ أذ شز ذ ٛش٣  ٢ اٗ ٘ح ك ٤ ح ذ ٞ أٗ شز ٝأذ ٛش٣  

الٕ ّٞ رجش ٝك ٢ ٣ غؿذ ك ٔ ذػٞج جُ ش ٗ زً ٘ح ٝٗ  سذ
٘ح خشؼ ئر ؾَ ٝ ػض ٤ ِ عٍٞ ػ هللا س ط٠  ِظ ق  ؾ

٘ح ٤ ٘ح ئُ ط ٌ غ وحٍ ك ِز١ ػٞدٝج ك طْ ُ ٘ ً ٤ٚ  ك

حٍ ذ ه ذػٞش ص٣ ح ك ر٢ أٗ فحق رَ ٝ ٢ ه شز أذ ٛش٣  

ر٢ ٝؾؼَ ٘ إٖٓ جُ ٠ِ ٣ ٘ح ػ ْ دػحت ٞ دػح غ  أذ
شز ٛش٣ وحٍ  ِْٜ ك ٢ جُ ي ئٗ عأُ ػَ أ ي ٓح ٓ عأُ  

رح١ فحق ي  عأُ ِٔح ٝأ ال ػ غ٠  ٘ وحٍ ٣ ر٢ ك ٘  جُ
٤ٖ ٘ح آٓ ِ و ح ك عٍٞ ٣ هللا س كٖ  غأٍ ٗ هللا ٗ  
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ِٔح ال ػ غ٠  ٘ وحٍ ٣ عٍٞ ك هللا س ٌٔح  و ر ع ٜح   ذ
الّ ـ ع٢ جُ ذٝ  جُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Shadraan yang berkata telah menceritakan kepada kami Fadhl bin Al „Alaa‟ 

dari Isma‟iil bin Umayyah dari Muhammad bin Qais dari ayahnya bahwa seorang laki-laki 

datang kepada Zaid bin Tsabit dan bertanya kepadanya tentang sesuatu. Maka Zaid berkata 

“pergilah kepada Abu Hurairah karena pernah aku, Abu Hurairah dan fulan pada suatu hari 

berada di dalam masjid sedang berdoa dan menyebut Tuhan kami, kemudian Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] datang dan duduk bersama kami. Beliau berkata 

“lanjutkanlah doa kalian”. Zaid berkata “maka aku dan sahabatku berdoa sebelum Abu 

Hurairah dan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengaminkan doa kami. Kemudian 

Abu Hurairah berdoa “ya Allah aku meminta seperti apa yang dipinta kedua sahabatku dan 

aku meminta ilmu yang tidak aku lupakan”. Nabi berkata “amin”. Maka kami berkata 

“wahai Rasulullah kami juga meminta kepada Allah ilmu yang tidak kami lupakan”. 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “kalian berdua telah didahului oleh anak 

suku Daus itu” [Mu‟jam Al Awsath Ath Thabraniy 2/54 no 1228] 

Al Haitsamiy dalam kitabnya Majma‟ Az Zawaid 9/604 no 15952 menegaskan bahwa Qais 

ayahnya Muhammad bin Qais yang dimaksud adalah Qais Al Madaniy, Al Haitsami 

membawakan riwayat 

٤ظ ػٖ ٢ ه ٔذٗ ال إٔ جُ ذ ؾحء سؾ ٖ ص٣ ص ذ حذ  غ
غأٍ ؽ٢ء ػٖ ك وحٍ  ٚ ك ذ ُ  ص٣

Dari Qais Al Madaniy bahwa seorang laki laki datang kepada Zaid bin Tsabit dan bertanya 

sesuatu kepadanya, maka Zaid berkata [Majma‟ Az Zawaid 9/604 no 15952] 

Hal ini juga ditegaskan oleh Al Mizziy dalam Tahdzib Al Kamal dalam biografi Qais Al 

Madaniy, ia menyatakan bahwa hadis Thabraniy di atas adalah riwayat dari Qais Al Madaniy 

[Tahdzib Al Kamal 24/93 no 4932]. Ibnu Hajar dalam Tahdzib At Tahdzib menyebutkan 

٤ظ ٢ ه ٔذٗ ذ ػٖ سٟٝ جُ ٖ ص٣ ص ذ حذ ٢ غ نَ ك  ك

٢ شز أذ ٛش٣  ٚ٘ ٘ٚ ٝػ ٖ ٓكٔذ جذ ٤ظ ذ حؿ ه  ػٔش ه

ٖ رذ ذ ض ػ ؼض٣ ِص جُ حٍ ه ر٢ ه زٛ ال سٟٝ ٓح جُ  ئ
ٚ٘  جذ

Qais Al Madaniy meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit tentang keutamaan Abu Hurairah dan 

telah meriwayatkan darinya Muhammad bin Qais tukang cerita Umar bin „Abdul Aziz. Aku 

berkata “Adz Dzahabi berkata tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya” 

[Tahdzib At Tahdzib juz 8 no 734] 

Qais Al Madaniy tidak dikenal kredibilitasnya dan yang meriwayatkan darinya hanyalah 

anaknya Muhammad bin Qais maka ia seorang yang majhul sebagaimana ditegaskan Ibnu 

Hajar dalam At Taqrib [At Taqrib 2/36] 
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. 

. 

Ibnu Asakir membawakan hadis tersebut dengan sanad yang menunjukkan kalau Muhammad 

bin Qais yang dimaksud adalah Muhammad bin Qais bin Makhramah 

حٙ رشٗ ٞ جخ ٢ أذ ٔؼحُ ٖ ٓكٔذ جُ ٤َ ذ عٔحػ ٖ ئ  ذ
ع٢ ٓكٔذ لحس ح جُ ٞ أٗ ٌش أذ ٖ أقٔذ ذ ٤ٖ ذ غ ك  جُ
ح ٢ِ أٗ ٖ ػ ٖ أقٔذ ذ رذجٕ ذ ح ػ ٖ أقٔذ أٗ ٤ذ ذ ر  ػ

لحس ق ٘ح جُ ٤َ غ عٔحػ ٖ ئ نَ ذ ل ح جُ ٗ ٤ْ شجٛ  ئذ
ٖ ٖ ٓكٔذ ذ ح ػشػشز ذ نَ ٗ ٖ ك الء ذ ؼ ح جُ ٗ 

َ٤ عٔحػ ٖ ئ ٤س ذ ٖ ٓكٔذ ػٖ أٓ ٤ظ ذ ٢٘ ه ؼ ٣ 
ٖ ٤ٚ ػٖ ٓخشٓس جذ ٚ أذ رشٙ أٗ ال إٔ أخ ٠ سؾحء سؾ  ئُ

ذ ٖ ص٣ ص ذ حذ ٚ غ غأُ ؽة ػٖ ك  

Telah mengabarkan kepada kami Abu Ma‟aaliy Muhammad bin Isma‟iil bin Muhammad Al 

Faarisiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ahmad bin Husain yang 

berkata telah menceritakan kepada kami „Aliy bin Ahmad bin „Abdaan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ahmad bin Ubaid bin Ash Shaffaar yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ismaiil bin Fadhl yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ibrahim bin Muhammad bin „Ar‟araah yang berkata telah menceritakan kepada kami Fadhl 

bin Al „Alaa‟ yang berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Umayyah dari 

Muhammad bin Qais yakni Ibnu Makhramah dari ayahnya bahwasanya ia mengabarkan 

kepadanya bahwa seorang laki laki datang kepada Zaid bin Tsabir dan bertanya sesuatu 

kepadanya [Tarikh Ibnu Asakir 67/334-335] 

Lafaz ―Muhammad bin Qais yakni Ibnu Makhramah‖ adalah khata‘ [keliru] dan kekeliruan 

ini berasal dari salah satu perawinya. Kemungkinan perawi yang dimaksud adalah Ibrahim 

bin Muhammad bin ‗Ar‘araah ia termasuk seorang yang hafizh dan tsiqat tetapi Ahmad bin 

Hanbal telah mendustakannya [At Tahdzib juz 1 no 279]. 

Ibrahim bin Muhammad bin ‗Ar‘araah terbukti melakukan kedustaan atau jika memang 

bukan kedustaan maka itu adalah kesalahan, ia pernah meriwayatkan hadis dari Mu‘adz bin 

Hisyaam yaitu hadis Ibnu Abbas dimana ia meriwayatkan dengan lafaz bahwa Mu‘adz 

menceritakan hadis tersebut langsung kepadanya padahal sebenarnya ia mengambil riwayat 

tersebut dari kitab Mu‘adz dan Mu‘adz tidak menceritakan langsung kepadanya. Inilah yang 

menyebabkan Ahmad bin Hanbal mencelanya dan menuduh dusta terhadap Ibrahim bin 

Muhammad bin ‗Ar‘araah. 

Hadis Ibnu Abbas yang dimaksud adalah hadis gharib riwayat Qatadah dari Abi Hassaan dari 

Ibnu Abbas. Ath Thabrani menyebutkannya dalam Mu‘jam Al Kabir 12/205 no 12904 

dimana Ibrahim berkata ―telah menceritakan kepada kami Mu‘adz bin Hisyaam‖. Tetapi di 

saat lain Ibrahim mengatakan kalau ia mengambil hadis tersebut dari kitab dan tidak 

mendengar langsung dari Mu‘adz sebagaimana disebutkan Ath Thahawiy dalam Musykil Al 
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Atsar 2/425-426. Maka benarlah Ahmad bin Hanbal ketika ia mendustakan Ibrahim. Ibrahim 

termasuk seorang yang tsiqat dimana Abu Hatim berkata ―shaduq‖. Al Khaliliy, Ibnu Qani‘ 

dan Ibnu Ma‘in menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 279]. Maka ada dua kemungkinan 

1. Jika dilakukan dengan sengaja maka Ibrahim terbukti berdusta dan ini adalah jarh mufassar 
yang lebih didahulukan daripada ta’dil 

2. Jika dilakukan dengan tidak sengaja maka Ibrahim tidak berdusta tetapi ia melakukan 
kesalahan atau mengalami ikhtilath sehingga ia lupa apa yang ia riwayatkan. 

Hadis Ibnu Asakir yang diriwayatkan Ibrahim dengan lafaz ―Muhammad bin Qais yakni Ibnu 

Makhramah‖ bisa jadi termasuk kesalahannya karena diantara guru Ismail bin Umayyah tidak 

ada yang bernama Muhammad bin Qais bin Makhramah dan disebutkan kalau salah seorang 

guru Ismail bin Umayyah adalah Muhammad bin Qais Al Madaniy. Begitu pula dalam 

biografi Muhammad bin Qais bin Makhramah tidak disebutkan bahwa ia memiliki murid 

yang bernama Ismail bin Umayyah tetapi disebutkan dalam biografi Muhammad bin Qais Al 

Madaniy bahwa ia memiliki murid yang bernama Ismail bin Umayyah. Maka jelas 

Muhammad bin Qais yang dimaksud adalah Al Madaniy bukan Ibnu Makhramah. 

. 

. 

Selain itu jika menuruti metode ilmu hadis ala nashibi yang suka mencari cari jarh terhadap 

perawi maka hadis Zaid bin Tsabit ini memiliki kelemahan lain yaitu Fadhl bin Al ‗Alaa‘, ia 

dikatakan oleh Abu Hatim “syaikh yang ditulis hadisnya” [Al Jarh Wat Ta‘dil 7/65 no 368] 

pernyataan itu di sisi Abu Hatim menunjukkan bahwa Fadhl seorang yang bermasalah dalam 

hafalannya sehingga tidak bisa dijadikan hujjah jika tafarrud [bersendirian] dalam 

meriwayatkan hadis tetapi bisa dijadikan i‘tibar. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh 

Daruquthni yang berkata “Fadhl banyak melakukan kesalahan‖ [Su‘alat Al Hakim no 453]. 

Dan Fadhl bin Al ‗Alaa‘ memang tafarrud dalam meriwayatkan hadis Zaid bin Tsabit ini. 

Dilihat dari segi matan hadis maka hadis Zaid bin Tsabit ini juga bermasalah. Peristiwa Abu 

Hurairah bersama Zaid ini berbeda dengan peristiwa Abu Hurairah yang menghadap Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Seandainya para nashibi menerima hadis Abu Hurairah 

sebelumnya bahwa ia telah didoakan oleh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak akan lupa 

maka apa gunanya Abu Hurairah kembali berdoa meminta hal yang sama dalam doanya. 

Apakah Abu Hurairah meragukan perkataan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] sehingga 

setelah itu ia perlu meminta kembali hal yang sama dalam doanya?. 

. 

. 

. 

Hadis hadis yang menunjukkan Abu Hurairah tidak akan lupa adalah hadis yang tidak benar. 

Hadis Zaid bin Tsabit di atas jelas dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah sedangkan hadis Abu 

Hurairah sebelumnya adalah keliru karena terbukti Abu Hurairah bisa lupa dalam hadisnya. 

Nashibi tidak mau mengakui hal ini, mereka mencari cari dalih untuk membela Abu 
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Hurairah. Diantara pembelaan konyol mereka adalah membagi hadis Abu Hurairah menjadi 

dua jenis 

1. Hadis Abu Hurairah yang ia dengar sebelum Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 
mendoakan ia tidak akan lupa 

2. Hadis Abu Hurairah yang ia dengar setelah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 
mendoakan ia tidak akan lupa 

Menurut nashibi hadis jenis pertama masih mungkin dilupakan oleh Abu Hurairah sedangkan 

hadis jenis kedua Abu Hurairah tidak akan lupa. Pembagian ini tidak lain hanya akal-akalan, 

bukti yang menentang pembagian ini adalah hadis Abu Hurairah tersebut. Silakan perhatikan 

hadis berikut 

ْٖ َش٣َْشَز أَذ٢ِ َػ ُٛ ُٚ َسِم٢َ  ُٚ جَُِّ ْ٘ ٍَ َػ ُِْص َهح ٍَ ٣َح ُه ِٚ َسُعٞ  جَُِّ
ِْٔؼُص ئ٢ِِّٗ َي َع ْ٘ ِٓ ًَػ٤ًِشج َقِذ٣ًػح   ُٙ َْٗغح ٍَ َكأَ  ِسَدجَءَى جْذُغْو َهح
ـََشَف َكرََغْطُص ِٙ َك ِٚ ذ٤َِِذ َّْ ك٤ِ ٍَ غُ ُٚ َهح َّٔ ُٚ ُم ُط ْٔ َٔ ح َكَن َٔ  َك

 ذَْؼذ َقِذ٣ًػح َِٗغ٤ُص

Dari Abu Hurairah radiallahu „anhu yang berkata aku berkata “wahai Rasulullah aku telah 

mendengar darimu banyak hadis tetapi aku lupa, Rasulullah berkata “hamparkan 

selendangmu” maka aku menghamparkan kemudian Beliau menciduk sesuatu dengan 

tangannya dan berkata “ambillah” aku mengambilnya. Maka setelah itu aku tidak pernah 

lupa soal hadis [Shahih Bukhari 4/208 no 3648] 

Perhatikan lafaz perkataan Abu Hurairah ―wahai Rasulullah aku telah mendengar darimu 

banyak hadis tetapi aku lupa‖. Dari pernyataan ini Abu Hurairah mengeluhkan banyak hadis 

yang telah ia dengar sebelumnya dan ia telah lupa hadis tersebut. Pernyataan ini mengandung 

dua kemungkinan 

1. Abu Hurairah lupa semua hadis yang ia dengar sebelumnya 
2. Abu Hurairah lupa sebagian hadis yang ia dengar sebelumnya 

Jika kemungkinan pertama yang benar maka tidak ada namanya hadis jenis pertama karena 

semua hadis yang Abu Hurairah dengar sebelumnya sudah terlupa. Jika kemungkinan kedua 

yang benar maka Abu Hurairah ketika datang kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] ia 

mengeluhkan sebagian hadis yang ia lupakan artinya ia masih memiliki sebagian hadis lain 

yang masih ia ingat dan belum ia lupakan. Nah tujuan ia datang kepada Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] adalah agar bagaimana caranya ia tidak lagi lupa akan hadis hadis yang 

masih ia ingat. Itulah sebabnya Abu Hurairah berkata “setelah itu aku tidak pernah lupa soal 

hadis”. Jadi pernyataan tidak lupa itu mencakup hadis hadis yang ia dengar sebelumnya dan 

masih ia ingat. 

Pembagian yang benar bukan terletak pada jenis hadis Abu Hurairah, apakah ia dengar 

sebelumnya atau setelahnya. Yang seharusnya dibagi itu adalah keadaan Abu Hurairah 

1. Sebelum didoakan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ Abu Hurairah bisa lupa soal hadis 
2. Setelah didoakan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ Abu Hurairah tidak akan lupa soal hadis 
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Nah hadis hadis yang masih diingat Abu Hurairah saat Nabi mendoakannya jelas termasuk 

dalam hadis yang tidak akan lupa karena itulah tujuan Abu Hurairah datang kepada Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] supaya sebagian hadis yang masih tersisa dalam ingatannya 

terselamatkan dan tidak akan ia lupakan. 

Apakah Ali dan Zubair Mengakui Abu Bakar Berhak 

Menjadi Khalifah? 

Posted on Desember 3, 2011 by secondprince  

Apakah Ali dan Zubair Mengakui Abu Bakar Berhak Menjadi Khalifah? 

Ada riwayat yang sering dinukil oleh para nashibi untuk membuktikan klaim mereka bahwa 

Imam Ali mengakui Abu Bakar berhak sebagai khalifah. Riwayat tersebut dinukil oleh Ibnu 

Katsir dalam kitabnya Al Bidayah Wan Nihayah dimana ia sendiri menukil dari Musa bin 

Uqbah dalam kitab Maghazi-nya. Kami akan meneliti riwayat tersebut dan membuktikan 

bahwa riwayat tersebut tidaklah tsabit. 

. 

. 

حٍ ع٠ ٝه ٞٓ ٖ رس ذ و ٢ ػ ٚ ك ـحص٣ عؼذ ػٖ ٓ  ٖ  ذ
ْ٤ شجٛ ٢٘ ئذ ٢ قذغ حٙ إٔ أذ رذ أذ شقٖٔ ػ ٖ جُ  ذ
حٕ ػٞف ٖ ٓكٔذ ٝإٔ ػٔش ٓغ ً ٔس ذ ِ غ غش ٓ ً 

٤ق ع ٤ش  ضذ ْ جُ ٞ خطد غ ٌش أذ طزس ذ ٠ ٝجػ  ئُ
٘حط حٍ جُ هللا ٝه ٘ص ٓح ٝ قح ً ٠ِ قش٣ حسز ػ  جإلٓ
ٞٓح ال ٣ ِس ٝ ٤ ال ُ طٜح ٝ عأُ هللا   ٢ عش ك ال  ٝ 

٤س الٗ رَ ػ و ٜٔحؾشٕٝ ك ٚط جُ وحُ حٍ ٓ ٢ِ ٝه  ػ

٤ش ضذ ٘ح ٓح ٝجُ ر ن ال ؿ ٘ح ئ ح ألٗ ؾٞسز ػٖ أخشٗ ٔ  جُ
ح شٟ ٝئٗ ح ٗ ٌش أذ ٘حط أقن ذ ٜح جُ ؼذ ذ عٍٞ ذ  س

هللا  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ٚ قحقد ئٗ ـحس ُ  جُ
ح ٘ؼشف ٝئٗ ُ ٚ ؽشك ٤شٙ  وذ ٝخ عٍٞ أٓشٙ ُٝ هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع الز ٝ ق حُ ٘حط ذ حُ ٛٞ ذ ٝ 

 ق٢

Dan berkata Musa bin Uqbah dalam Maghazi-nya dari Sa‟d bin Ibrahiim yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Ayahku bahwa ayahnya Abdurrahman bin „Auf bersama Umar, dan 

bahwa Muhammad bin Maslamah mematahkan pedang Zubair kemudian Abu Bakar 

berkhutbah, memohon maaf kepada orang orang dan berkata “demi Allah sesungguhnya aku 

tidak pernah berambisi atas kepemimpinan ini baik siang maupun malam, dan aku tidak 

https://secondprince.wordpress.com/2011/12/03/apakah-ali-dan-zubair-mengakui-abu-bakar-berhak-menjadi-khalifah/
https://secondprince.wordpress.com/2011/12/03/apakah-ali-dan-zubair-mengakui-abu-bakar-berhak-menjadi-khalifah/
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pernah meminta hal tersebut kepada Allah baik sembunyi maupun terang terangan”. Maka 

kaum Muhajirin menerima perkataannya. Ali dan Zubair berkata “kami tidak marah kecuali 

karena kami tidak diikutkan dalam musyawarah ini dan kami berpandangan bahwa Abu 

Bakar adalah orang yang paling berhak atasnya sepeninggal Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam]. Dialah orang yang menemani Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] di dalam 

gua, kami telah mengenal kemuliaan dan kebaikannya. Dialah yang diperintahkan oleh 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] memimpin shalat manusia ketika Beliau masih 

hidup [Al Bidayah Wan Nihayah Ibnu Katsir 9/471] 

Riwayat ini [jika memang tsabit dari Musa bin Uqbah] diriwayatkan oleh para perawi tsiqat 

tetapi mengandung illat [cacat]. Riwayat ini sanadnya berhenti pada Ibrahim bin 

‗Abdurrahman bin ‗Auf dimana ia menceritakan kisah pembaiatan kepada Abu Bakar bahwa 

ayahnya ikut bersama rombongan Umar bin Khaththab yang mematahkan pedang Zubair 

kemudian ia juga menceritakan khutbah Abu Bakar dan pengakuan Ali dan Zubair bahwa 

Abu Bakar berhak atas khilafah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 11 H yaitu saat Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] wafat. 

Ibrahim bin ‗Abdurrahman bin ‗Auf wafat pada tahun 96 H [Al Kasyf no 165]. Jadi ada jeda 

sekitar 85 tahun antara peristiwa tersebut dan wafatnya Ibrahim bin ‗Abdurrahman bin Auf. 

Diperselisihkan kapan ia lahir. Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat menyatakan ia wafat di 

madinah tahun 96 H dalam usia 75 tahun [Ats Tsiqat juz 4 no 1594]. Menurut keterangan 

Ibnu Hibban maka ia lahir sekitar tahun 21 H dan itu berarti sangat jelas riwayat tersebut 

inqitha‘ [sanadnya terputus]. 

Ibnu Hajar menyebutkan kalau ia sebenarnya lahir pada masa Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. [At Tahdzib juz 1 no 248]. Pernyataan ini patut diberikan catatan. Ibu dari 

Ibrahim bin ‗Abdurrahman adalah Ummu Kultsum binti Uqbah dan ayahnya adalah 

‗Abdurrahman bin Auf. Ummu Kultsum binti Uqbah awalnya menikah dengan Zaid bin 

Haritsah kemudian ketika Zaid terbunuh [pada perang mu‘tah tahun 8 H] ia menikah dengan 

Zubair sehingga melahirkan Zainab kemudian bercerai dan baru menikah dengan 

‗Abdurrahman bin ‗Auf. [Al Ishabah 8/291 no 12227 biografi Ummu Kultsum]. Jika ia 

menikah dengan Zubair pada tahun 8 H maka mungkin ia melahirkan Zainab pada tahun 9 H. 

Itu berarti Ummu Kultsum menikah dengan ‗Abdurrahman bin ‗Auf pada tahun 9 H. Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] wafat pada tahun 11 H. Seandainya dikatakan Ibrahim bin 

‗Abdurrahman lahir dimasa hidup Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka ia lahir pada 

tahun 10 H atau 11 H. 

Jadi saat peristiwa tersebut terjadi yaitu Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] wafat, Abu Bakar 

dibaiat kemudian berkhutbah, Ali dan Zubair mengakui khalifah Abu Bakar, Ibrahim bin 

‗Abdurrahman bin ‗Auf berusia lebih kurang satu tahun maka riwayat ini sanadnya inqitha‘ 

[terputus]. Ibrahim tidak menyaksikan peristiwa tersebut dan ia meriwayatkannya melalui 

perantara yang tidak ia sebutkan. Kesimpulannya riwayat Musa bin Uqbah itu dhaif karena 

sanadnya terputus. 

. 

. 

Selain itu terdapat illat [cacat] lain dari riwayat Musa bin Uqbah tersebut, sanadnya tidaklah 

tsabit sampai Musa bin Uqbah. Riwayat ini disebutkan dalam kitab Al Ahadits Al Muntakhab 
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Min Maghazi Musa bin Uqbah Ibnu Qaadhiy Asy Syuhbah hal 94 no 19. Berikut ringkasan 

sanad penulis kitab ini sampai Musa bin Uqbah 

٘ح ٍش أَُذٞ ه ٌْ ُذ ذَ َّٔ َك ُٓ  ُٖ ِٚ َػْرِذ ْذ ِٖ جَُِّ َذ ْذ َٔ ِٖ أَْق َُْؼْرِذ١ُّ َػطَّحخٍ ْذ  ج
٘ح ، ٍذ أَُذٞ غ َّٔ َك ُٓ  ُْ َُْوحِع ُٖ ج ِٚ َػْرِذ ْذ ِٖ جَُِّ ٤َشِز ْذ ـِ ُٔ ُْ ٘ح ، ج  غ

َُ حِػ٤ َٔ ُٖ ئِْع ٣َْٝظٍ أَذ٢ِ ْذ ٘ح ، ُأ َُ غ حِػ٤ َٔ ُٖ ئِْع َْ ْذ ٤ ِٛ ِٖ ئِْذَشج  ْذ
ْٖ ، ُػْورََس ِٚ َػ ِّٔ َُٓٞع٠ َػ  ِٖ ـَحِص١ َفحِقِد ، ُػْورََس ْذ َٔ ُْ  ج

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin „Abdullah bin Ahmad bin 

„Attaab Al „Abdiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al Qaasim 

bin „Abdullah bin Mughiirah yang berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi 

Uwais yang berkata telah menceritakan kepada kami Ismaiil bin Ibrahim bin Uqbah dari 

pamannya Musa bin Uqbah penulis Maghaaziy. 

Sanad ini dhaif karena Ismail bin Abi Uwais. Ia adalah perawi Bukhari Muslim yang dikenal 

dhaif. Ahmad bin Hanbal berkata ―tidak ada masalah padanya‖ [Akwal Ahmad no 166]. 

Nasa‘i berkata ―dhaif‖ [Adh Dhu‘afa An Nasa‘i no 42]. Daruquthni menyatakan ia dhaif 

[Akwal Daruquthni fii Rijal no 544]. Abu Hatim berkata ―tempat kejujuran dan ia pelupa‖ 

[Al Jarh Wat Ta‘dil 2/180 no 613]. Terdapat perselisihan soal pendapat Ibnu Ma‘in 

 Ad Darimi meriwayatkan dari Ibnu Ma’in bahwa tidak ada masalah padanya *Al Kamil Ibnu 
Adiy 1/323]. 

 Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan dari Ibnu Ma’in bahwa ia shaduq tetapi lemah akalnya 
[Al Jarh Wat Ta’dil 2/180 no 613+. 

 Muawiyah bin Shalih meriwayatkan dari Ibnu Ma’in bahwa Ismail bin Abi Uwais dhaif *Adh 
Dhu’afa Al Uqaili 1/87 no 100+ 

 Ibnu Junaid meriwayatkan dari Ibnu Ma’in bahwa Ismail bin Abi Uwais kacau *hafalannya+, 
berdusta dan tidak ada apa apanya *Su’alat Ibnu Junaid no 162+ 

 Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Qaasim meriwayatkan dari Ibnu Ma’in bahwa ia 
dhaif, orang yang paling dhaif, tidak halal seorang muslim meriwayatkan darinya *Ma’rifat Ar 
Rijal Yahya bin Ma’in no 121+ 

Pendapat yang rajih, Ibnu Ma‘in pada awalnya menganggap ia tidak ada masalah tetapi 

selanjutnya terbukti bahwa ia lemah akalnya, kacau hafalannya dan berdusta maka Ibnu 

Ma‘in menyatakan ia dhaif dan tidak boleh meriwayatkan darinya. 

Ibnu Adiy berkata ―ini hadis mungkar dari Malik, tidak dikenal kecuali dari hadis Ibnu Abi 

Uwais, Ibnu Abi Uwais ini meriwayatkan dari Malik hadis-hadis yang ia tidak memiliki 

mutaba‘ah atasnya dan dari Sulaiman bin Bilal dari selain mereka berdua dari syaikh syaikh-

nya [Al Kamil Ibnu Adiy 1/324]. Ibnu Jauzi memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa [Adh 

Dhu‘afa Ibnu Jauzi no 395]. Ibnu Hazm berkata ―dhaif‖ [Al Muhalla 8/7]. Salamah bin 

Syabib berkata aku mendengar Ismail bin Abi Uwais mengatakan mungkin aku membuat-

buat hadis untuk penduduk Madinah jika terjadi perselisihan tentang sesuatu diantara mereka 

[Su‘alat Abu Bakar Al Barqaniy hal 46-47 no 9] 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib berkata ―shaduq tetapi sering salah dalam hadis dari hafalannya‖ 

kemudian dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa ia seorang yang dhaif tetapi dapat 

dijadikan I‘tibar [Tahrir At Taqrib no 460]. Ibnu Hajar dalam Al Fath menyatakan bahwa ia 
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tidak bisa dijadikan hujjah hadisnya kecuali yang terdapat dalam kitab shahih karena celaan 

dari Nasa‘i dan yang lainnya [Muqaddimah Fath Al Bari hal 391] 

. 

. 

Riwayat ini juga diriwayatkan dengan sanad lain hingga Musa bin Uqbah sebagaimana 

disebutkan oleh Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain juz 3 no 4422 dan Al Baihaqi 

dalam Sunan Al Kubra 8/152 no 16364 dan Al I‘tiqaad hal 350. Riwayat Baihaqi berasal dari 

gurunya Al Hakim jadi sanadnya kembali kepada Al Hakim, berikut sanad riwayat tersebut 

dalam kitab Al Mustadrak Al Hakim 

٘ح ٖ ٓكٔذ قذغ ف ذ فحُ  ٖ ة ذ ٛحٗ ٘ح  نَ غ ل ٖ جُ  ذ
و٢ ٓكٔذ ٜ٤ ر ٘ح جُ ٤ْ غ شجٛ ٖ ئذ ٘زس ذ ٔ  جُ

كضج٢ٓ ٘ح جُ ٖ ٓكٔذ غ ٤ف ذ ِ ع٠ ػٖ ك ٞٓ ٖ  ذ
ود عؼذ ػٖ زػ  ٖ ٤ْ ذ شجٛ حٍ ئذ ٢٘ ه  قذغ

ْ٤ شجٛ ٖ ئذ رذ ذ شقٖٔ ػ ٖ جُ  ػٞف ذ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih bin Haani‟ yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Muhammad Al Baihaqiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizaamiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih dari Musa bin Uqbah dari Sa‟d bin 

Ibrahiim yang berkata telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin „Abdurrahman bin „Auf 

[Mustadrak Ash Shahihain juz 3 no 4422] 

Sanad ini mengandung illat [cacat] yaitu dua orang perawinya diperbincangkan yaitu Fadhl 

bin Muhammad Al Baihaqiy dan Muhammad bin Fulaih bin Sulaiman 

 Fadhl bin Muhammad Al Baihaqiy, Ibnu Abi Hatim berkata “ia dibicarakan” *Al Jarh Wat 
Ta’dil 7/396 no 393+. Al Hakim menyatakan ia tsiqat. Abu Ali Al Hafizh mendustakannya. Abu 
‘Abdullah Al Akhram berkata shaduq hanya saja berlebihan dalam bertasyayyu’ *Lisan Al 
Mizan juz 4 no 1368+. Adz Dzahabi memasukkannya dalam Mughni Adh Dhu’afa 2/513 no 
4939]. 

 Muhammad bin Fulaih bin Sulaiman, Ibnu Main menyatakan ia tidak tsiqat. Abu Hatim 
berkata “tidak mengapa dengannya tidak kuat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 
Tsiqat. Daruquthni berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 9 no 661+. Al Uqaili memasukkannya 
dalam Adh Dhu’afa dan berkata “tidak diikuti hadisnya” *Adh Dhu’afa Al Uqaili 4/124 no 
1682+. Ibnu Jauzi memasukkannya dalam Adh Dhu’afa *Adh Dhu’afa Ibnu Jauzi no 3159+. 
Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq sering salah dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa 
Muhammad bin Fulaih dhaif tetapi bisa dijadikan i’tibar *Tahrir At Taqrib no 6228+ 

Riwayat Muhammad bin Fulaih dari Musa bin Uqbah juga disebutkan oleh Abdullah bin 

Ahmad tetapi dengan matan yang tidak memuat khutbah Abu Bakar dan perkataan Ali dan 

Zubair. 
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َ٘ح غَ ُذ َقذَّ َّٔ َك ُٓ ُْٕخ  ِٖ ئِْعَكحَم  ٍذ ْذ َّٔ َك ُٓ  ُّ٢ِٓ ْخُضٝ َٔ ُْ َغ٤َّر٢ُِّ ج ُٔ ُْ  ج
ح ُذ ٗ َّٔ َك ُٓ  ُٖ ِٖ ُك٤َِْفِ ْذ َٕ ْذ ح َٔ ْٖ ُع٤َِْ َُٓٞع٠ َػ  ِٖ ِٖ ُػْورََس ْذ  َػ

ِٖ َٜحخٍ جْذ ٍَ ِؽ ََٝؿِنَد َهح  ٌٍ َٖ ِسَؾح ِٓ  َٖ حِؾِش٣ َٜ ُٔ ُْ  ذ٤ََْؼِس ك٢ِ ج
ٍش أَذ٢ِ ٌْ ُٚ َسِم٢َ ذَ ُٚ جَُِّ ْ٘ ْْ ، َػ ُٜ ْ٘ ِٓ  َِ ١َُّػ  ُٖ   هَحٍُِد أَذ٢ِ ْذ

َٝجُضُّذ٤َُْش  ُٖ ِّ ْذ ج َّٞ َُْؼ ُٚ َسِم٢َ ج ح جَُِّ َٔ ُٜ ْ٘ َس ذ٤ََْص َكَذَخال ، َػ َٔ  َكحِه

ِْ٘ص ٍِ ذِ ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ َٔح  ُٜ َؼ َٓ َٝ ـُ  ال  جُّغِ
ح َٔ ُٛ ُش َكَؿحَء َٔ ُٚ َسِم٢َ ُػ ُٚ جَُِّ ْ٘ َٖ ِػَقحذٍَس ك٢ِ َػ ِٓ  َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ  ج

ْْ ِٜ ُس ُأَع٤ُْذ ك٤ِ َٔ ََٝعَِ  ُٖ َس ْذ َٓ ِٖ َعال َْٝهؼٍ ْذ ح  َٔ ُٛ َٝ  ْٖ ِٓ  ذ٢َِ٘ 
َِ َػْرِذ َٜ ٍُ جألَْؽ ٣ََُٝوح  ْْ ِٜ ُٖ غَحذُِص ك٤ِ ِٖ َه٤ْظِ ْذ َّٔحطِ ْذ  أَُخٞ جُؾَّ
َُْكحِسظِ ذ٢َِ٘ ِٖ ج َُْخْضَسؼِ ْذ ْْ َكأََخَز ج ُٛ  َكَنَشَخ جُضُّذ٤َِْش َع٤َْق أََقُذ

ِٚ َُْكَؿَش ذِ ُٙ َقط٠َّ ج ًََغَش   ٍَ َُٓٞع٠ َهح  ُٖ ٍَ : ُػْورََس ْذ  َعْؼُذ َهح

ُٖ َْ ْذ ٤ ِٛ غ٢َِ٘ : ئِْذَشج ُْ َقذَّ ٤ ِٛ ُٖ ئِْذَشج ِٖ َػْرِذ ْذ َٔ ِٖ جُشَّْق ٍْٞف ْذ َّٕ َػ  أَ

ِٖ َػْرَذ َٔ َٕ جُشَّْق ًَح َغ  َٓ َش  َٔ ثٍِز ُػ َٓ ْٞ َ٣ َّٕ أَ َٝ َذ  َّٔ َك ُٓ  َٖ َس ْذ َٔ َْٓغَِ  

ًََغَش ُٚ ذ٤َِْشجُضُّ َع٤َْق  َٝجَُِّ  ُْ  أَْػَِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq bin Muhammad Al Makhzuumiy Al 

Musayyabiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulaih bin 

Sulaiman dari Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihaab yang berkata sekelompok orang dari 

Muhajirin marah atas dibaiatnya Abu Bakar, diantara mereka ada Ali bin Abi Thalib dan 

Zubair bin „Awwaam radiallahu „anhuma, maka masuklah mereka ke rumah Fathimah binti 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan bersama mereka ada senjata. Umar datang 

kepada mereka dengan sekelompok kaum muslimin diantaranya Usaid dan Salamah bin 

Salamah bin Waqsy keduanya dari bani „Abdul Asyhal, dikatakan juga diantara mereka ada 

Tsaabit bin Qais bin Asy Syammaas saudara bani Haarits bin Khazraaj. Maka salah satu 

dari mereka mengambil pedang Zubair dan memukulkannya ke batu hingga patah. Musa bin 

Uqbah berkata Sa‟d bin Ibrahim berkata telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin 

„Abdurrahman bin „Auf bahwa Abdurrahman bersama Umar pada hari itu dan Muhammad 

bin Maslamah yang mematahkan pedang Zubair, wallahu a‟lam [As Sunnah Abdullah bin 

Ahmad 2/553-554 no 1291] 

Muhammad bin Ishaq bin Muhammad Al Makhzuumiy adalah seorang tsiqat. Shalih bin 

Muhammad berkata aku mendengar Mushab bin Zubair berkata ―tidak ada diantara orang 

quraisy yang lebih utama dari Al Musayyabiy‖ dan Shalih berkata ―ia tsiqat‖. Ibnu Qaani‘ 

dan Ibrahin bin Ishaq Ash Shawwaaf menyatakan tsiqat. [At Tahdzib juz 9 no 49]. Ibnu Hajar 

berkata ―shaduq‖ [At Taqrib 2/54]. Adz Dzahabiy berkata ―tsiqat faqih shalih‖ [Al Kasyf no 

4716]. Maka ada dua riwayat 

1. Riwayat Abdullah bin Ahmad dari Muhammad bin Ishaq Al Makhzuumiy dari Muhammad bin 
Fulaih [lebih tsabit] 

2. Riwayat Fadhl bin Muhammad Al Baihaqiy dari Ibrahim bin Mundzir dari Muhammad bin 
Fulaih. 
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Riwayat Abdullah bin Ahmad lebih tsabit dari riwayat Fadhl bin Muhammad. Hal ini karena 

Fadhl bin Muhammad seorang yang diperbincangkan dan matan riwayat Muhammad bin 

Fulaih yang ia sebutkan soal khutbah Abu Bakar adalah matan riwayat Ismail bin Abi Uwais 

dari Ismail bin Ibrahim dari Musa bin Uqbah. 

Fadhl bin Muhammad memang dikenal meriwayatkan dari Ismail bin Abi Uwais 

sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim [Al Jarh Wat Ta‘dil 7/69 no 393]. Jadi nampak 

disini Fadhl bin Muhammad mencampuradukkan riwayat Muhammad bin Fulaih dengan 

riwayat Ismail bin Abi Uwais. Riwayat Muhammad bin Fulaih yang tsabit berasal darinya 

adalah 

َّٕ ِٖ َػْرَذ أَ َٔ َٕ جُشَّْق ًَح َغ  َٓ َش  َٔ ثٍِز ُػ َٓ ْٞ َ٣ َّٕ أَ َٝ َذ  َّٔ َك ُٓ  َٖ َس ْذ َٔ َْٓغَِ  

ًََغَش  جُضُّذ٤َِْش َع٤َْق 

Bahwa „Abdurrahman bersama Umar pada hari itu dan Muhammad bin Maslamah 

mematahkan pedang Zubair. 

Sedangkan matan yang menyebutkan khutbah Abu Bakar dan pengakuan Ali dan Zubair 

bahwa Abu Bakar lebih berhak sebagai khalifah adalah matan riwayat Ismail bin Abi Uwais 

dari Ismail bin Ibrahim dari Musa bin Uqbah. Kesimpulannya riwayat Musa bin Uqbah yang 

menyebutkan soal pengakuan Ali dan Zubair kedudukannya dhaif dan tidak tsabit sampai ke 

Musa bin Uqbah karena diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Uwais seorang yang dhaif. 

Apakah Istri Nabi Diharamkan Menerima sedekah? : 

Anomali Bantahan Nashibi [2] 

Posted on Desember 2, 2011 by secondprince  

Apakah Istri Nabi Diharamkan Menerima sedekah? : Anomali Bantahan Nashibi [2] 

Yah beginilah jadinya diskusi dengan makhluk yang akalnya tertutup, sedikitpun ia tidak bisa 

mengambil pelajaran tetapi malah nafsu membantah. Seolah olah dengan membuat bantahan 

ia dapat menunjukkan kebenaran hujjahnya padahal malah justru lebih menguatkan 

kelemahan akalnya. Langsung saja [bantahannya adalah tulisan yang kami blockquote] 

. 

. 

Riwayat Zaid bin Arqam 

Sebagaimana sudah dijelaskan di artikel sebelumnya, jika perkataan Zaid tersebut difahami 

sebagaimana pemahaman si rafidhi nashibi tersebut, maka di atas adalah pendapat pribadi 

Zaid, bisa benar dan bisa juga tidak. Tentunya Aisyah yang lebih kuat dalam hal ini, karena 

dia sebagai istri Nabi yang menjadi obyek pembahasan saat ini. 

Kami ajarkan caranya berhujjah wahai nashibi. Antara perkataan Zaid bin Arqam dan Aisyah 

manakah yang shahih?. Jawabannya perkataan Zaid bin Arqam. Kami setuju pendapat Zaid 

https://secondprince.wordpress.com/2011/12/02/apakah-istri-nabi-diharamkan-menerima-sedekah-anomali-bantahan-nashibi-2/
https://secondprince.wordpress.com/2011/12/02/apakah-istri-nabi-diharamkan-menerima-sedekah-anomali-bantahan-nashibi-2/
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bisa benar bisa salah tetapi itu namanya menyebarkan syubhat bukan berhujjah. Kalau 

memang salah silakan tunjukkan dalil yang menunjukkan kesalahannya. Kalau tidak ada dalil 

shahihnya maka perkataan Zaid bin Arqam itu benar apalagi telah dikuatkan oleh dalil yang 

telah kami sebutkan. 

Bagi kami dalam memahami riwayat Zaid di atas berbeda dengan si rafidhi nashibi tersebut, 

yang dimaksud Zaid dengan mengatakan : ―Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Tetapi yang 

dimaksud Ahlul Bait disini adalah orang yang tidak diperkenankan menerima sedekah 

sepeninggal beliau‖ adalah Istilah Ahlul Bait secara lebih luas di mana melingkupi keluarga 

Ali, Aqil, Ja‘far dan Ibnu Abbas dan termasuk juga istri-istri Nabi shalallahu ‗alaihi wasalam 

itu sendiri. 

Alangkah anehnya nashibi ini, yang dipermasalahkan disini bukan istilah Ahlul Bait tetapi 

pernyataan Zaid dimana ia membagi ahlul bait sebagai ada yang diharamkan sedekah atasnya 

dan ada yang tidak. Kami mengakui kalau Zaid menyatakan istri Nabi sebagai ahlul bait 

tetapi dalam pandangan Zaid, istri Nabi adalah Ahlul Bait yang tidak diharamkan sedekah 

atasnya sedangkan ahlul bait yang diharamkan sedekah atasnya adalah keluarga Ali, keluarga 

Ja‘far, Keluarga Aqil dan Keluarga Abbas, semuanya dari bani hasyim. 

Karena Zaid memahami apa yang ditanyakan oleh Hushain adalah makna ahlul bait secara 

khusus sesuai bahasa yaitu penghuni rumah Nabi shalallahu ‗alaihi wasalam, 

Ini cuma ucapan basa basi dan seperti biasa lahir dari orang yang kebanyakan ngeyel. 

Berhujjah itu tunduk pada hadis yang dijadikan hujjah bukannya hadis diturutkan dengan 

hawa nafsu. Hushain justru paham bahwa ahlul bait itu bermakna luas dan ia ingin tahu siapa 

ahlul bait yang dibicarakan Zaid. Lafaz ―bukankah istri Nabi termasuk ahlul baitnya‖ adalah 

lafaz yang diucapkan oleh orang yang paham bahwa ahlul bait itu bermakna luas. Hushain 

ingin tahu siapa saja ahlul bait yang dibicarakan Zaid dan apakah istri Nabi termasuk di 

dalamnya. Jadi dari lafaz hadisnya jelas bertentangan dengan klaim basa basi nashibi yang 

ingkar sunnah itu 

dan jelas penghuni rumah beliau adalah istri-istri beliau itulah yang dimaksud oleh Hushain, 

tetapi ahlul bait dalam pengertian tersebut bukan yang dimaksud oleh Zaid, yang dimaksud 

Zaid dalam riwayat di atas adalah ahlul bait dalam pengertian secara lebih luas yaitu mereka 

yang diharamkan menerima shadaqah. Sampai di sini kalau si rafidhi nashibi ini tidak 

memahami juga, kita hanya bisa bilang kebangetan nih orang… 

Menjawab komentar basa basi bin ngeyel tidak bisa dengan basa basi juga. Mengapa? Karena 

yang namanya basa basi tidak akan ada habisnya. Apapun hujjah dan dalil yang anda 

bawakan, nashibi yang suka basa basi ini akan selalu bisa melontarkan jawaban ngeyel. Ia 

memang tidak sedang berhujjah dengan hadis tetapi berhujjah dengan ngeyelisme yang jadi 

penyakitnya. Sebaik baik jawaban adalah lafaz perkataan Zaid bin Arqam dalam hadisnya 

ٍَ ُٙ َهح ْٖ َِٗغحُؤ ِٓ  َِ ْٛ
ِٚ أَ ْٖ ذ٤َْطِ ٌََُِٝ  َُ ْٛ ِٚ أَ ْٖ ذ٤َْطِ َٓ  َّ  جُقََّذَهَس ُقِش

ُٙ  ذَْؼَذ

Jika diterjemahkan artinya adalah Zaid berkata “istri istri Nabi adalah ahlul baitnya akan 

tetapi ahlul baitnya adalah yang diharamkan menerima sedekah setelahnya”. 
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Mengapa diantara frase ―istri istri Nabi adalah ahlul baitnya‖ dan frase ―ahlul baitnya adalah 

yang diharamkan menerima sedekah‖ terdapat kata ―walakin‖ yang artinya ―akan tetapi‖. 

Jawabannya karena ahlul bait yang sedang dibicarakan Zaid bukanlah istri istri Nabi. Zaid 

ingin mengatakan kepada Hushain bahwa istri Nabi memang termasuk ahlul bait tetapi ahlul 

bait yang ia maksudkan dalam pembicaraannya adalah orang yang diharamkan menerima 

sedekah. Nah ini menunjukkan dalam pandangan Zaid, istri Nabi bukan ahlul bait yang 

diharamkan menerima sedekah. Dalam riwayat lain yang juga shahih, ucapan Zaid adalah 

berikut 

حٍ ال ه  ٌٖ ُٝ َٛ ٚط أ ٤ س قشّ ٖٓ ذ قذه ٤ٚ جُ ِ  ػ

Zaid berkata “tidak akan tetapi ahlul baitnya adalah yang diharamkan menerima sedekah 

atasnya” 

Nah maksud perkataan Zaid ―tidak‖ disini adalah istri Nabi bukan ahlul bait yang ia 

maksudkan akan tetapi yang ia maksudkan adalah ahlul bait yang diharamkan menerima 

sedekah atasnya. Jawaban Zaid jelas menunjukkan bahwa istri Nabi bukan termasuk ahlul 

bait yang diharamkan menerima sedekah. Sekedar info saja penjelasan kami ini sama halnya 

dengan apa yang dijelaskan oleh An Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim ketika 

menjelaskan  hadis ini. Justru nashibi itu yang tidak mengerti bahasa arab dan berkeras 

dengan kengeyelannya. Alangkah kasihannya orang itu. 

Sedangkan riwayat Muslim no. 2408, kami mengira kekeliruan pada hafalan si perawi 

walaupun sanad hadits tersebut shahih, karena jelas bertentangan dengan riwayat Zaid di atas. 

Silakan lihat wahai pembaca yang terhormat, jika hadis tersebut tidak sesuai dengan hawa 

nafsunya ia akan gampang melemahkannya. Di lain waktu ia akan membangga banggakan 

kitab hadis shahih Bukhari dan Muslim serta melecehkan kitab yang asing ditelinganya. 

Kedua lafaz tersebut shahih bahkan lafaz riwayat Muslim ini telah dikuatkan oleh lafaz 

riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dinilai dari kuatnya, lafaz ini jelas lebih kuat sanadnya dibanding 

lafaz riwayat Muslim sebelumnya. 

Jawaban Zaid bin Arqam ada dua versi riwayat dan keduanya shahih  tidak bertentangan 

sedangkan ucapan nashibi bahwa salah satu versi lemah karena hafalan perawinya adalah 

ucapan dusta yang tidak ada dasarnya. Kami telah buktikan shahihnya riwayat Ibnu Abi 

Syaibah ditambah lagi juga dikuatkan oleh riwayat Muslim yang kami kutip. Ucapan basa 

basi tidak ada gunanya wahai nashibi 

Pertanyaan saya sekali lagi, apakah yang dimaksud keluarga Aqil, keluarga Ja‘far dan 

keluarga Abbas itu tidak termasuk istri-istri mereka jika istri-istri mereka bukan dari kalangan 

Bani Hasyim? 

Tentu saja yang dimaksud diharamkan sedekah itu adalah bani Hasyim. Jadi keluarga Ali, 

Ja‘far, Aqil dan Abbas yang dimaksud adalah bani hasyim. Kalau memang ada istri mereka 

bukan dari kalangan bani hasyim maka kami belum menemukan dalil bahwa istrinya 

diharamkan menerima sedekah. Silakan wahai nashibi kalau anda menemukan dalil bahwa 

istri mereka bukan dari bani hasyim juga dilarang menerima sedekah. Maka bagaimana pula 

status dengan anak dari istri tersebut juga orang tuanya dan kerabatnya yang bukan bani 

hasyim?. Apakah diharamkan menerima sedekah juga?. Sudah kami katakan sebelumnya 
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perkara siapa yang diharamkan menerima sedekah bukan perkara yang bisa dipikirkan 

dengan logika. Dasar nashibi, sok berlogika seolah mereka punya saja 

. 

. 

Riwayat Mawla Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam[ 

Rasulullah bersabda dalam riwayat di atas terhadap mawla beliau sendiri, dan beliau adalah 

juga ahlul bait bahkan beliau adalah sayyidul bait, maka yang dipahami di sini adalah mawla 

(budak yang dibebaskan) beliau adalah juga mawla ahlul bait beliau, karena beliau adalah 

sayyidul bait, tetapi  sebaliknya, mawla (budak yang dibebaskan) anggota ahlul bait beliau 

tidak dikategorikan mawla beliau yang diharamkan sedekah. Sampai di sini kalau si rafidhi 

nashibi ini tidak juga memahami, maka kami hanya mengelus dada dan merasa kasihan 

kepadanya. 

Wahai nashibi berhentilah dari ucapan dusta. Sikap anda hanya menunjukkan kalau anda 

semakin ingkar terhadap sunnah. Siapapun yang bisa sedikit bahasa arab akan paham maksud 

ucapan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tersebut bahwa maula ahlul bait atau maula 

keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] diharamkan atas mereka sedekah. Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] sendiri yang menyatakan demikian. 

ح َٛ جٗ ٤ص أ ٘ح ذ ٤ ٜ س ػٖ ٗ قذه ٘ح ٝجٕ جُ ٤  ٖٓ ٓٞجُ

٘ح غ ل ال أٗ ٝ َ أً س ٗ قذه  جُ

Kami ahlul bait dilarang bagi kami menerima sedekah dan maula kami adalah bagian dari 

kami dan tidak boleh menerima sedekah 

ح ال ٓكٔذ آٍ أٗ كَ  ٘ح ض س ُ قذه ٠ ٝجٕ جُ وّٞ ُٓٞ  جُ
غْٜ ٖٓ ل  أٗ

Kami keluarga Muhammad tidak halal bagi kami menerima sedekah dan maula suatu kaum 

termasuk kedalam kaum tersebut. 

Lafaz “kami ahlul bait” serupa dengan lafaz “kami keluarga Muhammad” yaitu diharamkan 

menerima sedekah. Dan lafaz “maula kami adalah bagian dari kami” sama halnya dengan 

lafaz “maula suatu kaum bagian dari kaum tersebut”. Jadi siapakah maula yang diharamkan 

menerima sedekah?. Apakah khusus maula Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] saja?. Jelas 

tidak, orang yang menyatakan demikian berarti ia sudah mendustakan hadis yang begitu 

jelasnya dan terang benderang. Maula yang dimaksud disitu adalah maula ahlul bait atau 

maula keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] termasuk Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Apakah lafaz ―kaum‖ yang dimaksud itu hanya merujuk pada Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] saja?. Cuma orang yang lemah akalnya yang bilang begitu. Dan jika orang 

tersebut sok merasa kasihan atas orang lain maka keadaannya jauh lebih menyedihkan. 
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Dan yah kalau nashibi itu bisa membaca [itu pun kalau bisa] sebagian ulama menyatakan 

bahwa maula bani hasyim diharamkan menerima sedekah. Apa dalilnya? Yaitu hadis yang 

telah kami kutip. Jadi sangat berbeda dengan ucapan dusta nashibi tersebut. 

Jadi hadits di atas tidak bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa istri-istri Nabi shalallahu ‗alaihi 

wasalam tidak diharamkan menerima sedekah, sampai detik ini kami tidak melihat ada suatu 

hadits yang tegas mengatakan hal tersebut, jadi pendalilan si rafidhi nashibi ini sangat lemah. 

Jangan sok bicara hadis tegas. Sejelas apapun dalilnya akan anda pelintar pelintir sesuka hati. 

Ini sudah bukan masalah dalil tetapi sudah masalah nafsu anda saja yang maunya terus 

membantah walaupun dengan cara memalukan. Kami sarankan silakan anda belajar bahasa 

arab sedikit agar anda paham hadis yang kami kutip. Malas sekali menghadapi orang yang 

bisanya hanya kopipaste hadis dari lidwa. 

Sekali lagi si rafidhi nashibi ini tidak bisa menjawab, bagaimana mungkin maula (hamba 

sahaya yang dimerdekakan) beliau, diharamkan menerima sedekah yang merupakan salah 

satu kekhususan beliau, sedangkan Aisyah sebagai istri/ahlul bait beliau di dunia dan di 

akhirat tidak diharamkan menerima sedekah? Suatu logika yang sangat anomaly dan lemah. 

Ini bukan perkara bahwa ini adalah ketentuan Nabi atau apa, tetapi pendalilan si rafidhi 

nashibi ini yang keliru, pepesan kosong seperti biasa. 

Lha kalau memang pakai logika, ya silakan pakai maka bagaimana dengan sahabat 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang katanya sahabat di dunia dan akhirat seperti 

Abu Bakar dan Umar. Apakah masuk di logika anda kalau mereka juga diharamkan 

menerima sedekah?. Dan mereka tidak hanya sahabat tetapi juga mertua Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam]. Andalah yang pakai logika dalam masalah ini maka itu adalah masalah 

bagi anda sendiri. Sedangkan kami berhujjah dengan dalil shahih bukan logika ngawur. So 

mengapa kami harus menjawab pertanyaan ngawur anda. 

Mungkin hatinya yang buta dipenuhi rasa hasud terhadap istri Nabi sehingga dia tidak 

melihat hadits-hadits shahih mengenai hal ini, dasar Nashibi! 

Silakan tunjukkan dalil jelas dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahwa istri Nabi 

diharamkan menerima sedekah?. Jangan cuma klaim tanpa bukti. Jika memang sedemikian 

masyhurnya bahwa istri Nabi diharamkan menerima sedekah maka mengapa sahabat Zaid bin 

Arqam radiallahu ‗anhu tidak mengetahuinya. 

. 

. 

Riwayat Aisyah ”Kisah Barirah” 

Si Rafidhi Nashibi ini apakah lupa bahwa Barirah adalah mawla Aisyah dan sering 

membantu Aisyah, setelah dimerdekakan, Barirah diberi pilihan untuk tetap bersama 

suaminya atau berpisah dan dia memilih berpisah dengan suaminya dan ikut bersama Aisyah, 

apakah periuk di atas api bisa disimpulkan bahwa yang memasak adalah Aisyah? 

Lho kalau begitu siapa yang memasaknya?. Sangat jelas dari hadis Shahih Bukhari tersebut 

bahwa ketika Beliau masuk ke rumah Aisyah, periuk itu sedang di atas api. Artinya ―daging 
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itu sedang dimasak‖. Siapa yang memasaknya? Barirah? Mana buktinya, itu namanya 

berandai andai. Hadisnya tidak menyebutkan demikian. Bahkan dari hadis Shahih Bukhari 

tersebut jelas Barirah tidak berada disana karena Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

mengatakan ―baginya sedekah‖ kalau memang ketika itu Barirah ada disana maka Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] akan berkata ―bagimu adalah sedekah‖. 

Dan apakah kemudian disimpulkan bahwa Aisyah akan memakannya?. Beliau lalu diberikan 

roti dan makanan yang biasa ada di rumah, artinya daging tersebut tidak biasa di rumah 

Aisyah dan itu adalah milik Barirah. Jadi tidak ada penunjukkan dalam hadits di atas bahwa 

Aisyah tidak diharamkan menerima sedekah. 

Wahai nashibi pakai logikanya, jangan sok berkata logika ternyata cuma komentar ngawur. 

Daging tersebut memang tidak biasa di rumah Aisyah karena itu berasal dari pemberian 

Barirah yang mendapat sedekah. Apa memangnya Barirah itu setiap hari mendapat sedekah 

dan setiap hari pula ia memberikan sedekah yang ia terima kepada Aisyah?. Perkataan 

nashibi “itu adalah milik Barirah” adalah perkataan dusta. Mengapa? Karena sangat jelas 

bahwa itu adalah milik Aisyah setelah Barirah memberikan padanya. Bagaimana mungkin 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] memakan makanan milik Barirah tanpa meminta 

izin dulu dari Barirah. Barirah memberikan daging kepada Aisyah dan Aisyah yang 

memasaknya, ini sangat jelas karena Barirah tidak ada disana dan daging itu masih dimasak 

ketika Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] masuk. 

Si rafidhi nashibi ini mempermasalahkan mengapa Aisyah berkata ―Anda tidak makan 

sedekah‖ kok tidak mengatakan ―kita tidak makan sedekah‖ kita bisa dengan mudah 

menjawab pertanyaan konyolnya itu dengan bertanya konyol ke dia mengapa Nabi shalallahu 

‗alaihi wasalam mengatakan ―baginya adalah sedekah sedangkan bagi kita adalah hadiah‖ 

kok tidak mengatakan―bagi kalian adalah sedekah sedangkan bagiku adalah hadiah‖ 

Nah komentar ini menunjukkan kalau nashibi itu tidak mengerti pembahasan kami 

sebelumnya. Jawabannya sudah kami tulis di pembahasan sebelumnya. Lafaz ―bagi kita 

hadiah‖ menunjukkan bahwa 

 Daging itu adalah hadiah bagi Aisyah 
 Daging itu adalah hadiah bagi Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 

Bukankah Barirah memberikan daging itu kepada Aisyah maka daging itu adalah hadiah bagi 

Aisyah. Yang mendapat sedekah adalah Barirah sedangkan Aisyah mendapat hadiah dari 

Barirah makanya Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak mengatakan ―bagi kalian 

adalah sedekah‖. Aisyah radiallahu ‗anha awalnya beranggapan daging itu masih berstatus 

sedekah setelah Barirah memberikannya tetapi kenapa ia tidak menolaknya. Mengapa daging 

itu harus berada di rumahnya jika ia beranggapan dirinya dan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] diharamkan menerima sedekah?. Seperti yang kami katakan jika Aisyah merasa 

dirinya diharamkan menerima sedekah maka ia tidak akan menerimanya tetapi menolak 

pemberian Barirah. 

Satu hal lagi, bahwa Barirah menghadiahkan daging tersebut sebenarnya bukan hanya untuk 

Aisyah tetapi juga untuk Nabi shalallahu ‗alaihi wasalam, sebagaimana riwayat berikut 

Aneh itu pun juga sudah kami nyatakan sebelumnya. Apa yang anda inginkan dengan fakta 

itu?. Wahai nashibi andalah yang tidak mengerti maksud lafaz “bagi kita hadiah” 
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menunjukkan bahwa hukum makanan itu berubah. Makanan yang disedekahkan kepada 

seseorang telah menjadi milik orang tersebut. Jika orang tersebut memberikannya kepada 

orang lain maka status makanan itu bukan lagi sedekah melainkan hadiah. Dengan lafaz 

“bagi kita hadiah” menunjukkan bahwa makanan itu hadiah bagi Aisyah dan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Apa ada dalam lafaz ini menunjukkan bahwa Aisyah 

diharamkan menerima sedekah?. Apakah jika Aisyah dibolehkan menerima sedekah maka 

setiap hadiah yang diberikan kepadanya harus dianggap sedekah?. Apakah jika Aisyah 

dibolehkan menerima sedekah maka ia tidak bisa menerima hadiah?. 

Aisyah sendiri yang menunjukkan bahwa dirinya bisa menerima sedekah dan hadiah karena 

awalnya ia beranggapan daging Barirah adalah sedekah, ia terima dan ia masak. Kemudian 

setelah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] menjelaskan bahwa daging sedekah jika 

sudah diberikan oleh orang yang menerima sedekah statusnya adalah hadiah maka Aisyah 

baru paham kalau yang ia terima adalah hadiah dan tidak mengapa disajikan kepada Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Maka jelas kalimat ―kita‖ pada hadits-hadits tersebut adalah untuk Nabi shalallahu ‗alaihi 

wasalam dan Aisyah radhiyallahu ‗anha. 

Lha iya, kapan pula kami membantah soal itu?. Nashibi ini memang sulit memahami hujjah 

orang lain. Jelas hadiah itu diperuntukkan bagi Aisyah dan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] maka lafaznya adalah “bagi kita adalah hadiah” tetapi yang tidak boleh menerima 

sedekah itu hanya Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sedangkan Aisyah [radiallahu 

‗anha] boleh menerima sedekah. 

Perkataan tersebut jelas menunjukkan bahwa bagi Nabi shalallahu ‗alaihi wasalam dan 

Aisyah daging itu adalah Hadiah, artinya bukan sedekah dan artinya pula bahwa Nabi 

shalallahu ‗alaihi wasalam dan Aisyah tidak menerima sedekah tetapi hanya menerima 

Hadiah alias mereka diharamkan menerima sedekah. hal yang mudah dipahami tetapi bagi 

orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit menjadi sulit dan berbelit-belit. 

Sekarang kami tanya wahai nashibi, kapan Aisyah menyadari bahwa daging tersebut hadiah? 

itu setelah Rasululullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengatakannya. Kapan ia menerima 

daging tersebut, meletakkan di rumahnya bahkan dimasak di rumahnya? Itu sebelum 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengatakan kepadanya bahwa itu hadiah. Anehnya 

bagian mana dari lafaz ―bagi kita hadiah‖ yang menunjukkan bahwa Aisyah diharamkan 

menerima sedekah. Jangan mengkhayal wahai nashibi. Kalau memang Aisyah beranggapan 

dari awal bahwa yang ia terima adalah hadiah maka mengapa ia tidak mau menyajikannya 

kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan mengapa ia berkata ―anda tidak makan 

sedekah‖. Jelas Aisyah awalnya beranggapan yang ia terima adalah sedekah baru setelah 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] menjelaskan maka ia paham bahwa apa yang ia 

anggap sedekah sebenarnya adalah hadiah. 

Ada analogi sederhana, misalnya anda dan istri anda tinggal satu rumah. Anda diwasiatkan 

oleh ayah anda tidak boleh menerima sedekah orang lain tetapi boleh menerima hadiah. Istri 

anda tidak ada masalah [ia tidak punya ayah yang aneh]. Suatu ketika saya memberikan 

daging yang disedekahkan kepada saya pada istri anda. Istri anda menerimanya tahu kalau 

anda tidak boleh menerima sedekah tetapi istri anda menyukai daging tersebut jadi ia 

menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ketika anda datang, anda melihat ada daging yang 

dimasak tetapi tidak disajikan kepada anda. Anda bertanya soal daging itu, istri anda 
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menjelaskan bahwa saya menerima sedekah kemudian memberikannya maka istri anda tidak 

menyajikan karena anda dilarang makan sedekah. Tiba tiba saya menelepon saya katakan 

bahwa daging itu adalah hadiah. Maka anda berkata “bawakan daging itu, itu adalah hadiah 

bagi kita”. Nah apakah adanya lafaz ―hadiah bagi kita‖ menunjukkan bahwa anda dan istri 

anda dilarang memakan sedekah. Jelas tidak ada indikasinya, andalah yang dilarang oleh 

ayah anda yang aneh sedangkan istri anda tidak. Tetapi lafaz yang anda gunakan tetap “bagi 

kita adalah hadiah”  karena saya memang memberikan untuk anda dan istri anda 

Nashibi itu berhujjah dengan hadis berikut yang mengandung lafaz ―bagi kalian hadiah‖. 

Kami tidak membahasnya sebelumnya karena itu sudah tercakup dalam pembahasan hadis 

Shahih Bukhari yang kami kutip. Ini lafaznya 

َٕ ًَح َّ٘حُط  َٕ جُ ُهٞ ح ٣ََطَقذَّ َٜ ِذ١ َػ٤َِْ ْٜ َٝضُ َ٘ح  ًَْشُش َُ َّ٘ر٢ِِّ َرَُِي َكَز ُِِ 
ُٚ َف٠َِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  ٍَ َٞ َكَوح ُٛ ح  َٜ ْْ َفَذَهٌس َػ٤َِْ ٌُ َُ َٝ ِذ٣ٌَّس  َٛ  

ُٙ ُِٞ ٌُ  َك

Orang orang bersedekah kepadanya kemudian ia memberikan kepada kami maka aku 

menyebutkan hal itu kepada Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan berkata “baginya 

adalah sedekah dan bagi kalian adalah hadiah, makanlah” 

Kami tanya pada anda wahai nashibi? Mana lafaz yang menyatakan bahwa istri Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] diharamkan menerima sedekah. Lafaz “bagi kalian hadiah” 

seperti yang kami jelaskan adalah penunjukkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahwa 

siapapun yang menerima pemberian Barirah itu maka ia telah menerima hadiah dari Barirah. 

Pernyataan Aisyah radiallahu ‗anha “memberikan kepada kami” menunjukkan bahwa bukan 

cuma Aisyah [radiallahu ‗anha] yang diberikan oleh Barirah tetapi juga sahabat lain. Nah 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengatakan “bagi kalian adalah hadiah”. Siapa 

kalian disini? Ya siapapun yang menerima pemberian Barirah termasuk Aisyah radiallahu 

‗anha. 

Mungkin yang menjadi hujjah nashibi adalah lafaz “makanlah”. Menurut nashibi seolah olah 

dengan lafaz itu Aisyah merasa haram untuk memakannya sebelumnya dan setelah 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengatakan itu hadiah dan berkata ―makanlah‖ itu 

menjadi halal baginya. Tentu saja hujjah ini tertolak, karena dari awal seperti yang kami 

tunjukkan dalam hadis Bukhari dalam kisah yang sama Aisyah telah menerima sedekah 

tersebut, memasaknya tetapi tidak menyajikan kepada Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] karena ia tahu bahwa Beliau tidak makan sedekah. 

Lafaz “anda tidak makan sedekah” justru mengandung hujjah bahwa Aisyah tidak termasuk 

diharamkan menerima sedekah. Bukankah Aisyah telah mengetahui hadis bahwa keluarga 

Muhammad diharamkan menerima sedekah, nah jika ia telah tahu dan merasa dirinya 

termasuk diharamkan menerima sedekah maka ia akan menolak setiap pemberian yang ia 

anggap sedekah bukannya menerima pemberian tersebut. Begitu pula jika ia tahu bahwa 

keluarga Muhammad haram menerima sedekah maka lafaz yang akan ia ucapkan adalah 

“kita tidak makan sedekah” bukannya “anda tidak makan sedekah” karena daging itu 

memang dihadiahkan Barirah kepada Aisyah dan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Perhatikan hadis berikut 
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َ٘ح غَ ٞ َقذَّ َ٘حَقذَّ ، ٣ُُٞعق أذ ٢ٌ غَ ٓ ٖ ٤ْ ذ شجٛ حٍ ئذ ٜض ه  ذ
شٙ ٤ٚ ػٖ رً ِٙ َػٖ أذ حٕ : َهحٍ َؾّذِ عٍٞ ً هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٠ ئرج ٝ طؼحّ أض عأٍ ذ  

ٚ٘ س ػ ٛذ٣ س أّ أ فذه إ ؟  ٞج ك حُ س ه ٛذ٣ غو  ذٙ ذ ٣ 
ٞج ٝئٕ ، حُ س ه فذه حٍ  ٚ ه فكحذ ِٞج : أل ً 

Telah menceritakan kepada kami Abu Yusuf yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Makkiy bin Ibrahim yang berkata Bahz menyebutkannya dari ayahnya dari kakeknya yang 

berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] jika datang makanan, ia akan bertanya 

tentangnya apakah itu hadiah atau sedekah?. Jika mereka berkata “hadiah” beliau 

mengambilnya dan jika mereka berkata “sedekah” maka beliau berkata kepada sahabatnya 

“makanlah” [Ma‟rifat Wal Tarikh Al Fasawiy 1/305 dengan sanad shahih] 

Silakan perhatikan lafaz perkataan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] kepada 

sahabatnya “makanlah” yang Beliau ucapkan ketika dikatakan kalau makanan itu sedekah. 

Apakah dari lafaz tersebut bisa ditarik kesimpulan jika makanan itu hadiah [bukan sedekah] 

maka sahabat Nabi diharamkan untuk memakannya. Baik itu sedekah atau hadiah, para 

sahabat dihalalkan memakannya. Nah begitu pula dengan lafaz “makanlah” yang diucapkan 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] kepada Aisyah setelah Beliau menyatakan daging 

itu adalah hadiah bagi Aisyah. Apakah jika daging itu sedekah maka Aisyah diharamkan 

memakannya?. Tidak, baik sedekah atau hadiah Aisyah dihalalkan memakannya. Jadi maaf 

saja wahai nashibi tidak ada dalam hadis yang anda jadikan hujjah, lafaz yang menunjukkan 

Aisyah diharamkan menerima sedekah. 

Sekedar tambahan bagi para pembaca bahwa Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim 

berkenaan hadis Barirah ini memahami hadis tersebut sama seperti yang kami pahami. Beliau 

berkata dalam penjelasannya terhadap hadis Barirah 

س إٔ قذه ال جُ كشّ  ٠ِ ض ؼ ػ ش٣ ٤ش ه ٢٘ ؿ  ذ
ؽْ ٛح  ٢٘ ِد ٝذ ٔط ٕ جُ ؾس أل ٤س ػحت ؽ ش  ه

ِص ر ي ٝه ِكْ رُ شز ٖٓ جُ ش٣ ٠ِ ذ ٚ إٔ ػ  قٌْ ُ

س قذه ٜح جُ الٍ ٝأٗ ٜح ق ر٢ دٕٝ ُ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ْ ٌش ُٝ ٘ ٤ٜح ٣ ِ ر٢ ػ ٘ ٠ِ جُ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٛزج ٝ وحد  ط  جالػ

Bahwa sedekah tidak diharamkan bagi kaum Quraisy kecuali bani Hasyim dan bani „Abdul 

Muthalib, Aisyah wanita quraisy dan ia menerima daging itu dari Barirah maka disini 

terdapat hukum bahwa sedekah halal baginya tetapi tidak bagi Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] dan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] tidak mengingkari keyakinan Aisyah 

tersebut [Syarh Shahih Muslim An Nawawi 5/274] 

Dengan jelas sekali dalam riwayat di atas ketika beliau diberi daging sedekah oleh Barirah, 

Aisyah tidak langsung memakan-nya tetapi melaporkan-nya kepada Rasulullah shalallahu 
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‗alaihi wasalam dan beliau bersabda dengan teramat jelas : Untuk Barirah hal itu adalah 

sedekah, sedangkan bagi kalian adalah hadiah. Karena itu, makanlah. 

Nashibi ini memaksakan asumsinya sendiri dalam memahami hadis. Satu hal yang perlu 

diingat, hadis Barirah itu tidak hanya seperti yang dijadikan hujjah oleh nashibi tersebut 

[yang sebenarnya adalah bentuk ringkasan dari kisah yang lebih panjang]. Kisahnya telah 

kami sebutkan dalam riwayat Shahih Bukhari yang kami kutip bahwa Aisyah telah menerima 

daging pemberian Barirah dan memasak daging tersebut. Jadi Aisyah telah menerima 

pemberian daging dari Barirah yang ia anggap sedekah. Inilah letak hujjah bahwa Aisyah 

tidak merasa dirinya diharamkan menerima sedekah. 

Satu-satunya sikap yang benar jika Aisyah merasa dirinya diharamkan menerima sedekah 

adalah ia akan menolak pemberian Barirah dan berkata ―kami keluarga Muhammad tidak 

dihalalkan bagi kami menerima sedekah‖. Coba pikir baik baik wahai pembaca jika anda 

merasa anda diharamkan menerima sesuatu maka apakah anda menerimanya?. Jika anda 

diberikan daging babi oleh tetangga anda, apa anda akan menerimanya padahal anda tahu 

bahwa itu haram untuk dimakan?. Seorang muslim awam saja tahu bahwa sikap yang benar 

adalah menolak pemberian tersebut bukannya menerimanya apalagi seorang istri Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Ini analogi yang pas untuk menunjukkan bahwa lafaz tersebut tidak bermakna pengharaman. 

Misalnya nih nashibi itu punya seorang istri. Istrinya mendapat daging dari tetangganya yang 

miskin. Tetangganya itu mendapatkannya dari sedekah orang lain. Maka istrinya 

memberitahukan hal tersebut kepada nashibi itu. Nah nashibi itu berkata “itu adalah sedekah 

untuknya sedangkan untukmu adalah hadiah, makanlah”. Apa dari lafaz itu bermakna kalau 

istrinya diharamkan memakan sedekah?. Tentu saja walaupun tidak dikatakan ―makanlah‖ 

istrinya tetap akan makan daging tersebut. Apa karena nashibi itu berkata ―makanlah‖ 

menunjukkan bahwa istrinya sebelumnya merasa daging itu haram untuknya?. Kalau 

memang merasa daging itu haram ya dari awal seharusnya istrinya menolak saja pemberian 

tetangganya. 

. 

. 

Riwayat Ummu Athiyah 

Riwayat di atas diriwayatkan oleh Ummu Athiyah, artinya saat Nabi shalallahu ‗alaihi 

wasalam bersabda kepada Aisyah dalam hadits di atas, Ummu Athiyah hadir di situ sehingga 

dia bisa meriwayatkannya. Artinya juga bahwa Aisyah baru saja menerima pemberian daging 

tersebut dari Ummu Athiyah dan belum memutuskan apa-apa, tak lama kemudian Nabi 

shalallahu ‗alaihi wasalam datang sementara Ummu Athiyah masih ada di situ. 

Ini ucapan orang yang berandai andai. Apa buktinya Ummu Athiyah ada disitu?. Ummu 

Athiyah tidak hadir disitu dan walaupun ia tidak hadir tidak ada alasan untuk menolak 

riwayatnya. Apa karena ia tidak hadir disitu maka ia tidak bisa meriwayatkannya. Tidak 

setiap peristiwa yang diriwayatkan oleh sahabat ia saksikan langsung. Dari lafaz hadisnya 

tidak ada satupun keterangan kalau Ummu Athiyah berada disana bahkan dalam lafaz hadis 

tersebut terdapat isyarat bahwa ia tidak ada disana. Perhatikan saja lafaz 
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ِّّ ٍُ ئ٢ََُِّ ذََؼَع َهحَُْص َػِط٤ََّس ُأ ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ  َػ٤َِْ

َْ ََٝعَِّ ْٖ ذَِؾحٍز  ِٓ  جُقََّذَهِس 

Ummu Athiyah berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengirimkan kepadaku 

kambing dari hasil sedekah. 

Apa bedanya memberikan dengan mengirimkan?. Jika anda mengirimkan sesuatu apa anda 

akan membawanya langsung kepada orang tersebut. Apakah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] akan memberikan kepada setiap orang yang menerima sedekah dengan 

membawanya satu persatu. Lafaz ―mengirimkan‖ cukup menunjukkan bahwa sedekah 

tersebut diantarkan kepada orang yang akan menerimanya tidak mesti langsung oleh 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Dalam hadis Ummu Athiyah yang lain yaitu Shahih 

Bukhari malah diucapkan dengan lafaz 

ُٚ َسِم٢َ َػحتَِؾَس ئ٠َُِ َكأَْسَعَِْص ح جَُِّ َٜ ْ٘ ح َػ َٜ ْ٘ ِٓ  

Lafaz ini menunjukkan bahwa Ummu Athiyah mengantarkan sebagian dari sedekah itu 

kepada Aisyah melalui perantara orang lain dan itulah yang dimaksud mengirimkannya. Jadi 

komentar basa basi nashibi itu sungguh tidak bernilai 

Sekedar info bagi para pembaca, apa yang kami pahami dari hadis Ummu Athiyah ini 

sebenarnya juga dikutip Ibnu Hajar ketika ia menjelaskan hadis Ummu Athiyah dalam Fath 

Al Bari Syarh Shahih Bukhari 

٤ٚ ؽحسز ٝك ٠ ئ ر٢ أصٝجؼ إٔ ئُ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ػ ع ال ٝ كشّ  ٤ٜٖ ض ِ س ػ قذه ٔح جُ  قشٓص ً

٤ٚ ِ ٕ ، ػ ؾس أل ِص ػحت ر س ه ٛذ٣ شز  ش٣  ٝأّ ذ

٤س ِٜٔح ٓغ ػط ٜح ػ أٗ ص ذ حٗ س ً فذه ٤ٜٔح  ِ  ػ

Dan didalamnya terdapat isyarat bahwa Istri Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] tidak 

diharamkan bagi mereka menerima sedekah sebagaimana diharamkan atasnya [Rasulullah], 

Aisyah menerima hadiah Barirah dan Ummu Athiyah dan saat itu ia mengetahui bahwa itu 

adalah sedekah untuk mereka berdua [Fath Al Bari Syarh Shahih Bukhari 8/61] 

Nashibi yang ingkar sunnah itu kemudian berhujjah dengan hadis Nabi tidak mewariskan 

[kami pribadi telah menunjukkan bahwa hadis ini keliru dan Sayyidah Fathimah telah 

menolaknya] . Nashibi itu berkata 

َ٘ح غَ ِٚ َػْرُذ َقذَّ ُٖ جَُِّ َس، ْذ َٔ َْٓغَِ  ْٖ َٓحٍُِي، َػ  ِٖ ِٖ َػ حخٍ، جْذ َٜ  ِؽ

ْٖ ََٝز، َػ ْٖ ُػْش ُٚ َسِم٢َ َػحتَِؾَس َػ ح جَُِّ َٜ ْ٘ َّٕ :َػ َٝجَؼ أَ َّ٘ر٢ِِّ أَْص  جُ

ِٚ هللُا َف٠َِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  َٖ ُٞك٢َِّ ِق٤ ٍُ ضُ ِٚ َسُعٞ  هللُا َف٠َِّ جَُِّ

ِٚ ، َػ٤َِْ َْ ََٝعَِّ  َٕ ْٕ أََسْد َٖ أَ َٕ ٣َْرَؼْػ ح َٔ ٍش أَذ٢ِ ئ٠َُِ ُػْػ ٌْ ُٚ ذَ َ٘ ُْ  ٣َْغأَ
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، َّٖ ُٜ ٤َشجغَ ِٓ ٍَ َهْذ أ٤َََُْظ :َػحتَِؾُس َكَوحَُْص  ٍُ َهح ِٚ َسُعٞ  َف٠َِّ جَُِّ

ِٚ هللُا َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ َٓح َُٗٞسُظ، الَ» : َ٘ح  ًْ  «َفَذَهٌس ضََش

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari 

Urwah dari Aisyah radliallahu ‗anha, bahwasanya isteri-isteri Nabi shallallahu ‗alaihi 

wasallam ketika Rasulullah Shallallahu‘alaihiwasallam berpulang keharibaan Ilahi, mereka 

ingin mengutus Utsman untuk menemui Abu Bakar meminta warisan mereka, maka Aisyah 

mengatakan: Bukankah Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda: ―Kami tidak 

mewarisi, Apa-apa yang kami tinggalkan adalah sedekah?‖ (Shahih Bukhari, no: 6730) 

Dan ternyata istri-istri Nabi sepeninggal beliau tidak boleh mengambil peninggalan Nabi 

yang berupa sedekah tersebut, artinya apa? Sedekah diharamkan diterima oleh istri-istri Nabi 

shalallahu ‗alaihi wasalam. Nah kurang jelas apa lagi… 

Hujjah nashibi yang ini lucu sekali, caranya berhujjah menunjukkan bahwa ia tidak 

memahami hadis yang ia jadikan hujjah. Ia tidak meneliti kesuluruhan lafaz hadis-hadis 

tentang masalah ini. Pembahasan hadis ini adalah masalah lain yang ada tulisannya tersendiri. 

Tetapi kebetulan karena nashibi ini berhujjah dengan hadis tersebut maka silakan ia membaca 

hadis berikut dari Abu Bakar 

 ٍَ ٍش أَُذٞ َكَوح ٌْ ِْٔؼُص ذَ َّ٘ر٢َِّ َع ُٚ َف٠َِّ جُ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  ٍُ  ٣َُوٞ

َٓح َُٗٞسُظ اَل َ٘ح  ًْ َٔح َفَذَهٌس ضََش َُ ئَِّٗ ًُ ٍُ ٣َْأ ٍذ آ َّٔ َك ُٓ َزج ك٢ِ  َٛ  ٍِ ح َٔ ُْ  ج
َٝج ِٚ ٍِ ََُوَشجذَُس َُِّ ِٚ َسُعٞ ُٚ َف٠َِّ جَُِّ ِٚ جَُِّ َْ َػ٤َِْ ََٝعَِّ  ئ٢ََُِّ أََقدُّ 

ْٕ ََ أَ ْٖ أَِف ِٓ  َهَشجذَط٢ِ 

Abu Bakar berkata aku mendengar Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan “aku 

tidak mewariskan, apa yang aku tinggalkan adalah sedekah, sesungguhnya keluarga 

Muhammad makan dari harta ini, demi Allah kerabat Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] lebih aku cintai untuk menjalin hubungannya dibanding kerabatku [Shahih 

Bukhari 5/90 no 4035] 

Nah berdasarkan hadis tersebut maka keluarga Muhammad dapat makan dari harta 

peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang menjadi sedekah. Menurut Abu Bakar 

keluarga Muhammad tidak dapat mewarisinya tetapi dapat makan dari harta tersebut. Nah 

loooo 

Dan apakah nashibi itu tidak memperhatikan bahwa istri istri Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] tidak sedang meminta sedekah tetapi meminta warisan. Lihat saja hadinya yang 

berbunyi 

َٕ ْٕ أََسْد َٖ أَ َٕ ٣َْرَؼْػ ح َٔ ٍش أَذ٢ِ ئ٠َُِ ُػْػ ٌْ ُٚ ذَ َ٘ ُْ َّٖ ٣َْغأَ ُٜ ٤َشجغَ ِٓ  

Mereka mengutus Utsman kepada Abu Bakar untuk meminta warisan mereka 

Istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak sedang meminta sedekah, mereka meminta 

warisan. Jadi apanya yang maksud nashibi itu jelas. Nashibi itu sepertinya tidak bisa 
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membedakan antara warisan dan sedekah. Dan btw wahai nashibi, istri Nabi itu termasuk 

keluarga Muhammad yang boleh makan dari harta tersebut tidak?. Selamat bersakit hati 

. 

. 

Riwayat Juwairiyah 

Kemudian si Rafidhi Nashibi tersebut mencoba mengkais-kais riwayat-riwayat yang 

sekiranya bisa menguatkan argumentasi dia seperti berikut ini, tetapi sayang, riwayat ini sama 

sekali tidak menguatkan hujjahnya. 

Ooh kita lihat saja, silakan para pembaca lihat siapa yang sebenarnya berpegang pada sunnah 

dan siapa yang sebenarnya ingkar kepada sunnah 

Justru dalam riwayat di atas Juwairiyah terlihat telah mengetahui hukumnya bahwa sedekah 

buat maula-nya jika diberikan kepadanya boleh diterima dan diberikan kepada Nabi 

shalallahu ‗alaihi wasalam sebagai hadiah buat mereka. Hal ini tampak ketika Nabi shalallahu 

‗alaihi wasalam bertanya tentang makanan, Juwairiyah langsung menawarkan-nya kepada 

Nabi shalallahu ‗alaihi wasalam tanpa bertanya lagi apakah itu boleh atau tidak, dan 

Rasulullah shalallahu ‗alaihi wasalam membenarkan dan menegaskan bahwa sedekah itu 

telah sampai pada tempatnya. 

Wah wah kami sampai tertawa membaca komentar ini. Tidak ada dalam lafaz riwayat 

Thabrani yang menunjukkan bahwa Juwairiyah menawarkan kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Inilah lafaz jawaban Juwairiyah dalam riwayat Thabraniy 

ح  عٍٞ ٣ َ س ذ ٙجُ قذ ه ٠ِ م ض س ػ الٗ نٞ ك ؼ  ذ

كْ ٖٓ ذ ُ ٚط ٝه ٘ؼ ف  

wahai Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sungguh telah disedekahkan kepada fulanah 

sebagian daging dan aku telah memasaknya 

Dengan lafaz ini Juwairiyah ingin mengatakan bahwa makanan yang ada padanya adalah 

hasil sedekah dan ia tahu bahwa Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak makan sedekah. 

Lafaz ini mengisyaratkan Juwairiyah tidak mau menyajikan kepada Nabi makanya Nabi 

menjawab “bawalah kemari sungguh sedekah itu telah sampai pada tempatnya”. Jawaban 

ini diucapkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] untuk mengoreksi anggapan Juwairiyah 

karena Juwairiyah beranggapan status makanan tersebut masih sedekah. 

Kesalahan fatal nashibi itu adalah ia tidak mengumpulkan semua riwayat kisah Juawiriyah 

tersebut. Peristiwa Juwairiyah ini sama halnya dengan peristiwa Aisyah [radiallahu ‗anha]. 

Kami mengutip riwayat Thabraniy karena lafaznya lebih kuat sebagai hujjah yaitu Juwairiyah 

memasak makanan tersebut, nah hadis tersebut ternyata diriwayatkan juga dalam Shahih 

Muslim yaitu sebagai berikut 
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٤ذ إٔ ر ٖ ػ رحم ذ غ حٍ جُ س ئٕ ه ش٣  صٝؼ ؾ٣ٞ
ر٢ ٘ ٠ِ جُ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  ٚ رشض  إٔ أخ

عٍٞ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٤ٜح دخَ  ِ  ػ

وحٍ َٛ ك ص ؟ هؼحّ ٖٓ  حُ ال ه هللا  ح ٝ عٍٞ ٣  س
هللا ح ٓح  ٘ذٗ ال هؼحّ ػ ؽحز ٖٓ ػظْ ئ ٚط  ٤  أػط

٢ س ٖٓ ٓٞالض قذه وحٍ جُ رس ك ش٣ وذ ه ِـص ك  ذ
ِٜح  ٓك

Bahwa Ubaid bin As Sabbaaq berkata bahwa Juwairiyah istri Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] masuk 

menemuinya dan berkata “apakah ada makanan?”. Ia berkata “tidak ada, demi Allah wahai 

Rasulullah, tidak ada disisi kami makanan kecuali kambing yang disedekahkan kepada 

maulaku. Beliau berkata “bawalah kemari, sedekah itu telah sampai pada tempatnya 

[Shahih Muslim 2/756 no 1073] 

Riwayat ini sama saja dengan riwayat Thabraniy dan kisah yang diceritakan pun sama. Jadi 

Juwairiyah menerima pemberian maulanya yang ia anggap sedekah dan ia tidak mau 

menyajikan kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] karena Nabi diharamkan sedekah 

atasnya. Nah mengapa Juawiriyah memasaknya? Ya untuk dirinya tentu. 

Si rafidhi nashibi ini sok tau kalau Juwairiyah memasak makanan tersebut bukan untuk Nabi 

shalallahu ‗alaihi wasalam, darimana si rafidhi nashibi ini bisa tau? Dari wangsit?  Bukankah 

istri-istri Nabi shalallahu ‗alaihi wasalam mengetahui saat giliran Nabi mendatangi  mereka?. 

Ho ho jelas dalam hadisnya Juwairiyah berkata ―tidak ada‖ ketika Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] menanyakan soal makanan. Nah itu berarti Juwairiyah memasaknya bukan 

untuk Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tetapi untuk dirinya sendiri. Alangkah malunya 

nashibi ini dan jika ia tidak tahu malu maka hal itu malah lebih memalukan lagi. Saran kami, 

belajarlah dulu sebelum membantah, teliti baik baik hadisnya biar anda tidak malu 

berkomentar sembarangan apalagi dengan gaya angkuh begitu. 

. 

. 

Kesimpulan 

1. Istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ tidak diharamkan sedekah atas mereka karena 
maula mereka dibolehkan menerima sedekah padahal maula keluarga Nabi [shallallahu 
‘alaihi wasallam+ tidak dibolehkan menerima sedekah. Maka keluarga Nabi yang diharmkan 
sedekah atas mereka bukanlah istri istri Nabi.  

2. Istri Nabi juga menerima pemberian orang lain yang mereka anggap sedekah dan mereka 
tidak memberikannya kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+. Hal ini menjadi bukti 
bahwa Nabi diharamkan menerima sedekah tetapi istrinya tidak. 
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Riwayat Zaid bin Aliy Menyepakati Abu Bakar Dalam 

Masalah Fadak 

Posted on November 30, 2011 by secondprince  

Riwayat Zaid bin Aliy Menyepakati Abu Bakar Dalam Masalah Fadak 

Salah satu trik murahan nashibi dalam menyebarkan syubhat adalah mengutip pendapat ahlul 

bait yang menguatkan hujjah mereka. Contohnya dalam masalah Fadak dimana terjadi 

perselisihan antara Sayyidah Fathimah [‗alaihis salam] dan Abu Bakar [radiallahu ‗anhu] 

para nashibi berhujjah dengan pernyataan Zaid bin Aliy yang menyepakati keputusan Abu 

Bakar. Berikut riwayat yang mereka jadikan hujjah 

َ٘ح غَ ُْ َقذَّ ٤ ِٛ ُٖ ئِْذَشج َّٔحٍد، ْذ َ٘ح َق ٢ِّٔ، َهحَُ ٍَ َػ ُٖ َْٗقُش َٗح َهح ، ْذ  َػ٢ٍِِّ

ٍَ ُٖ َٗح َهح َُٝد، جْذ ْٖ َدج َِ َػ ِٖ ُكَن٤ْ ْشُصٝمٍ، ْذ َٓ  ٍَ ٍَ َهح ُٖ َص٣ُْذ َهح  ْذ

ِٖ َػ٢ِِِّ ، ْذ ٍٖ َّٓح ُقَغ٤ْ ْٞ أََٗح أَ ُْ٘ص َكَِ ًُ  َٕ ٌَح َٓ ٍش أَذ٢ِ  ٌْ  َسِم٢َ ذَ

ُٚ ُٚ جَُِّ ْ٘ ُص َػ ْٔ ٌَ َِ ََُك ْػ ِٔ َٓح ذِ  َْ ٌَ ِٚ َق ٍش أَُذٞ ذِ ٌْ ُٚ َسِم٢َ ذَ ُٚ جَُِّ ْ٘  َػ

 َكَذٍى ك٢ِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hammaad yang berkata telah menceritakan 

kepada kami pamanku yang berkata telah menceritakan kepada kami Nashr bin „Aliy yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Dawud dari Fudhail bin Marzuuq yang 

berkata Zaid bin Ali bin Husain berkata “adapun aku seandainya berada dalam posisi Abu 

Bakar [radiallahu „anhu] maka aku akan memutuskan seperti keputusan Abu Bakar 

[radiallahu „anhu] dalam masalah Fadak” [Fadhail Ash Shahabah Daruquthniy no 52]     

Riwayat ini juga disebutkan Hammad bin Ishaq dalam Tirkatun Nabiy 1/86  oleh Baihaqi 

dalam Sunan Al Kubra 6/302, Dalaail An Nubuwwah 7/281 dan Al I‘tiqaad 1/279 semuanya 

dengan jalan sanad dari Ismail bin Ishaq Al Qadhiy [pamannya Ibrahim bin Hammaad] dari 

Nashr bin Ali dari ‗Abdullah bin Dawud dari Fudhail bin Marzuuq. Para perawi riwayat ini 

adalah perawi tsiqat kecuali Fudhail bin Marzuuq, ia seorang yang diperbincangkan tetapi ia 

seorang yang shaduq hasanul hadis. Sehingga nampak riwayat ini secara zahir sanadnya 

hasan. 

Riwayat ini mengandung illat [cacat], Fudhail bin Marzuq tidak meriwayatkan secara 

langsung perkataan Zaid bin Aliy tersebut. Ia meriwayatkan melalui perantara perawi lain. 

Kami menemukan riwayat serupa dengan matan yang lebih detail dan menjelaskan apa 

maksud perkataan Zaid bin Aliy tersebut. 

٘ح ٖ ٓكٔذ قذغ رذ ذ هللا ػ  ٖ ٤ش ذ ضذ حٍ جُ ٘ح ه  قذغ

َ٤ ن ٖ ك حٍ ٓشصٝم جذ ٢٘ ه ٤ش١ قذغ ٔ٘ ٖ جُ  ذ
حٍ قغحٕ ِص ه ذ ه ض٣ ُ ٖ ٢ِ ذ ٔس ػ هللا سق  ٤ٚ ِ  ػ

ح ذ ٝأٗ ٛؿٖ إٔ أس٣ ٢ أٓش أ ٌش أذ ح ئٕ ذ ٌش أذ م٢ ذ  س

https://secondprince.wordpress.com/2011/11/30/riwayat-zaid-bin-aliy-menyepakati-abu-bakar-dalam-masalah-fadak/
https://secondprince.wordpress.com/2011/11/30/riwayat-zaid-bin-aliy-menyepakati-abu-bakar-dalam-masalah-fadak/


 863 

هللا  ٚ٘ طضع ػ ٔس ٖٓ جٗ حه م٢ ك هللا س ٜ٘ح  ذى ػ  ك

وحٍ ح ئٕ ك ٌش أذ م٢ ذ هللا س  ٚ٘ حٕ ػ ال ً ٤ٔح سؾ  سق
حٕ ٌشٙ ًٝ ٤ش إٔ ٣ ـ ٤ح ٣ ث ؽ شًٚ  عٍٞ ض هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٚط ٝ أض ٔس ك حه م٢ ك  س
هللا ٜ٘ح  ص ػ وحُ عٍٞ ئٕ ك هللا س  ٠ِ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ٢ ذى أػطحٗ وحٍ ك ٜح ك ُ َٛ ي  ُ ٠ِ  ػ

ٛزج ٘س  ٤ ؿحءش ؟ ذ ٢ِ ك ؼ م٢ ذ هللا س  ٚ٘ ؾٜذ ػ  ك

ٜح، ُ ْ أّ ؾحءش غ ٖٔ ذ ص أ٣ وحُ ٤ظ ك ؾٜذ أُ  ض
٢ َٛ ٖٓ أٗ ٘س أ ؿ حٍ ؟ جُ ٠ِ ه حٍ ذ ٞ ه  أقٔذ أذ

٢٘ ؼ ٜح ٣ ص أٗ حُ ٢ رجى ه ٌش الذ م٢ ٝػٔش ذ هللا س  

ٜ٘ٔح ص – ػ حُ ؽٜذ ه أ ر٢ إٔ ك ٘ ٠ِ جُ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٛح ٝ ذى أػطح وحٍ ك ٞ ك ٌش أذ م٢ ذ  س
هللا  ٚ٘ رشؾَ :ػ ٜ٘ح ٝجٓشأز ك ٤ و طك غ  أٝ ض

ٖ٤ و طك غ ٜح ض ٤س ذ ن و حٍ ؟ جُ ذ ه ٖ ص٣ ٢ِ ذ  ػ

ْ هللا ٝأ٣  ٞ ش سؾغ ُ ٠ جالٓ ٤ص ئُ ن و ٤ٜح ُ  ك

نحء و ٢ ذ ٌش أذ م٢ ذ هللا س  ٚ٘  ػ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Abdullah bin Zubair yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Fudhail bin Marzuuq yang berkata telah menceritakan kepadaku 

An Numairiy bin Hassaan yang berkata aku berkata kepada Zaid bin Aliy [rahmat Allah 

atasnya] dan aku ingin merendahkan Abu Bakar bahwa Abu Bakar [radiallahu „anhu] 

merampas Fadak dari Fathimah [radiallahu „anha]. Maka Zaid berkata “Abu Bakar 

[radiallahu „anhu] adalah seorang yang penyayang dan ia tidak menyukai mengubah 

sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam], kemudian 

datanglah Fathimah [radiallahu „anha] dan berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] telah memberikan Fadak kepadaku”. Abu Bakar berkata kepadanya “apakah ada 

yang bisa membuktikannya?” maka datanglah Aliy [radiallahu „anhu] dan bersaksi untuknya 

kemudian datang Ummu Aiman yang berkata “tidakkah kalian bersaksi bahwa aku termasuk 

ahli surga?”. Abu Bakar menjawab “benar” [Abu Ahmad berkata bahwa Ummu Aiman 

mengatakan hal itu kepada Abu Bakar dan Umar]. Ummu Aiman berkata “maka aku 

bersaksi bahwa Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] telah memberikan fadak kepadanya”. 

Abu Bakar [radiallahu „anhu] kemudian berkata “maka apakah dengan seorang laki-laki 

dan seorang perempuan bersaksi atasnya hal ini bisa diputuskan?”. Zaid bin Ali berkata 

“demi Allah seandainya perkara ini terjadi padaku maka aku akan memutuskan tentangnya 

dengan keputusan Abu Bakar [radiallahu „anhu] [Tarikh Al Madinah Ibnu Syabbah 1/199-

200] 

Muhammad bin ‗Abdullah bin Zubair dalam riwayat di atas adalah Abu Ahmad Az Zubairiy 

perawi Bukhari dan Muslim yang tsiqat. Ibnu Numair menyatakan ia shaduq. Ibnu Ma‘in dan 

Al Ijliy menyatakan tsiqat. Bindaar berkata ―aku belum pernah melihat orang yang lebih 

hafizh darinya‖. Abu Zur‘ah dan Ibnu Khirasy menyatakan shaduq. Abu Hatim berkata ―ahli 
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ibadah mujathid hafizh dalam hadis dan pernah melakukan kesalahan‖. Ahmad bin Hanbal 

berkata ―ia banyak melakukan kesalahan dalam riwayat Sufyan‖. Nasa‘i berkata ―tidak ada 

masalah padanya‖. Ibnu Sa‘ad berkata shaduq banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Qani‘ 

berkata ―tsiqat‖ [At Tahdzib juz 9 no 422]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat tsabit kecuali sering 

keliru dalam riwayat Ats Tsawriy‖ [At Taqrib 2/95] 

Pernyataan sering keliru dalam riwayat Ats Tsawriy bersumber dari perkataan Ahmad bin 

Hanbal padahal Ahmad bin Hanbal sendiri pernah mengatakan bahwa diantara sahabat 

Sufyan, Az Zubairiy lebih ia sukai dari Muawiyah bin Hisyaam dan Zaid bin Hubaab 

[Mausu‘ah Aqwaal Ahmad no 2357]. Selain itu Bukhari Muslim memasukkan hadis Az 

Zubairiy dari Sufyan dalam kitab shahih mereka. Pendapat yang rajih Abu Ahmad Az 

Zubairiy adalah seorang yang tsiqat tsabit. 

Jadi ada dua orang yang meriwayatkan dari Fudhail bin Marzuuq yaitu ‗Abdullah bin 

Dawuud Asy Sya‘biy seorang yang tsiqat dan ahli ibadah [At Taqrib 1/489] dan Abu Ahmad 

Az Zubairiy seorang yang tsiqat tsabit. 

 Riwayat Ibnu Dawud adalah Fudhail bin Marzuuq berkata bahwa Zaid bin Ali mengatakan 
hal itu [tidak menggunakan sighat pendengaran langsung]  

 Riwayat Abu Ahmad Az Zubairiy adalah Fudhail bin Marzuuq berkata telah menceritakan 
kepadaku An Numairiy bin Hassaan bahwa Zaid bin Ali berkata demikian [menggunakan 
sighat langsung] 

Hal ini menunjukkan bahwa Fudhail bin Marzuuq menukil perkataan Zaid bin Aliy itu dari 

perawi yang bernama An Numairiy bin Hassaan. Dia tidak dikenal kredibilitasnya alias 

majhul maka riwayat perkataan Zaid bin Aliy ini kedudukannya dhaif. 

Dari segi matan maka pernyataan Zaid bin Aliy ini justru menguatkan bahwa Ahlul Bait yaitu 

Sayyidah Fathimah [alaihis salam] dan Imam Ali [alaihis salam] mengakui kalau Fadak 

adalah hak milik mereka. Seandainya riwayat tersebut tsabit maka pernyataan Zaid bin Aliy 

jelas keliru, Pernyataan Sayyidah Fathimah bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

memberikan Fadak kepadanya tidaklah perlu diminta kesaksian. Orang yang meminta 

kesaksian atas perkataan Sayyidah Fathimah berarti orang tersebut tidak mengerti kedudukan 

Sayyidah Fathimah di sisi Allah SWT dan Rasul-Nya. Sayyidah Fathimah adalah pribadi 

yang perkataan dan sikapnya menjadi hujjah bagi umat karena Beliau adalah pedoman bagi 

umat agar tidak tersesat. Silakan saja kalau nashibi itu ingin berhujjah dengan Zaid bin Aliy 

[itupun kalau riwayatnya shahih] sedangkan kami lebih suka memihak Ahlul Bait yang lebih 

utama yaitu Sayyidah Fathimah dan Imam Ali. 

Menurut Nashibi : Sa’id bin Al Musayyab Berdusta? 

Posted on November 25, 2011 by secondprince  

Menurut Nashibi : Sa’id bin Al Musayyab Berdusta? 

Tulisan ini adalah hadiah bagi nashibi yang suka menuduh dusta terhadap orang lain tanpa 

berpikir dengan baik. Penyakit para nashibi adalah mereka suka menuduh kesalahan yang 

dilakukan orang yang bertentangan dengan mazhab mereka [baca : ulama mereka] sebagai 

kedustaan. Ada salah seorang nashibi yang menuduh ulama syiah berdusta padahal perkataan 

https://secondprince.wordpress.com/2011/11/25/menurut-nashibi-said-bin-al-musayyab-berdusta/
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yang sama juga dinyatakan oleh ulama sunni yang tsiqat. Hakikatnya sama saja nashibi itu 

menuduh Ulama sunni yang tsiqat itu sebagai pendusta juga. Silakan baca dahulu tulisan 

nashibi berikut http://gift2shias.com/2011/10/31/shaykh-al-amidi-liar-%E2%84%962/ 

Nashibi itu menuduh Syaikh Al Amidi ulama syiah berdusta atas perkataannya padahal 

ucapan yang sama diucapkan oleh Sa‘id bin Al Musayyab jauh sebelumnya 

ح رشٗ رذ ٝأخ ٞجسظ ػ ٖ جُ ٤حٕ ذ ل ع ٘ح  عْ قذغ ح  ه

ٖ رؾ ذ ف ح أ ٖ أقٔذ ٗ ٤ش ذ ح صٛ ٗ ْ٤ شجٛ ٖ ئذ ؾحس ذ  ذ
ح ٤حٕ ٗ ل ع  ٖ ٘س ذ ٤ ٤ حٍ ػ ٘ح ه ٠٤ قذغ ك ٣ ٖ  ذ
٤ذ عؼ ٤ذ ػٖ  عؼ  ٖ ٤د ذ غ ٔ حٍ جُ حٕ ٓح ه  أقذ ً
٘حط ٖٓ وٍٞ جُ ٢ ٣ ِٗٞ ع ٤ش  ٢ِ ؿ ٖ ػ ٢ ذ  أذ

د م٢ هحُ هللا س  ٚ٘  ػ

Telah mengabarkan kepada kami „Abdul Warits bin Sufyaan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Qaasim bin Ashbagh yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ahmad bin Zuhair yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Basyaar 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‟id dari Sa‟iid bin Al Musayyab yang berkata tidak 

ada satu orangpun yang mengatakan “bertanyalah padaku” kecuali Ali bin Abi Thalib 

[Jami‟ Al Bayan Ibnu Abdil Barr 2/55 no 526] 

Atsar ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat sehingga kedudukannya shahih dari Sa‘id bin 

Al Musayyab [sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Abu Asybal Az Zuhairiy muhaqqiq kitab 

Jami‘ Al Bayan Ibnu Abdil Barr]. Berikut keterangan mengenai para perawinya 

 ‘Abdul Warits bin Sufyaan adalah muhaddis tsiqat alim sebagaimana disebutkan Adz Dzahabi 
[As Siyaar Adz Dzahabiy 17/84 no 49] 

 Qaasim bin Asbagh adalah Imam hafizh muhaddis andalus sebagaimana disebutkan Adz 
Dzahabi [Tadzkirah Al Huffazh 3/48 no 831]. Ia termasuk imam para ulama mahzab maliki. 
Ahmad bin Abdil Barr berkata “syaikh shaduq shahih kitabnya” *Lisan Al Mizan juz 4 no 1415+ 

 Ahmad bin Zuhair adalah Ibnu Abi Khaitsamah seorang Hafizh yang terkenal. Al Khatib 
menyatakan ia tsiqat alim mutqin hafizh [Lisan Al Mizan juz 1 no 556]. Daruquthni berkata 
“tsiqat ma’mun” *Su’alat Al Hakim no 11+ 

 Ibrahiim bin Basyaar adalah sahabat Sufyan bin Uyainah, Ibnu Hajar berkata “hafizh dan 
pernah salah” *At Taqrib 1/53+. Dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa ia seorang shaduq 
hasanul hadis, pada dasarnya ia seorang yang tsiqat tetapi karena ia punya sedikit kesalahan 
maka kedudukannya menjadi hasan [Tahrir At Taqrib no 155+. Abu Hatim berkata “shaduq” 
*Al Jarh Wat Ta’dil 2/89 no 225+. Ibnu Hibban berkata “sahabat Ibnu Uyainah yang mutqin 
dhabit” *Ats Tsiqat juz 8 no 12301+. Dalam periwayatannya dari Ibnu Uyainah, ia memiliki 
mutaba’ah yaitu dari Utsman bin Abi Syaibah [Fadhail Ash Shahabah Ahmad bin Hanbal no 
1098]. Utsman bin Abi Syaibah seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/659] 

 Sufyan bin Uyainah adalah seorang yang tsiqat hafizh faqih imam hujjah tetapi mengalami 
perubahan hafalan di akhir umurnya [At Taqrib 1/371]. 

 Yahya bin Sa’id bin Qais Al Anshariy adalah seorang yang tsiqat tsabit sebagaimana 
disebutkan Ibnu Hajar [At Taqrib 2/303] 

http://gift2shias.com/2011/10/31/shaykh-al-amidi-liar-%E2%84%962/


 866 

Riwayat di atas sanadnya shahih hingga Sa‘id bin Al Musayyab seandainya orang yang 

berkata itu dituduh dusta maka Sa‘id bin Al Musayyab juga orang yang harus dikatakan 

dusta. Siapakah Sa‘id bin Al Musayyab?. Ia adalah ulama besar perawi Bukhari dan Muslim. 

Nafi berkata dari Ibnu Umar bahwa ia salah seorang dari orang orang mutqin. Qatadah 

berkata ―tidak ada seorangpun yang lebih tahu halal dan haram kecuali ia‖. Ahmad berkata 

―tabiin yang paling utama adalah Sa‘iid bin Musayyab‖. Ibnu Madini berkata ―tidak ada 

tabiin yang lebih alim dari Sa‘id bin Al Musayyab‖ [At Tahdzib juz 4 no 145]. Betapa 

menyedihkan nashibi yang suka menuduh dusta mungkin ia akan terdiam seribu bahasa atau 

mencari cari dalih bersilat lidah seperti biasanya. 

Takhrij Riwayat Imam Ali Tidak Mengangkat 

Penggantinya : Studi Kritis Hujjah Nashibi 

Posted on November 23, 2011 by secondprince  

Takhrij Riwayat Imam Ali Tidak Mengangkat Penggantinya : Studi Kritis Hujjah 

Nashibi 

Ada riwayat yang sering kali dikutip oleh para nashibi yaitu riwayat bahwa Imam Ali tidak 

mengangkat atau menunjuk pengganti Beliau. Diantara para nashibi, ada yang dengan sok 

[baca : angkuh] menyatakan riwayat tersebut shahih. Faktanya tidak demikian wahai 

pembaca yang terhormat. Kami ingatkan kepada anda, jika para nashibi mengutip hadis dan 

menyatakan hadis tersebut shahih maka jangan langsung percaya sampai anda melihat apa 

hujjah nashibi itu menyatakan shahih. Kalau cuma asal ceplos lebih baik jangan percaya 

karena anda bisa tertipu. Riwayat Imam Ali tidak mengangkat penggantinya yang dijadikan 

hujjah oleh nashibi adalah riwayat dhaif. Mari ikuti pembahasannya 

. 

. 

Hadis Syu’aib bin Maimun 

٘ح ٤َ قذغ عٔحػ ٖ ئ ٢ ذ كحسظ أذ حٍ جُ ح ه س ٗ رحذ ؽ  

ٖ عٞجس ذ حٍ  ح ه ٤د ٗ ؽؼ  ٖ ٤ٕٔٞ ذ ٤ٖ ػٖ ٓ ق  ق

ٖ رذ ذ شقٖٔ ػ ر٢ ػٖ جُ ؾؼ ٤ن ػٖ جُ و ؽ حٍ   ه

َ٤ ٢ِ ه ؼ م٢ ُ هللا س  ٚ٘ ال ػ ِق أ طخ غ  ض
٘ح ٤ ِ حٍ ؟ ػ ِق ٓح ه طخ ع عٍٞ ج هللا س  ٠ِ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ِق ٝ طخ ع ح ٌْ ك ٤ ِ شد ٝئٕ ػ ٣ 
هللا رحسى  ٠ ض ؼحُ ٘حط ٝض حُ ٤شج ذ ٤ؿٔؼْٜ خ غ  ك

٠ِ ْٛ ػ ٤ش ٔح خ ؼذ ؾٔؼْٜ ً ٤ْٜ ذ ر ٗ ٠ِ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ٠ِ ْٛ ػ ٤ش  خ

https://secondprince.wordpress.com/2011/11/23/takhrij-riwayat-imam-ali-tidak-mengangkat-penggantinya-studi-kritis-hujjah-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2011/11/23/takhrij-riwayat-imam-ali-tidak-mengangkat-penggantinya-studi-kritis-hujjah-nashibi/
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Telah menceritakan kepada kami Isma‟iil bin Abi Haarits yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Syabaabah bin Sawwaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟aib 

bin Maimun dari Hushain bin „Abdurrahman dari Asy Sya‟bi dari Syaqiiq yang berkata 

dikatakan kepada Ali radiallahu „anhu “Tidakkah engkau memilih pengganti untuk kami?”. 

Ali berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] tidak memilih pengganti maka 

mengapa aku harus memilih pengganti untuk kalian, tetapi jika Allah SWT menginginkan 

kebaikan untuk manusia maka Dia pasti mengumpulkan mereka dibawah orang yang terbaik 

diantara mereka seperti Dia mengumpulkan mereka sepeninggal Nabi mereka dibawah 

orang yang terbaik diantara mereka [Musnad Al Bazzar no 565] 

Selain Al Bazzar riwayat diatas juga disebutkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam As Sunnah no 

1158, Al Hakim dalam Al Mustadrak juz 3 no 4467, Al Baihaqi dalam Ad Dala‘il 7/223 dan 

Ibnu Asakir dalam Tarikh Ibnu Asakir 42/537 &561 dengan jalan sanad dari Syabaabah bin 

Sawwaar dari Syu‘aib bin Maimun dari Hushain dari Asy Sya‘bi dari Syaqiiq. Diriwayatkan 

Al Uqaili dalam Adh Dhu‘afa 2/183 no 703 dengan jalan sanad dari ‗Amru bin ‗Aun dari 

Abu Janab dari Abi Wa‘il  dan dengan jalan sanad dari Muhammad bin Aban Al Wasithiy 

dari Syu‘aib bin Maimun dari Abu Janab dari Asy Sya‘bi dari Abu Wa‘il. Diriwayatkan Ibnu 

Adiy dalam Al Kamil 4/3 dengan jalan sanad dari Syababah dari Syu‘aib bin Maimun dari 

Hushain bin ‗Abdurrahman dan Abu Janab dari Asy Sya‘bi dari Syaqiiq Abu Wa‘il. 

Riwayat ini kedudukannya dhaif karena Syu‘aib bin Maimun. Abu Hatim berkata ―majhul‖. 

Al Ijli juga menyatakan ia majhul. Bukhari berkata ―fiihi nazhar‖. Ibnu Hibban berkata ―ia 

meriwayatkan hadis hadis mungkar dari para perawi masyhur, tidak bisa dijadikan hujjah jika 

menyendiri‖. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadis di atas termasuk hadis mungkarnya 

Syu‘aib bin Maimun [At Tahdzib juz 4 no 608]. Daruquthni berkata ―tidak kuat‖ [Al ‗Ilal no 

493]. Ibnu Hajar menyatakan ia dhaif [At Taqrib 1/420]. Al Uqaili memasukkannya dalam 

Adh Dhu‘afa [Adh Dhu‘afa Al Uqaili no 703]. Ibnu Jauzi juga memasukkannya dalam Adh 

Dhu‘afa [Adh Dhu‘afa Ibnu Jauzi no 1634]. 

Nampak dalam riwayat tersebut kalau Syu‘aib bin Maimun tidak tsabit dalam riwayatnya 

terkadang ia berkata dari Hushain dari Asy Sya‘bi dari Syaqiiq, terkadang ia berkata dari Abu 

Janab dari Asy Sya‘bi dari Syaqiiq dan terkadang berkata dari Abu Janab dari Syaaqiiq [tanpa 

menyebutkan Asy Sya‘bi]. Hal ini memperkuat kelemahan riwayat tersebut. Kesimpulannya 

riwayat ini dhaif karena perawinya dhaif majhul meriwayatkan hadis mungkar dan adanya 

idhthirab dalam periwayatannya. 

. 

. 

. 

Hadis ‘Abdullah bin Sabu’ 

٘ح رذ قذغ هللا ػ  ٢٘ ٠ قذغ ٘ح أذ ٤غ غ ٘ح ًٝ  غ
ٔؼ ْ ػٖ جألػ عحُ  ٖ ٢ ذ ؿؼذ أذ رذ ػٖ جُ هللا ػ  

ٖ رغ ذ ع حٍ  عٔؼص ه ٤ح  ِ م٢ ػ هللا س  ٚ٘  ػ

وٍٞ ٖر ٣ ن طخ ٛزٙ ُ ٛزج ٖٓ  ٔح  طظش ك ٘ ٢ ٣  ذ
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و٠ ؽ ٞج جأل حُ ح ه ٤ش ٣ ٤ٖ أٓ ٘ ٔإٓ ح جُ رشٗ أخ ٚ ك  ذ
٤ش ر ٗ ٚ طشض حٍ ػ هلل ئرج ه ح ِٕٞ ض ط و ٢ ض ٤ش ذ  ؿ

٢ِ حض ٞج ه حُ ِق ه طخ ع ح ٘ح ك ٤ ِ حٍ ػ ال ه  ٌٖ ُٝ 

ٌْ شً ٠ أض ٌْ ٓح ئُ شً ٤ٚ ض عٍٞ ئُ هللا س  ٠ِ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع ٞج  حُ ٔح ه وٍٞ ك ي ض شذ  ئرج ُ
ٚط ٤ حٍ أض ٤غ ٝه ٚط ئرج ٓشز ًٝ ٤ و حٍ ُ ٍٞ ه  أه

ِْٜ ٢٘ جُ ط شً ٤ْٜ ض ذج ٓح ك ي ذ ُ ْ ٢٘ غ ط ن ر  ه

٤ي ص ئُ ٤ْٜ ٝأٗ إ ك ثص ك ؽ طْٜ  ِك ف  ٝئٕ أ

ثص ؽ  ْٜ غذض  أك

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Waki‟ yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Al „Amasy dari Salim bin Abi Al Ja‟d dari Abdullah bin Sabu‟ 

yang berkata “Aku mendengar Ali berkata “sesungguhnya ini akan dilumuri [darah] dari 

sini, sehingga tidak ada yang menungguku selain kesengsaraan. Mereka berkata “wahai 

Amirul Mukminin beritahukanlah kepada kami siapa dia, kami akan membunuh keluarganya. 

Ali berkata “kalau demikian demi Allah kalian akan membunuh orang yang tidak 

membunuhku”. Mereka berkata “Maka angkatlah seseorang sebagai penggantimu. Ali 

berkata “tidak, akan tetapi aku akan meninggalkan kalian pada apa yang Rasulullah SAW 

meninggalkan kalian. Mereka berkata “Apa yang akan Engkau katakan kepada TuhanMu 

jika Engkau mendatanginya [Waki terkadang berkata] Jika Engkau bertemu dengan-Nya”. 

Ali berkata “Ya Allah Engkau membiarkanku di antara mereka dengan kehendakMu lalu 

Engkau mengambilku kesisiMu sedang Engkau berada di antara mereka. Jika Engkau 

menghendaki Engkau dapat memberikan kebaikan pada mereka dan jika Engkau 

menghendaki Engkau dapat memberikan kehancuran pada mereka” [Musnad Ahmad 1/130 

no 1078] 

Riwayat Abdullah bin Sabu‘ yang disebutkan Ahmad yaitu riwayat Waki‘ dari Al A‘masy 

dari Salim bin Abi Ja‘d dari Abdullah bin Sabu‘ juga disebutkan dalam Musnad Abu Ya‘la 

1/284 no 341, Thabaqat Ibnu Sa‘ad 3/34, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 14/596 no 38253 & 

15/118 no 38580. 

Disebutkan Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-nya 1/156 no 1339, dan Fadhail Ash Shahabah 

no 1211 dan disebutkan Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad Dimasyq 42/539 dengan jalan sanad 

dari Abu Bakar dari A‘masy dari Salamah bin Kuhail dari Abdullah bin Sabu‘. 

Disebutkan Bukhari dalam Tarikh Al Kabir juz 5 no 283, dalam Amaliy Al Muhamili 1/150 

no 145 dengan jalan sanad dari Abdullah bin Dawud dari A‘masy dari Salamah bin Kuhail 

dari Salim bin Abil Ja‘d dari Abdullah bin Sabu‘. Disebutkan dalam Amaliy Al Muhamili 

1/201 no 194 dan Tarikh Ibnu Asakir 42/540 dengan jalan sanad dari Jarir dari A‘masy dari 

Salamah bin Kuhail dari Salim bin Abil Ja‘d dari Abdullah bin Sabu‘. 

Riwayat Abdullah bin Sabu‘ ini dhaif karena sanadnya mudhtharib dan hal ini berasal dari Al 

A‘masyi. 
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 Terkadang Al A’masy meriwayatkan dari Salim bin Abil Ja’d dari Abdullah bin Sabu’ 
 Terkadang Al A’masy meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dari Abdullah bin Sabu’ 
 Terkadang Al A’masy meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dari Salim bin Abil Ja’d dari 

‘Abdullah bin Sabu’ 

Al A‘masy memang perawi tsiqat tetapi walaupun tsiqat seorang perawi tetap bisa saja 

mengalami idhthirab dalam periwayatannya. Selain itu Abdullah bin Sabu‘ hanya dikenal 

melalui hadis yang idhthirab ini. Tidak ada satupun ulama mutaqaddimin yang 

menta‘dilkannya, Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat juz 5 no 3646. Bukhari 

menyebutkannya tanpa jarh dan ta‘dil dalam Tarikh Al Kabir juz 5 no 238, Ibnu Abi Hatim 

juga menyebutkannya tanpa jarh dan tadil dalam Al Jarh Wat Ta‘dil 5/68 no 322. Disebutkan 

bahwa yang meriwayatkan darinya hanya Salim bin Abil Ja‘d [Mizan Al I‘tidal juz 2 no 

4343] yaitu dalam hadis yang idhthirab di atas. Tautsiq Ibnu Hibban tidak memiliki qarinah 

yang menguatkan apalagi perawi yang dimaksud hanya dikenal melalui hadis yang dihthirab 

dan Ibnu Hibban sering memasukkan perawi majhul dalam kitabnya Ats Tsiqat. Abdullah bin 

Sabu‘ adalah perawi majhul dan hanya dikenal melalui satu hadis ini yang ternyata tidak 

shahih [Tahrir Taqrib At Tahdzib no 3340] 

Aneh bin ajaib ada salah seorang salafy nashibi ketika mentakhrij hadis ‗Abdullah bin Sabu‘ 

ini ia tidak sedikitpun menyinggung kelemahan tadlis A‘masy padahal tadlis A‘masy itu 

tampak jelas di depan matanya dan seringkali ia jadikan alasan untuk mendhaifkan banyak 

hadis yang bertentangan dengan akidahnya. Kalau memang tadlis A‘masy merupakan cacat 

sanad di sisinya maka apa alasan ia tidak melemahkan hadis ini dengan tadlis A‘masy. Kami 

bisa memaklumi kalau ia tidak tahu soal idhthirab sanad Al A‘masy tetapi kami dibuat 

terheran heran dengan ‗an‘anah A‘masy  yang tampak jelas di depan matanya. Kalau orang 

yang ia tuduh syiah berhujjah dengan ‗an ‗anah A‘masy maka ia bersemangat untuk 

menjadikan tadlis A‘masy sebagai cacat tetapi jika ia sendiri berhujjah dengan hadis ‗an anah 

Amasy maka ia menutup mata berpura pura tidak tahu. 

Nashibi itu membawakan riwayat Al Bazzar untuk menguatkan riwayat ‗Abdullah bin Sabu‘. 

Sayang sekali riwayat tersebut khata‘ [salah] dan merupakan bagian dari idhthirab Al 

A‘masy. Berikut riwayatnya 

٘ح ٤ْ قذغ شجٛ ٖ ئذ ٤ذ ذ عؼ ٛش١  ؿٞ ٖ ٓكٔذ ٝ جُ  ذ
ٖ أقٔذ ٤ذ ذ ٘ ؿ ال جُ ح ٞ ٓح ه ؿٞجخ أذ حٍ جُ ح ه  ػٔحس ٗ

ٖ ن ذ ٔؼ ػٖ سص٣ ٤د ػٖ جألػ ر ٖ ق ٢ ذ ص أذ حذ  غ
رس ػٖ ِ ؼ ٖ غ ذ ذ ض٣ ٢ ٣ كٔحٗ حٍ جُ حٍ ه ٢ِ ه  ػ

ز١ ِن ٝجُ رس ك ك شأ جُ ٔس ٝذ غ ٘ ٖر جُ ن طخ ٛزٙ ُ  

ٛزٙ ٖٓ ٚط  ٤ ِك عٚ ٖٓ ُ ٔح سأ رظ ك ك ٛح ٣ وح ؽ  أ
وحٍ رذ ك هللا ػ  ٖ ٤غ ذ ر ع هللا :  ح ٝ ٤ش ٣  أٓ

٤ٖ ٘ ٔإٓ ٞ جُ ال إٔ ُ ؼَ سؾ ي ك ح رُ شٗ ٚ أذ طشض  ػ

حٍ ؾذى : ه هلل أٗ ح طَ إٔ ذ و ٢ ض ٤ش ذ ٢ِ ؿ حض  ه

ٞج حُ ح : ه ٤ش ٣ ٤ٖ أٓ ٘ ٔإٓ ال جُ ِق أ طخ غ ٘ح ض ٤ ِ  ػ

حٍ ؟ ال : ه  ٢٘ ٌ ُٝ ٌْ شً ٔح أض ً ٌْ شً عٍٞ ض  س
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هللا  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع حٍ ٝ ٔحرج ) : ه  ك

وٍٞ ي ض شذ ذ ُ ٘ح ٝه ط شً ال ض ٔٛ حٍ (  ٍٞ : ه ْٜ أه ُ 

٢٘ ط ل ِ طخ ع ٤ْٜ ج ذج ٓح ك ي ذ ُ ْ ٢٘ غ ط ن ر  ه

طي شً ٤ْٜ ٝض  ك

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa‟id Al Jauhariy dan Muhammad bin Ahmad 

bin Junaid keduanya berkata Abul Jawaab berkata telah menceritakan kepada kami „Ammar 

bin Raziiq dari Al A‟masy dari Habib bin Abi Tsabit dari Tsa‟labah bin Yazid Al Himmaniy 

yang berkata Ali berkata “Demi yang memecahkan biji bijian dan menciptakan jiwa, 

sungguh ini akan dilumuri [darah] dari sini hingga sini kepala sampai janggut dan tidak 

menungguku selain kesengsaraan. Abdullah bin Sabu‟ berkata “demi Allah wahai amirul 

mukminin seandainya ada orang yang melakukan hal itu maka kami akan bunuh 

keluarganya. Ali berkata “aku bersaksi atas kalian kepada Allah bahwa kalian membunuh 

orang yang tidak membunuhku”. Mereka berkata “wahai amirul mukminin, tidakkah anda 

mengangkat pengganti untuk kami?”. Ali berkata “tidak, tetapi aku akan meninggalkan atas 

kalian seperti Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] meninggalkan atas kalian”. Ada 

yang berkata “maka apa yang akan engkau katakan kepada Rabb-mu dengan meninggalkan 

kami” Ali berkata “perkataan Ya Allah engkau meninggalkanku di tengah tengah mereka 

sesuai kehendakmu kemudian Engkau mengambilku dan Engkau berada ditengah tengah 

mereka” [Musnad Al Bazzar no 871] 

Riwayat ini juga disebutkan oleh Baihaqi dalam Ad Dala‘il 6/440 dengan jalan sanad dari 

A‘masy dari Habib bin Abi Tsabit dari Tsa‘labah bin Yazid Al Himmaniy dengan matan 

kurang lebih seperti di atas. Sekali lagi nashibi itu menunjukkan keanehan ketika 

mengomentari riwayat ini. Ia melemahkan riwayat ini karena Tsa‘labah bin Yazid [karena 

memang perawi ini lemah kedudukannya di sisi nashibi tersebut] tetapi ia diam terhadap 

tadlis A‘masy dan tadlis Habib bin Abi Tsabit yang seringkali ia jadikan cacat untuk 

melemahkan hadis. Seolah olah ia mau mengesankan pada pembaca bahwa kelemahan 

riwayat tersebut hanya pada Tsa‘labah dan menutup mata atas tadlis A‘masy dan tadlis Habib 

bin Abi Tsabit. 

Bagi kami riwayat tersebut khata‘, tidak seluruh matan hadis tersebut adalah riwayat 

Tsa‘labah bin Yazid. Riwayat Tsa‘labah bin Yazid hanya berupa 

رس ػٖ ِ ؼ ٖ غ ذ ذ ض٣ ٢ ٣ كٔحٗ حٍ جُ حٍ ه ٢ِ ه  ػ

ز١ ِن ٝجُ رس ك ك شأ جُ ٔس ٝذ غ ٘ ٖر جُ ن طخ ٛزٙ ُ  

ٛزٙ ٖٓ ٚط  ٤ ِك عٚ ٖٓ ُ ٔح سأ رظ ك ك ٛح ٣ وح ؽ  أ

dari Tsa‟labah bin Yazid Al Himmaniy yang berkata Ali berkata “Demi yang memecahkan 

biji bijian dan menciptakan jiwa, sungguh ini akan dilumuri [darah] dari sini dan tidak 

menungguku selain kesengsaraan 

Sedangkan matan sisanya adalah riwayat Abdullah bin Sabu‘. Perawi yang menggabungkan 

kedua riwayat ini adalah A‘masy. Sebagaimana ia telah terbukti mengalami kekacauan dalam 

meriwayatkan hadis ini maka ia telah mencampuradukkan riwayat Tsa‘labah bin Yazid dan 

riwayat Abdullah bin Sabu‘. 
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Adz Dzahabi dan Ibnu Abdil Barr dalam kitab mereka, mengutip riwayat Tsa‘labah bin Yazid 

dari Ali dengan matan seperti yang kami katakan yaitu tanpa riwayat Abdullah bin Sabu‘ 

حٍ ٔؼ ٝه ٤د ػٖ جألػ ر ٖ ق ٢ ذ ص أذ حذ  ػٖ غ

رس ِ ؼ ٖ غ ذ ذ ض٣ ٢ ٣ كٔحٗ حٍ جُ عٔؼص ه ٤ح  ِ  ػ

وٍٞ ؽٜذ  ٣ ٚ أ حٕ أٗ غش ً ٢ ٣ ر٢ ئُ ٘ ٠ِ جُ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٖر  ٝ ن طخ ٛزٙ ُ ٛزٙ ٖٓ   – 

٢٘ ؼ ٚط ٣ ٤ ك عٚ ٖٓ ُ ٔح – سأ رظ ك ك ٛح ٣ وح ؽ  أ

A‟masy berkata dari Habib bin Abi Tsabit dari Tsa‟labah bin Yaziid Al Himmaaniy yang 

berkata aku mendengar Ali mengatakan [aku bersaksi bahwa ia mengisyaratkan kepada 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] “sesungguhnya akan dilumuri [darah] dari sini hingga 

sini [yaitu dari kepala hingga janggut] dan tidak menungguku selain kesengsaraan” [As 

Siyar Adz Dzahabiy 28/247] 

ٔؼ سٟٝ ٤د ػٖ جألػ ر ٖ ق ٠ ذ ص أذ حذ  ػٖ غ

رس ِ ؼ ٠ غ كٔحٗ ٚ جُ عٔغ أٗ  ٠ِ ٖ ػ ٠ ذ د أذ  هحُ

م٠ هللا س  ٚ٘ وٍٞ ػ زٟ ٣ ِن ٝجُ رس ك ك شأ جُ  ٝذ

ٔس غ ٘ ٖر جُ ن طخ ٛزٙ ُ  ٠٘ ؼ ٚط ٣ ٤ ك ٛزج دّ ٖٓ ُ  

٠٘ ؼ عٚ ٣  سأ

Diriwayatkan Al A‟masy dari Habiin bin Abi Tsaabit dari Tsa‟labah Al Himmaniy bahwa ia 

mendengar Ali bin Abi Thalib radiallahu „anhu mengatakan demi yang memecah biji bijian 

dan menciptakan jiwa, sungguh ini akan dilumuri dengan darah yakni janggutnya dari sini 

yakni kepalanya [Al isti‟ab Ibnu Abdil Barr 3/1125] 

Bagian pertama dari matan riwayat Al Bazzar itu memang diriwayatkan oleh Tsa‘labah bin 

Yazid dan Abdullah bin Sabu‘ tetapi bagian terakhir matan tersebut dimulai dari perkataan 

Abdullah bin Sabu‘ hanya disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Sabu‘. Al A‘masy keliru 

dengan mencampuradukkan kedua riwayat Tsa‘labah dan Abdullah bin Sabu‘. Dan hujjah 

nashibi yang menyatakan Imam Ali tidak menunjuk penggantinya hanya disebutkan dalam 

riwayat ‗Abdullah bin Sabu‘ bukan riwayat Tsa‘labah bin Yazid. 

. 

. 

. 

Hadis ‘Amru bin Sufyaan 

٘ح رذ قذغ هللا ػ حٍ  ٘ح ه ٢ غ ٘ح أذ ػ رذ ه شصجم ػ  جُ
حٍ ح ه ٤حٕ جٗ ل ع عٞد ػٖ  ٖ جأل ٤ظ ذ  سؾَ ػٖ ه
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٢ِ ػٖ ٚ ػ حٍ جٗ ّٞ ه ؿَٔ ٣ عٍٞ جٕ جُ هللا س  ٠ِ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ْ ؼٜذ ُ ٘ح ٣ ٤ أخز ػٜذج ئُ ٗ ٚ  ذ
٢ ٘ٚ جٓحسز ك ٌ ؽ٢ء ُٝ ٘حٙ  رَ ٖٓ سأ٣ ٘ح ه غ ل  أٗ
ْ ِق غ طخ ع ٞ ج ٌش أذ ٔس ذ هللا سق  ٠ِ ٢ ػ ٌش أذ  ذ
حّ أه وحّ ك ط ع ْ ٝج ِق غ طخ ع ٔس ػٔش ج هللا سق  

٠ِ حّ ػٔش ػ أه وحّ ك ط ع ط٠ ٝج مشخ ق  ٖ ذ٣  جُ
ٚ ؿشجٗ  ذ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdurrazaq yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sufyaan dari Aswad bin Qais dari seorang laki-laki dari Ali 

bahwa ia saat perang Jamal berkata “sesungguhnya Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] tidak pernah berwasiat kepada kami untuk mengambil masalah kepemimpinan 

akan tetapi itu adalah sesuatu yang kami pandang menurut pendapat kami, kemudian 

diangkatlah Abu Bakar [rahmat Allah atas Abu Bakar] maka dia menjalankan dan istiqamah 

diatasnya kemudian diangkatlah Umar [rahmat Allah atas Umar] maka ia menjalankan dan 

istiqamah diatasnya sampai agama ini berdiri teguh dalam bangunannya [Fadhail Ash 

Shahabah Ahmad bin Hanbal no 477] 

Al Baihaqi dalam Ad Dala‘il 7/223, Adh Dhiya‘ dalam Al Mukhtarah no 472, Daruquthni 

dalam Al Ilal no 442 dan Abdullah bin Ahmad dalam As Sunnah no 1334 membawakan 

riwayat di atas dengan jalan sanad dari Aswad bin Qais dari ‗Amru bin Sufyan dari Ali 

radiallahu ‗anhu. 

Ibnu Abi Ashim meriwayatkan dalam As Sunnah no 1218 dengan jalan sanad dari Aswad bin 

Qais dari Sa‘id bin ‗Amru dari ayahnya dari Ali. Ad Dhiya‘ dalam Al Mukhtarah no 470 

meriwayatkan dengan jalan sanad dari Aswad bin Qais dari ‗Amru bin Sa‘id dari ayahnya 

dari Ali. 

Al Uqaili dalam Adh Dhu‘afa 1/178, Adh Dhiya‘ dalam Al Mukhtarah no 471, Al Lalka‘iy 

dalam Al I‘tikaad no 2527, dan Daruquthni dalam Al Ilal no 442 meriwayatkan dengan jalan 

sanad dari Aswad bin Qais dari Sa‘id bin Amru bin Sufyan dari ayahnya dari Ali. 

Riwayat ini kedudukannya dhaif karena sanadnya mudhtharib. Idhthirab pada riwayat ini 

kemungkinan berasal dari Aswad bin Qais. 

 Terkadang ia meriwayatkan dari seorang laki-laki tanpa menyebutkan namanya 
 Terkadang ia meriwayatkan dari ‘Amru bin Sufyan 
 Terkadang ia meriwayatkan dari Sa’id bin ‘Amru bin Sufyan dari Ayahnya 
 Terkadang ia meriwayatkan dari ‘Amru bin Sa’id dari Ayahnya 

Diantara ulama yang menegaskan bahwa riwayat ini mudhtharib adalah Daruquthni dalam 

kitabnya Al Ilal no 442 dan Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 3/165 no 1206. Selain itu hal 

yang menguatkan kelemahan hadis ini adalah Sa‘id bin ‗Amru bin Sufyan dan ayahnya tidak 

dikenal kredibilitasnya. 
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Ibnu Hajar berkata dalam At Taqrib ―maqbul‖ tetapi dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa 

ia sebenarnya majhul karena hanya satu orang yang meriwayatkan darinya yaitu Aswad bin 

Qais [Tahrir At Taqrib no 2371]. Hadis yang ia riwayatkan tersebut adalah hadis mudhtharib 

di atas maka periwayatan Aswad bin Qais darinya tidak bisa dikatakan tsabit. 

‗Amru bin Sufyan biografinya disebutkan oleh Al Bukhari dalam Tarikh Al Kabir juz 6 no 

2565 dan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat juz 5 no 4480. Bukhari menyebutkan hadisnya yang 

mengalami idhthirab sedangkan Ibnu Hibban menyatakan ―ia meriwayatkan dari Ali dan 

yang meriwayatkan darinya adalah Sa‘id bin Amru bin Sufyan‖. ‗Amru bin Sufyan hanya 

dikenal melalui hadis ini yang ternyata idhthirab maka kedudukannya adalah majhul. 

Salah seorang nashibi keliru ketika menganggap ‗Amru bin Sufyan ini tsiqat. ‗Amru bin 

Sufyan yang dimaksud adalah ‗Amru bin Sufyan yang mendengar dari Ibnu Abbas dan 

meriwayatkan darinya Aswad bin Qais. Bukhari dan Ibnu Hibban telah memisahkan kedua 

biografi ‗Amru bin Sufyan yaitu ‗Amru bin Sufyan yang meriwayatkan dari Ali dan ‗Amru 

bin Sufyan yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. ‗Amru bin Sufyan yang mendengar dari 

Ibnu Abbas disebutkan Bukhari dalam Tarikh Al Kabir juz 6 no 2564 dan Ibnu Hibban dalam 

Ats Tsiqat juz 5 no 4419 dimana Ibnu Hibban berkata ―ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan 

telah meriwayatkan darinya ‗Aswad bin Qais‖. Al Hakim menshahihkan hadisnya dalam Al 

Mustadrak tetapi yang tertulis dalam Al Mustadrak adalah riwayat Aswad bin Qais dari 

‗Amru bin Sulaim dari Ibnu Abbas [Al Mustadrak juz 2 no 3355]. Al Ijli memasukkannya 

dalam Ats Tsiqat yaitu ia berkata ―Amru bin Sufyan Al Kufiy tabiin tsiqat‖ [Ma‘rifat Ats 

Tsiqat no 1383]. Hadis yang dipakai Bukhari dalam Shahih-nya secara ta‘liq adalah hadis 

Ibnu ‗Abbas. Jadi ‗Amru bin Sufyan yang dimaksud nashibi itu adalah ‗Amru bin Sufyan 

yang mendengar dari Ibnu Abbas bukan ‗Amru bin Sufyan yang hadisnya mudhtharib yaitu 

yang meriwayatkan dari Ali. 

. 

. 

. 

Kesimpulan 

Secara keseluruhan riwayat dimana Imam Ali menolak untuk mengangkat penggantinya 

adalah dhaif karena diriwayatkan oleh perawi yang dhaif majhul dan sanadnya mudhtharib 

1. Hadis Syu’aib bin Maimun dhaif karena perawinya dhaif majhul dan mengandung idhthirab 
2. Hadis Abdullah bin Sabu’ dhaif karena perawinya majhul dan mengandung idhthirab 
3. Hadis ‘Amru bin Sufyan dhaif karena perawinya majhul dan mengandung idhthirab 

 

Shahih Muawiyah Mencela Imam Ali : Bantahan 

Bagi Nashibi 

Posted on November 18, 2011 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2011/11/18/shahih-muawiyah-mencela-imam-ali-bantahan-bagi-nashibi/
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Shahih Muawiyah Mencela Imam Ali : Bantahan Bagi Nashibi 

Bukan nashibi namanya kalau tidak membela Muawiyah. Segala cara akan mereka lakukan 

untuk membela Muawiyah, apapun yang terjadi pokoknya Muawiyah harus dibebaskan dari 

segala perilaku buruk. Setiap perilaku buruk Muawiyah harus ditafsirkan sebagai akhlak yang 

mulia. Jika Muawiyah meminum minuman yang diharamkan maka harus ditafsirkan bahwa 

yang ia minum adalah susu. Jika Muawiyah menolak hadis dan menuduh sahabat berdusta 

maka harus ditafsirkan ia berijtihad. Orang yang berakal pasti akan merasa geli melihat ulah 

para nashibi yang menghalalkan segala cara untuk membela pujaan mereka Muawiyah. 

Berkaitan dengan Muawiyah mencela Imam Ali, para nashibi [yang biasa terlibat di forum 

konyol kebanggaan mereka] menolak dengan sombongnya kalau Muawiyah mencela Imam 

Ali. Bahkan ada diantara mereka yang berlisan kotor menuduh orang yang tidak sependapat 

dengannya sebagai Dajjal. Na‘udzubillah betapa buruknya akhlak para nashibi. 

Kami sarankan agar para pembaca tidak terlibat diskusi dengan mereka karena kasihan itu 

hanya akan memperbanyak dosa mereka. Diskusi itu pada akhirnya hanya akan membuat 

para nashibi menghina anda bahkan menyebut anda Dajjal. Apalagi kalau anda tidak hati-hati 

dan terbawa emosi maka anda akan ikut ikutan menghina pula jadilah diksusi itu ajang caci 

mencaci dan hina menghina. Biarkanlah mereka hidup dengan tabiat mereka yang suka 

menghina, tidak lain itu warisan dari pujaan mereka Muawiyah yang suka mencaci Imam Ali 

٘ح ٢ِ قذغ ٖ ػ ٘ح . ٓكٔذ ذ ٞ قذغ س أذ ؼح٣ٝ ٘ح . ٓ  قذغ

ع٠ ٞٓ ٖ ِْ ذ غ ٖ ػٖ ٓ و جذ عحذ  ٞٛ رذ ٝ  ػ

شقٖٔ عؼذ ػٖ جُ  ٖ ٢ ذ حؿ أذ حٍ ٝه ذّ ه س ه ؼح٣ٝ ٓ 

٢ ؼل ك ٚ ذ ذخَ قؿحض ٤ٚ ك ِ عؼذ ػ شٝج  زً  ك

٤ح ِ ٘حٍ . ػ ٘ٚ ك ند . ٓ ـ عؼذ ك حٍ  وٍٞ ٝه ٛزج ض  

شؾَ عٔؼص ُ عٍٞ  هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع وٍٞ  ٘ص ٖٓ ) ٣ ً ٙ ٢ِ ٓٞال ؼ ٙ ك  ( ٓٞال

ٚط عٔؼ وٍٞ ٝ ص ) ٣ ٢٘ أٗ س ٓ ٘ضُ ٔ ٛحسٕٝ ذ  ٖٓ 

ع٠ ال ٓٞ ٚ ئ ال أٗ ر٢  ؼذ١ ٗ ٚط ( ذ عٔؼ وٍٞ ٝ ٣ ( 
٤ٖ ط س ألػ شأ٣ ٤ّٞ جُ ال جُ كد سؾ هللا ٣  ٚ عُٞ  ( ٝس

 ؟

Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami yang berkata Abu Muawiyah menceritakan 

kepada kami yang berkata Musa bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibnu Sabith dan 

dia adalah Abdurrahman dari Sa‟ad bin Abi Waqash yang berkata ”Ketika Muawiyah 

malaksanakan ibadah haji maka Saad datang menemuinya. Mereka kemudian membicarakan 

Ali lalu Muawiyah mencelanya. Mendengar hal ini maka Sa‟ad menjadi marah dan berkata 

”kamu berkata seperti ini pada seseorang dimana aku telah mendengar Rasulullah SAW 

bersabda ”barangsiapa yang Aku adalah mawlanya maka Ali adalah mawlanya”. Dan aku 

juga mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Ali ”Kamu disisiKu sama seperti 

kedudukan Harun disisi Musa hanya saja tidak ada Nabi setelahKu”. Dan aku juga 

mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Ali ”Sungguh akan Aku berikan panji hari ini 
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pada orang yang mencintai Allah dan RasulNya [Sunan Ibnu Majah 1/45 no 121 dan 

dishahihkan oleh Syaikh Al Albaniy dalam Shahih Ibnu Majah no 98] 

Nashibi yang sok berasa paham ilmu hadis Ahlus sunnah setelah menukil riwayat ini, ia 

menyatakan bahwa riwayat ini dhaif karena inqitha‘ atau sanadnya terputus. Ibnu Sabith tidak 

mendengar dari Sa‘ad bin Abi Waqash maka riwayatnya mursal. Pernyataan ini hanya 

bertaklid buta pada pendapat Ibnu Ma‘in berikut yaitu dari riwayat Ad Duuriy 

عٔؼص  ٠٤ ك وٍٞ ٣ حٍ ٣ ٖ ه ؽ ذ ٢٘ ؾش٣ رذ قذغ  ػ

شقٖٔ ٖ جُ و ذ عحذ  َ٤ ٠٤ ه ٤ك عٔغ ُ رذ   ػ

شقٖٔ ٖ جُ و ذ عحذ عؼذ ٖٓ  حٍ  عؼذ ٖٓ ه  ٖ  ذ
ْ٤ شجٛ ٞج ئذ حُ ال ه عؼذ ٖٓ   ٖ ٠ ذ حؿ أذ حٍ ٝه ال ه  

َ٤ ٠٤ ه ٤ك عٔغ ُ  ٖٓ ٠ حٍ أٓحٓس أذ ال ه  َ٤  ه

٠٤ ٤ك عٔغ ُ ش ٖٓ  حٍ ؾحذ ال ه  ٞٛ عَ  حٕ ٓش ً 

ٛد ٠٤ ٓز ك رذ إٔ ٣ شقٖٔ ػ ٖ جُ و ذ عحذ عَ  ش ٣ 
ْٜ٘ ْ ػ غٔغ ُٝ ٣ ْٜ٘ ٓ 

Aku mendengar Yahya mengatakan Ibnu Juraij berkata telah menceritakan kepadaku 

„Abdurrahman bin Saabith, dikatakan kepada Yahya, apakah „Abdurrahman bin Saabith 

mendengar dari Sa‟ad?. Yahya berkata “Sa‟ad bin Ibrahim?”. Mereka menjawab “bukan”, 

dari Sa‟ad bin Abi Waqaash. Yahya berkata “tidak”. Dikatakan kepada Yahya, apakah ia 

mendengar dari Abu Umamah. Yahya menjawab “tidak”. Dikatakan kepada Yahya apakah 

ia mendengar dari Jabir. Yahya menjawab “tidak, itu mursal”. Mazhab Yahya adalah 

„Abdurrahman bin Saabith mengirsalkan hadis dari mereka dan tidak mendengar dari 

mereka [Tarikh Ibnu Ma‟in riwayat Ad Duuriy no 366] 

Yahya bin Ma‘in beranggapan Ibnu Saabith tidak mendengar dari Sa‘ad, Abu Umamah, dan 

Jabir. Riwayat Ibnu Saabith dari ketiganya adalah mursal. Ini adalah pendapat atau mazhab 

Ibnu Ma‘in dan ternyata terbukti keliru. Imam Bukhari berkata 

رذ شقٖٔ ػ ٖ جُ رذ ذ هللا ػ  ٖ و ذ عحذ ؿٔك٢   جُ
٢ٌ ٔ عٔغ جُ شج  ٘ٚ سٟٝ ؾحذ ٤ع ػ رذ ُ هللا ٝػ  ٖ  ذ

ِْ غ ٓ ٖ ٛشٓض ذ طش   ٝك

„Abdurrahman bin „Abdullah bin Saabith Al Jumahiy Al Makkiy mendengar dari Jabir, 

meriwayatkan darinya Laits, „Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dan Fithr [Tarikh Al Kabir 

Bukhari juz 5 no 985] 

رذ شقٖٔ ػ ٖ جُ و ذ عحذ ؿٔك٠  ٠ٌ جُ  ػٔش ػٖ سٟٝ ٓ

م٠ هللا س  ٚ٘ عَ ػ شؾح ٝػٖ ٓش ٖ ذ رذ ذ ، ػ  هللا

قَ ط ٓ 
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„Abdurrahman bin Saabith Al Jumahiy Al Makkiy meriwayatkan dari Umar radiallahu „anhu 

mursal dan dari Jabir bin „Abdullah muttashil [Al Jarh Wat Ta‟dil Ibnu Abi Hatim 5/240 no 

1137] 

Dan terdapat riwayat dari Ibnu ‗Adiim dalam kitabnya Bughyat Ath Thalab Fi Tarikh Al 

Halab menyebutkan riwayat dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Saabith mendengar dari 

Jabir [silakan lihat http://islamport.com/w/tkh/Web/363/1013.htm%5D 

ح رشٗ عكحم ٝأخ ٝأخ ٤ْ ج شجٛ ٖ ئذ ػٔحٕ ذ ٖ ػ  ذ
عق ٞ ؽـش١ ٣ ٌح ذّ- جُ ٘ح ه ٤ ِ ِد ػ حٍ -ق  :ه

ح رشٗ ٞ أخ لش أذ ٔظ ٖ أقٔذ جُ ٖ ٓكٔذ ذ ٢ِ ذ ٖ ػ  ذ
ف فحُ ٌحؿذ١  ٞ جُ طف ٝأذ ل ٖ ٓكٔذ جُ رذ ذ  ػ

٢ رحه ٖ جُ ٖ أقٔذ ذ ِٔحٕ ذ ع حٍ . ٞ ه لش أذ ٔظ  :جُ

ح رشٗ ٞ أخ ٌش أذ ٖ أقٔذ ذ ٢ِ ذ ٖ ػ ٤ٖ ذ غ ك ٖ جُ  ذ
ح، ش٣ حٍ صً ٞ ٝه طف أذ ل ح :جُ رشٗ ٞ أخ نَ أذ ل  جُ
ٖ أقٔذ كغٖ ذ ٖ جُ ٤شٕٝ ذ ال خ ح ح :ه رشٗ ٞ أخ  أذ

٢ِ كغٖ ػ ٖ جُ ٖ أقٔذ ذ ٤ْ ذ شجٛ ٖ جذ ؽحرجٕ ذ  

حٍ ح :ه رشٗ ٞ أخ رذ ٓكٔذ أذ هللا ػ  ٖ لش ذ ٖ ؾؼ  ذ
ٚ ط٣ٞ ع حٍ دس ح :ه رشٗ ٞ أخ عق أذ ٞ وٞخ ٣ ؼ ٣ ٖ  ذ

٤حٕ ل ع غ١ٞ  ل حٍ جُ ٘ح :ه ٖ ٓكٔذ قذغ رذ ذ  ػ

هللا  ٖ ٤ش ذ ٔ حٍ ٗ ٘ح :ه ٢، قذغ حٍ أذ ٘ح ه  قذغ

٤غ ٖ سذ عؼذ ذ رذ ػٖ  شقٖٔ ػ ٖ جُ و ذ عحذ حٍ   :ه

٘ص ش، ٓغ ً ذخَ ؾحذ ٤ٖ ك ٖ قغ ٢ِ ذ م٢ ػ هللا س  

ٜ٘ٔح، وحٍ ػ ش ك عشٙ ٖٓ :ؾحذ ٘ظش إٔ  ٠ ٣  ٖٓ سؾَ جُ

َٛ ٘س أ ؿ ٘ظش جُ ٤ ِ ٠ ك ٛزج، جُ ؽٜذ  أ غٔؼص ك ُ 
عٍٞ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ٚ وُٞ ٣. 

Dan telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim bin Utsman bin Yusuf Al 

Kaasyghariy, yang mendatangi kami di Halab, yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Abu Muzhaffar Ahmad bin Muhammad bin „Aliy bin Shalih Al Kaaghadiy dan Abu Fath 

Muhammad bin „Abdul Baqiy bin Ahmad bin Salmaan. Abu Muzhaffaar berkata telah 

mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad bin „Ali bin Husain bin Zakaria. Dan Abu Fath 

berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Fadhl Ahmad bin Hasan bin Khairuun. 

Keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Abu „Aliy Hasan bin Ahmad bin Ibrahim 

bin Syaadzan yang berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad „Abdullah bin 

Ja‟far bin Durustawaih yang berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Yusuf Ya‟qub bin 

Sufyan Al Fasawiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Abdullah 

bin Numair yang berkata telah menceritakan kepada kami ayahku yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Rabii‟ bin Sa‟d dari „Abdurrahman bin Saabith yang berkata 

“aku bersama Jabir maka masuklah Husain bin Ali radiallahu „anhum. Jabir kemudian 

http://islamport.com/w/tkh/Web/363/1013.htm%5D
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berkata “siapa yang ingin melihat seorang ahli surga maka lihatlah orang ini, aku bersaksi 

telah mendengar Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengatakannya [Bughyat Ath 

Thalab Fi Tarikh Al Halab 5/92] 

Riwayat ini kedudukannya shahih telah diriwayatkan oleh para perawi tsiqat. Para perawi 

yang kami jelaskan berikut adalah yang kami cetak biru 

 Abu Ishaq Ibrahim bin Utsman bin Yusuf Al Kasyghariy disebutkan oleh Adz Dzahabi dalam As 
Siyar yaitu Syaikh Mu’ammar Musnad Iraq. Ibnu Nuqtah berkata “pendengarannya shahih” 
[dalam hadis]. Ibnu Najjar juga mengatakan ia shahih pendengarannya [As Siyar Adz Dzahabi 
23/148-149 no 03] 

 Abu Fath Muhammad bin ‘Abdul Baqiy bin Ahmad bin Salmaan biografinya disebutkan Ibnu 
Ad Dimyathiy dalam kitabnya Al Mustafad Min Dzail Tarikh Baghdad dimana disebutkan 
kalau Abu Fath seorang syaikh shalih shaduq dan terpercaya [Al Mustafad Min Dzail Tarikh 
Baghdad no 14] 

 Abu Fadhl Ahmad bin Hasan bin Khairun disebutkan oleh Adz Dzahabi dalam As Siyar bahwa 
ia Imam Alim Hafizh Musnad Hujjah. As Sam’aniy menyatakan ia tsiqat adil mutqin *As Siyar 
Adz Dzahabi 19/105-106 no 60] 

 Abu Ali Hasan bin Ahmad bin Ibrahim bin Syaadzan disebutkan biografinya oleh Adz 
Dzahabiy dalam As Siyaar bahwa ia Imam Al Fadhl Shaduq Musnad Iraq. Al Khatib berkata 
“aku menulis darinya, shahih pendengarannya, shaduq”. Abu Hasan bin Zarqawaih 
menyatakan ia tsiqat [As Siyar Adz Dzahabi 17/416-417 no 273] 

 ‘Abdullah bin Ja’far Abu Muhammad adalah Ibnu Darastawaih, Adz Dzahabi menyatakan ia 
seorang Imam, Allamah dan tsiqat [As Siyar 15/531 no 309] 

 Yaqub bin Sufyan Al Fasawi disebutkan Ibnu Hajar bahwa ia seorang hafiz yang tsiqat [At 
Taqrib 2/337]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat [Al Kasyf no 6388] 

 Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair adalah perawi kutubus sittah yang dikatakan Ibnu 
Hajar tsiqat hafizh memiliki keutamaan [At Taqrib 2/100] 

 ‘Abdullah bin Numair adalah perawi kutubus sittah yang dikatakan Ibnu Hajar tsiqat [At 
Taqrib 1/542]. Adz Dzahabiy menyatakan ia hujjah [Al Kasyf no 3024] 

 Rabi’ bin Sa’d Al Ju’fiy dikatakan Abu Hatim “tidak ada masalah padanya” *Al Jarh Wat Ta’dil 
juz 3 no 2077]. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 6 no 7800]. 
Ibnu Ma’in menyatakan ia tsiqat *Tarikh Ibnu Ma’in riwayat Ad Duuriy no 2216+. Ibnu Syahin 
dan Ibnu Ammar menyatakan ia tsiqat [Tarikh Asma Ats Tsiqat no 354] 

 Abdurrahman bin Saabith, Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/570]. Adz Dzahabiy 
menyatakan ia faqih tsiqat [Al Kasyf no 3198] 

Riwayat Ibnu Saabith di atas menjadi bukti bahwa mazhab Ibnu Ma‘in keliru. Perkataan Ibnu 

Ma‘in bahwa Ibnu Saabith tidak mendengar dari Sa‘d, Abu Umamah dan Jabir disampaikan 

dengan satu lafaz perkataan dan menjadi mazhab Ibnu Ma‘in. Jika terbukti bahwa Ibnu 

Saabith mendengar dari Jabir maka sangat wajar kita katakan pernyataan Ibnu Ma‘in bahwa 

Ibnu Saabith tidak mendengar dari Sa‘d dan Abu Umamah sama tidak berdasarnya dengan 

pernyataan Ibnu Saabith tidak mendengar dari Jabir. Satu-satunya yang mungkin Ibnu Ma‘in 

mengatakan riwayat Ibnu Saabith dari mereka mursal karena menurut Ibnu Ma‘in, Ibnu 

Saabith tidak menemui masa hidup mereka. 

Dari riwayat tersebut Ibnu Saabith bertemu dengan Jabir bin ‗Abdullah radiallahu ‗anhu 

bahkan melihat Husain bin Ali [‗alaihis salam]. Imam Husain wafat pada tahun 61 H [Al 

Kasyf no 1097]. Maka peristiwa di atas terjadi sebelum tahun 61 H dan saat itu Ibnu Saabith 

sudah dewasa dan bersama Jabir radiallahu ‗anhu. Sa‘d bin Abi Waqash wafat pada tahun 55 

H [Al Kasyf no 1845] maka Ibnu Saabith bertemu dengan Sa‘d bin Abi Waqash apalagi, Ibnu 
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Saabith itu adalah orang Makkah dan peristiwa Muawiyah mencela Imam Ali terjadi ketika 

Sa‘ad bin Abi Waqash sedang berada di Makkah. Bagaimana mungkin perawi yang berada 

dalam satu masa dan satu kota yang sama bisa dikatakan tidak mendengar dan riwayatnya 

mursal. Kesimpulannya mazhab Ibnu Ma‘in dalam hal ini terbukti keliru. 

Ibnu Hajar dalam Al Ishabah mengutip bahwa ada yang mengatakan kalau Ibnu Saabith tidak 

shahih mendengar dari sahabat Nabi dan ada yang mengatakan kalau ia tidak menemui masa 

Sa‘ad bin Abi Waqash [Al Ishabah 5/228 no 6691]. Kemungkinan orang yang dimaksud Ibnu 

Hajar tersebut adalah Ibnu Ma‘in. Lagipula terlepas dari siapa yang dikutip Ibnu Hajar 

tersebut pernyataan itu keliru. Ibnu Saabith terbukti mendengar dari Jabir radiallahu ‗anhu 

dan ia menemui masa Sa‘ad bin Abi Waqash. 

Ad Dhiya‘ Al Maqdisi dalam kitabnya Al Ahadits Al Mukhtarah [dimana ia menshahihkan 

hadis yang ia kutip] mengutip hadis ‗Abdurrahman bin Saabith dengan judul “Abdurrahman 

bin Saabith dari Sa‟d radiallahu „anhu” [Al Ahadis Al Mukhtarah no 1008]. Hal itu 

menunjukkan bahwa di sisinya riwayat Ibnu Saabith dari Sa‘ad adalah muttashil 

[bersambung] atau Ibnu Saabith mendengar dari Sa‘d. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al 

Bidayah Wan Nihayah 7/376 juga membawakan hadis ‗Abdurrahman bin Saabith dari Sa‘d di 

atas dan ia berkata “sanadnya hasan” maka itu berarti disisinya riwayat Ibnu Saabith dari 

Sa‘d adalah muttashil [bersambung] atau Ibnu Saabith mendengar dari Sa‘d 

. 

. 

. 

ٖ ػحٓش ػٖ عؼذ ذ  ٖ ٢ ذ حؿ أذ ٤ٚ ػٖ ٝه حٍ أذ  ه

س أٓش ؼح٣ٝ ٓ ٖ ٢ ذ ٤حٕ أذ ل ع عؼذج  وحٍ   ٓح ك

٘ؼي غد إٔ ٓ ح ض طشجخ أذ وحٍ ؟ جُ شش أٓح ك  رً

ح الغ ٜٖ غ حُ ٚ ه عٍٞ ُ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع  ِٖ ٚر ك ع ٕ أ ٌٕٞ أل ٢ ض ٜٖ٘ ٝجقذز ُ  أقد ٓ
٢ ٘ؼْ قٔش ٖٓ ئُ عٔؼص جُ عٍٞ  هللا س  ٠ِ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع وٍٞ  ٣ ٚ ٚل ُ ِ ٢ خ ؼل ك  ذ
ٚ ـحص٣ وحٍ ٓ ٚ ك ُ ٢ِ ح ػ عٍٞ ٣ هللا س  ٢٘ ط ل ِ  خ

غحء ٓغ ٘ ٤حٕ جُ ر ق وحٍ ؟ ٝجُ ٚ ك عٍٞ ُ هللا س  

٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع م٠ أٓح  ش ٌٕٞ إٔ ض  ض
٢٘ س ٓ ٘ضُ ٔ ٛحسٕٝ ذ ع٠ ٖٓ  ال ٓٞ ٚ ئ ال أٗ رٞز  ٗ 
ؼذ١ ٚط ذ عٔؼ وٍٞ ٝ ٣ ّٞ رش ٣ ٤ ٤ٖ خ ط  ألػ

س شج٣ ال جُ كد سؾ هللا ٣  ٚ عُٞ ٚر ٝس ك هللا ٣ٝ  

ٚ عُٞ حٍ ٝس ٘ح ه ططحُٝ ٜح ك وحٍ ُ ٢ جدػٞج ك ُ 
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٤ح ِ ٠ ػ أض ٚ ك قن أسٓذ ذ ر ٢ ك ٘ٚ ك ٤ غ ػ  ٝدك

س شج٣ ٤ٚ جُ طف ئُ ل هللا ك  ٤ٚ ِ ٔح ػ ص ُٝ ضُ ٛزٙ ٗ  

س وَ ج٣٥ ٞج ك ؼحُ ذع ض ح ٗ ٘حءٗ ٌْ أذ ٘حت  آٍ / 3 ] ٝأذ

عٍٞ دػح [ 61 / ػٔشجٕ هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ  ٝ ػ

ِْ ع ٤ح  ِ ٔس ػ حه ٘ح ٝك ٘ح ٝقغ ٤ وحٍ ٝقغ  ك

ِْٜ ء جُ ٛإال  ٢ِ  أٛ

Dari „Aamir bin Sa‟d bin Abi Waqash dari ayahnya yang berkata Muawiyah bin Abi Sufyan 

memerintah Sa‟ad, lalu berkata “Apa yang menghalangimu untuk mencaci Abu Turab”?. 

Sa‟ad berkata “Selama aku masih mengingat tiga hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW 

aku tidak akan mencacinya yang jika aku memiliki salah satu saja darinya maka itu lebih aku 

sukai dari segala macam kebaikan. Rasulullah SAW telah menunjuknya sebagai Pengganti 

Beliau dalam salah satu perang, kemudian Ali berkata kepada Beliau “Wahai Rasulullah 

SAW engkau telah meninggalkanku bersama perempuan dan anak-anak?” Maka Rasulullah 

SAW berkata kepadanya Tidakkah kamu ridha bahwa kedudukanmu disisiku sama seperti 

kedudukan Harun disisi Musa, hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Aku mendengar 

Rasulullah SAW berkata di Khaibar “Sungguh Aku akan memberikan panji ini pada orang 

yang mencintai Allah dan RasulNya serta dicintai Allah dan RasulNya. Maka kami semua 

berharap untuk mendapatkannya. Lalu Beliau berkata “Panggilkan Ali untukku”. Lalu Ali 

datang dengan matanya yang sakit, kemudian Beliau meludahi kedua matanya dan 

memberikan panji kepadanya. Dan ketika turun ayat “Maka katakanlah : Marilah kita 

memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian”(Ali Imran ayat 61), Rasulullah SAW 

memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain dan berkata “Ya Allah merekalah keluargaku” 

[Shahih Muslim 4/1870 no 2404] 

Kami telah menjelaskan panjang lebar makna hadis ini dalam tulisan kami yang lalu, dimana 

kami membantah penafsiran An Nawawi terhadap hadis ini. Disini kami hanya ingin 

mengutip ulama yang menguatkan hujjah kami bahwa makna hadis riwayat Muslim di atas 

adalah Muawiyah memerintahkan Sa‘ad untuk mencaci Imam Ali. 

Abu Hasan Al Sindiy atau Al Hafizh Muhammad bin ‗Abdul Hadiy Al Sindiy termasuk 

ulama yang mengartikan riwayat Muslim sebagai Muawiyah memerintah Sa‘ad untuk 

mencaci Imam Ali. Dalam kitabnya Syarh Sunan Ibnu Majah, ketika menjelaskan lafaz 

―Fanala minhu‖ dalam hadis Ibnu Saabith di atas ia berkata 

ٚ ُٞ ٘ح ) : ه ٘ٚ ٍك حٍ أ١ ( ٓ س ٗ ؼح٣ٝ ٓ ٖٓ ٢ِ غ ػ  ٝٝه

٤ٚ ٚر ك ع ٝ َ عؼذج أٓش ذ غد  حُ ٔح ذ ً َ٤ ٢ ه  ك

ِْ غ طشٓز١ ٓ  ٝجُ

Perkataannya “Fanala minhu” bermakna Muawiyah mencela Ali, berkata buruk tentangnya 

dan mencacinya kemudian memerintahkan Sa‟ad untuk mencacinya seperti yang dikatakan 

dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi [Syarh Sunan Ibnu Majah no 121] 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Manhaj As Sunnah 

ketika menyinggung hadis Sa‘ad riwayat Muslim, ia berkata 

https://secondprince.wordpress.com/2009/01/12/riwayat-muawiyah-mencela-imam-ali-as-adalah-shahih/
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ع ٝأٓح عؼذ قذ٣ ٔح  س أٓشٙ ُ ؼح٣ٝ غد ٓ حُ ٠ ذ أذ  ك

وحٍ غد إٔ ػيٖٓ ٓح ك ٢ِ ض ٖ ػ ٢ ذ د أذ  هحُ

وحٍ الظ ك ٜٖ غ حُ عٍٞ ه هللا س  ٠ِ ف هللا   

٤ٚ ِ ِْ ػ ع ٝ ِٖ ٚر ك ع ٕ أ ٌٕٞ أل ٢ ٣  ٝجقذز ُ

ٖٜ٘ ٢ أقد ٓ ٘ؼْ قٔش ٖٓ ئُ ع جُ كذ٣ ٜزج جُ ع ك  قذ٣

٤ف فك ِْ سٝجٙ  غ ٓ ٢ ٤ٚك ك فك  

Adapun hadis Sa‟ad ketika Muawiyah memerintahkannya untuk mencaci dan ia menolak 

maka Muawiyah berkata “apa yang mencegahmu mencaci Ali bin Abi Thalib?” Sa‟ad 

berkata “selama masih ada tiga hal yang dikatakan Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] tentangnya maka aku tidak akan mencacinya. Seandainya aku memiliki satu saja 

diantara ketiganya maka itu lebih aku cintai dari segala macam kebaikan –al hadits-. Hadis 

ini adalah hadis shahih diriwayatkan Muslim dalam Shahihnya [Manhaj As Sunnah Ibnu 

Taimiyyah 5/16] 

Penafsiran kami terhadap hadis ini jelas bersandarkan pada teksnya. Lafaz pertama 

“Muawiyah memerintah Sa‟ad” kemudian lafaz berikutnya Muawiyah berkata “apa yang 

mencegahmu mencaci Abu Turab”. Maka orang yang paham dan punya akal pikiran dapat 

mengetahui bahwa hadis itu bermakna Muawiyah memerintahkan Sa‘d mencaci Ali tetapi 

Sa‘d menolaknya maka Muawiyah bertanya “apa yang mencegahmu mencaci Abu Turab?‖. 

Sedangkan apa yang dijelaskan oleh Nawawi dalam Syarh Muslim dan diikuti secara buta 

oleh para nashibi [karena membela idola mereka] adalah penakwilan dan tidak berdasarkan 

pada lafaz hadisnya. 

. 

. 

. 

Berikut akan kami bawakan hadis lain sebagai bukti Muawiyah mencela Imam Ali dan 

menuduhnya dengan tuduhan konyol yang jika saja perkataan serupa ditujukan kepada 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka kami yakin para nashibi akan mengkafirkan 

orang yang mengatakannya. 

٘ح رذ قذغ هللا ػ  ٢٘ ٢ قذغ ٘ح أذ رذ غ شصجم ػ  جُ
حٍ ٘ح ه ؼٔش غ ٢ ػٖ هحٝط ػٖ ٓ ٌش أذ ٖ ذ  ٓكٔذ ذ

ٖ ٖ ػٔشٝ ذ ٤ٚ ػٖ قضّ ذ حٍ أذ ٔح ه طَ ُ ٖ ػٔحس ه  ذ
عش١ ٖ ػٔشٝ دخَ ج ٠ِ قضّ ذ ٖ ػٔشٝ ػ ؼحؿ ذ  جُ
وحٍ طَ ك ذ ػٔحس ه حٍ ٝه عٍٞ ه هللا س  ٠ِ ف  

هللا  ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  ِٚ ط و ثس ض ل ٤س جُ رحؿ  جُ
وحّ ٖ ػٔشٝ ك ؼحؿ ذ ضػح جُ شؾغ ك ط٠ ٣ ٠ِ دخَ ق  ػ
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س ؼح٣ٝ وحٍ ٓ ٚ ك س ُ ؼح٣ٝ ي ٓح ٓ ؽحٗ حٍ  طَ ه  ػٔحس ه

وحٍ س ك ؼح٣ٝ ذ ٓ طَ ه ٔحرج ػٔحس ه حٍ ك  ػٔشٝ ه

عٔؼص عٍٞ  هللا س  ٠ِ ف هللا   ٤ٚ ِ ِْ ٝ ػ ع  

وٍٞ ٣ ِٚ ط و ثس ض ل ٤س جُ رحؿ وحٍ جُ ٚ ك ُ 
س ؼح٣ٝ نص ٓ ٢ دق ي ك ُٞ كٖ أٝ ذ ٘حٙ ٗ ِ ط ٔح ه  ئٗ

ِٚ ط ٢ِ ه ٚ ػ فكحذ ٚ ؾحؤٝج ٝأ ط٠ ذ وٞٙ ق ٤ٖ جُ  ذ
٘ح حٍ أٝ سٓحق ٤ٖ ه ٘ح ذ ٤ٞك ع  

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang menceritakan kepadaku ayahku yang 

menceritakan kepada kami „Abdurrazaq yang berkata menceritakan kepada kami Ma‟mar 

dari Ibnu Thawus dari Abu Bakar bin Muhammad bin „Amru bin Hazm dari ayahnya yang 

berkata “ketika Ammar bin Yasar terbunuh maka masuklah „Amru bin Hazm kepada Amru 

bin „Ash dan berkata “Ammar terbunuh padahal sungguh Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam berkata “Ia dibunuh oleh kelompok pembangkang”. Maka „Amru bin „Ash berdiri 

dengan terkejut dan mengucapkan kalimat [Inna lillahi wa inna ilaihi raji‟un] sampai ia 

mendatangi Muawiyah. Muawiyah berkata kepadanya “apa yang terjadi denganmu”. Ia 

berkata “Ammar terbunuh”. Muawiyah berkata “Ammar terbunuh, lalu kenapa?”. Amru 

berkata “aku mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkata “Ia dibunuh oleh 

kelompok pembangkang”. Muawiyah berkata “Apakah kita yang membunuhnya? 

Sesungguhnya yang membunuhnya adalah Ali dan sahabatnya, mereka membawanya dan 

melemparkannya diantara tombak-tombak kita atau ia berkata diantara pedang-pedang kita 

[Musnad Ahmad 4/199 no 17813 dishahihkan oleh Syaikh Syu‟aib Al Arnauth] 

Perhatikan hadis di atas setelah mengetahui ‗Ammar bin Yasar radiallahu ‗anhu terbunuh dan 

terdapat hadis bahwa ‗Ammar akan dibunuh oleh kelompok pembangkang maka Muawiyah 

menolaknya bahkan melemparkan hal itu sebagai kesalahan Imam Ali. Menurut Muawiyah, 

Imam Ali dan para sahabatnya yang membunuh ‗Ammar karena membawanya ke medan 

perang dan menurut Muawiyah Imam Ali itu yang seharusnya dikatakan sebagai kelompok 

pembangkang. Sudah jelas ini adalah celaan yang hanya diucapkan oleh orang yang lemah 

akalnya. 

Tentu saja itu sama halnya dengan Muawiyah menuduh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] yang membunuh para sahabat Badar dan Uhud yang syahid di medan perang 

karena Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang membawa mereka ke medan perang. 

Bayangkan jika perkataan dengan ―logika Muawiyah‖ ini diucapkan kepada Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] maka sudah pasti para nashibi itu akan menyatakan kafir orang 

yang mengatakannya. Mari kita lihat dalih dalih konyol para nashibi atas pembelaan mereka 

terhadap sahabat pujaan mereka Muawiyah. 

Studi Kritis Kredibilitas Abu Balj : Yahya bin Abi Sulaim 

Al Kufiy 

Posted on November 14, 2011 by secondprince  

Studi Kritis Kredibilitas Abu Balj : Yahya bin Abi Sulaim Al Kufiy 

https://secondprince.wordpress.com/2011/11/14/studi-kritis-kredibilitas-abu-balj-yahya-bin-abi-sulaim-al-kufiy/
https://secondprince.wordpress.com/2011/11/14/studi-kritis-kredibilitas-abu-balj-yahya-bin-abi-sulaim-al-kufiy/
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Tulisan ini kami buat sebagai bantahan bagi kaum nashibi. Dalam agenda mereka yang 

bertujuan menghapus keutamaan ahlul bait, mereka menyebarkan syubhat yang terkesan 

―ilmiah‖ bagi orang awam tetapi kenyataannya syubhat itu hanya akal-akalan semata. Salah 

satu syubhat kaum nashibi adalah melemahkan Yahya bin Abi Sulaim atau Abu Balj yaitu 

perawi hadis yang meriwayatkan sepuluh keutamaan besar Imam Ali. Kami akan membahas 

syubhat nashibi secara rinci, membantahnya dan menunjukkan kekeliruannya. 

. 

. 

Ulama Yang Menta’dilkan Abu Balj 

Abu Balj Al Fazaariy Al Wasithiy namanya Yahya bin Sulaim bin Balj, ada yang 

mengatakan Yahya bin Abi Sulaim, ia adalah perawi Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, 

Sunan Nasa‘i dan Sunan Ibnu Majah. Ibnu Ma‘in, Ibnu Sa‘ad, Nasa‘i dan Daruquthni 

menyatakan tsiqat. Bukhari berkata ―fiihi nazhar‖. Abu Hatim berkata ―shalih al hadits tidak 

ada masalah padanya‖. Ibnu Sa‘ad mengutip Yazid bin Harun yang berkata ―ia banyak 

mengingat Allah‖. Ibnu Hibban memasukkan dalam Ats Tsiqat dan berkata ―sering keliru‖. 

Yaqub bin Sufyan berkata ―orang kufah yang tidak ada masalah padanya‖. Ibrahim bin 

Ya‘qub Al Jawzjaniy dan Abul Fath Al Azdiy berkata ―tsiqat‖. Ibnu Abdil Barr dan Ibnu 

Jauzi menukil Ibnu Ma‘in yang mendhaifkannya. Ahmad berkata ―ia meriwayatkan hadis 

mungkar‖. [At Tahdzib Ibnu Hajar juz 12 no 184] 

Begitulah yang dikutip Ibnu Hajar dalam kitabnya Tahdzib At Tahdzib. Ada beberapa 

kutipan Ibnu Hajar yang perlu ditinjau kembali. Mengenai pernyataan Abu Hatim maka itu 

benar adanya tetapi mengenai kutipan Ibnu Ma‘in dari Ibnu Jauzi dan Ibnu Abdil Barr maka 

hal itu keliru karena tidak tsabit dari Ibnu Ma‘in. Pernyataan Ibnu Ma‘in yang tsabit terhadap 

Abu Balj adalah ia menyatakan tsiqat. 

 ٖ ٠٤ ر ل ٍٜٞ ػٖ ٣ ٘ ٓ ٖ ٓلخم ر ٠ ػٖ ح َٙ حر خٍ ًً َكٖٔ ه زي حُ خ ػ ٗ

ز٠ ػٖ  ض حپ ٓؤُ خٍ  َكٖٔ ه زي حُ خ ػ وش. ٗ ِؾ ػ ٞر خٍ: حر ٚ ه ٤ٖ حٗ ؼ ٓ

٠ د ٚحر ؤّ ر ق ٫ ر ٛخُ  ٞٛ وخٍ  ٤ْ ك ِ ٓ  ٠ ٖ حر ٠٤ ر ل ؾ ٣ ُ 

Telah menceritakan kepada kami „Abdurrahman yang berkata Ayahku menyebutkan dari 

Ishaq bin manshur dari Yahya bin Ma‟in bahwa ia berkata “Abu Balj tsiqat”. Telah 

menceritakan kepada kami „Abdurrahman yang berkata aku bertanya kepada ayahku tentang 

Abu Balj Yahya bin Abi Sulaim, ia berkata “shalih tidak ada masalah padanya” [Al Jarh 

Wat Ta‟dil Ibnu Abi Hatim 9/153 no 634] 

Mengenai pernyataan Ibnu Sa‘ad kalau Abu Balj tsiqat dan pujian Yazid bin Harun terhadap 

Abu Balj, itu telah disebutkan Ibnu Sa‘ad dalam kitabnya Ath Thabaqat 7/311. Sedangkan 

untuk ta‘dil An Nasa‘i kami tidak menemukan kitab Nasa‘i yang bisa dirujuk untuk 

membuktikan tsabit atau tidaknya pernyataan An Nasa‘i tersebut. Pernyataan Daruquthni 

disebutkan oleh muridnya Al Barqaniy dalam Su‘alatnya 

وش ٓط٢ ػ خٍ ٝح ِؾ ه ٞ ر ٤ْ أر ِ ٓ  ٢ ٖ أر ٠٤ ر ل ِض ٣  ه
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Aku berkata Yahya bin Abi Sulaim Abu Balj, [Daruquthni] berkata Al Wasithiy tsiqat 

[Su‟alat Al Barqaniy no 546] 

Perkataan Bukhari ―fiihi nazhar‖ tidak ditemukan dalam kitab Al Bukhari. Bukhari tidak 

memasukkan Abu Balj dalam Adh Dhu‘afa tetapi ia menyebutkan keterangan tentang Abu 

Balj dalam kitabnya Tarikh Al Kabir tanpa menyebutkan jarh-nya 

 ٞٛ ٝ ِ ؼ٣ِ زي حُ ٖ ػ ي ر ٣ٞٓ خ  ٓلخم ٗ خٍ ا ٤ْ ه ِ ٓ  ٢ ٖ أر ٠٤ ر ل ٣

 ْ٤ ٘ ؼ١ٍٞ ٝٛ ٘ٚ حُ لِح١ٍ ٍٟٝ ػ ِؾ حُ ٞ ر ٓط٢ أر وخٍ ٝح ٢ ٣ٝ ٞك ً

 ٖ ٠٤ ر ل وخٍ ٣ خ ٣ٝ خٍ ٗ زش ه ؼ ٗ خ  ٖ كٔخى ٗ َٜٓ ر خٍ  ٓٞى ٝه ٢ ح٧ أر

ْ٤ ِ ٓ  ٢ ٖ أر ٠٤ ر ل ِؾ ٣ ٞ ر  أر

Yahya bin Abi Sulaim, Ishaq berkata telah menceritakan kepada kami Suwaid bin „Abdul Aziz 

dan dia adalah orang kufah dan dikatakan orang waasith Abu Balj Al Fazaariy telah 

meriwayatkan darinya Ats Tsawriy dan Husyaim, dan dikatakan Yahya bin Abil Aswad, Sahl 

bin Hammaad berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Balj Yahya bin Abi Sulaim [Tarikh Al Kabir Bukhari juz 8 

no 2996] 

Kutipan Al Bukhari ‗fihi nazhar‖ terhadap Abu Balj disebutkan Ibnu Adiy dalam Al Kamil 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Hammaad dari Al Bukhari 

ِؾ  ٞ ر ٤ْ أر ِ ٓ  ٠ ٖ أر ٠٤ ر ل زوخ١ٍ ٣ خ حُ وٍٞ ه ٖ كٔخى ٣ ؼض ر ٔٓ

ظَ ٗ ٤ٚ ٕٞ ك ٤ٔ ٓ ٖ ٖ كخ١ذ ٝػَٔٝ ر ٓٔغ ٓلٔي ر ٛخ   

[Ibnu Adiy] Aku mendengar Ibnu Hammaad mengatakan Bukhari berkata “Yahya bin Abi 

Sulaim Abu Balj mendengar dari Muhammad bin Haathib dan „Amru bin Maimun “Fiihi 

nazhar” [Al Kamil Ibnu Adiy 7/229] 

Ibnu Hajar keliru ketika menyatakan Ibnu Hibban menyebutkan Abu Balj dalam Ats Tsiqat. 

Ibnu Hibban tidak memasukkan Abu Balj dalam Ats Tsiqat, pernyataan Ibnu Hibban “sering 

keliru” ditemukan dalam Al Majruhin juz 3 no 1197. Kutipan Ibnu Hajar tentang pernyataan 

Yaqub bin Sufyan terhadap Abu Balj “tidak ada masalah padanya” perlu ditinjau kembali. 

Inilah yang disebutkan Yaqub bin Sufyan dalam kitabnya Ma‘rifat Wal Tarikh 

ُٓل٤خٕ ػٖ أر٢ رِؾ ًٞك٢ ٫ رؤّ رٚ :ٝهَخٍ  ػََ٘خ   َكيَّ

Dan berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan tentang Abu Balj Al Kufiy tidak ada 

masalah padanya [Ma‟rifat Wal Tarikh Ya‟qub Al Fasawiy 3/105] 

Yaqub bin Sufyan mengutip pernyataan Sufyan Ats Tsawriy yang merupakan murid dari Abu 

Balj. Ta‘dil ini penting karena berasal dari orang yang mengenal dan bertemu langsung 

dengan Abu Balj. Ibnu Hajar juga keliru ketika mengutip pernyataan Abu Ishaq Al Jawzjaniy 

yang menyatakan Abu Balj tsiqat. Dalam kitabnya Ahwal Ar Rijal, Al Jawzjaniy justru 

menyatakan Abu Balj tidak tsiqat [Ahwal Ar Rijal no 190]. Sedangkan untuk pernyataan Abu 

Fath Al Azdy maka Ibnu Hajar telah diselisihi oleh Ibnu Jauzi, dimana ia dalam kitabnya Ad 
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Dhu‘afa menukil pernyataan Al Azdy terhadap Abu Balj ―tidak tsiqat‖ [Ad Dhu‘afa Ibnu 

Jauzi no 3722]. 

Perkataan Ahmad bin Hanbal ―meriwayatkan hadis mungkar‖ tidak memiliki asal penukilan 

yang tsabit. Selain Ibnu Hajar, kutipan ini juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Adh 

Dhu‘afa [Adh Dhu‘afa Ibnu Jauzi no 3722]. Ahmad bin Hanbal tidak menyebutkan hal ini 

dalam kitab Al Ilal dan tidak pula diriwayatkan oleh para muridnya dalam Su‘alat Ahmad. 

Adz Dzahabi juga menyebutkan biografi Abu Balj dalam kitabnya Mizan Al ‗Itidal. Ia 

menuliskan Yahya bin Sulaim atau Ibnu Abi Sulaim Abu Balj Al Fazaariy Al Wasithiy 

meriwayatkan dari ‗Amru bin Maimun Al Awdiy dan Muhammad bin Haathib Al Jimaahiy 

telah meriwayatkan darinya Syu‘bah dan Husyaim. Ditsiqatkan oleh Ibnu Ma‘in dan yang 

lainnya, Muhammad bin Sa‘ad, Nasa‘i dan Daruquthni. Abu Hatim berkata ―shalih al hadits 

dan tidak ada masalah padanya‖. Yazid bin Harun berkata ―aku melihatnya dan ia banyak 

mengingat Allah‖. Bukhari berkata ―fiihi nazhar‖. Ahmad berkata ―meriwayatkan hadis 

mungkar‖. Ibnu Hibban berkata ―sering keliru‖. Al Jawzjaniy berkata ―tidak tsiqat‖[Mizan Al 

I‘tidal Adz Dzahabi juz 4 no 9539] 

Sejauh ini mari kita kelompokkan pendapat para ulama terhadap Abu Balj atau Yahya bin 

Abi Sulaim. Ulama yang menta‘dilkan Abu Balj adalah 

1. Syu’bah *dimana ia meriwayatkan dari perawi yang ia anggap tsiqat+ 
2. Sufyan Ats Tsawriy [tidak ada masalah padanya] 
3. Yazid bin Harun [banyak mengingat Allah] 
4. Abu Hatim [shalih tidak ada masalah padanya] 
5. Ibnu Ma’in *tsiqat+ 
6. Daruquthni [tsiqat] 
7. Ibnu Sa’ad *tsiqat+ 
8. Nasa’i *tsiqat+ 

Sedangkan ulama yang menjarh Abu Balj 

1. Bukhari [fiihi nazhar] 
2. Ibnu Hibban [sering keliru] 
3. Al Jawzjaniy [tidak tsiqat] 
4. Abu Fath Al Azdiy [tidak tsiqat] 
5. Ahmad bin Hanbal [meriwayatkan hadis mungkar] 

. 

. 

. 

Pernyataan Bukhari ”Fiihi nazhar” 

Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kutipan ―Fiihi nazhar‖ Bukhari terhadap Abu 

Balj tidak disebutkan Bukhari dalam kitabnya Tarikh Al Kabir tetapi disebutkan oleh Ibnu 

Adiy dari syaikh [gurunya] yaitu Ibnu Hammaad dari Al Bukhari. Perkataan Bukhari “fiihi 
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nazhar” terhadap seorang perawi bukanlah jarh yang bersifat syadid [keras] seperti yang 

dikatakan oleh para ulama muta‘akhirin yaitu Adz Dzahabi, Ibnu Katsir dan yang lainnya. 

Bukhari sendiri terkadang menta‘dilkan perawi yang ia katakan ―fiihi nazhar‖. Murid Al 

Bukhari seperti Imam Tirmidzi tidak memahami lafaz ―fiihi nazhar‖ Bukhari sebagai jarh 

syadid begitu pula Ibnu Adiy yang merupakan murid Ibnu Hammad [muridnya Al Bukhari] 

dalam kitabnya Al Kamil tidak menjadikan perkataan ―fiihi nazhar‖ Bukhari sebagai jarh 

syadid. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari gurunya Al Bukhari tentang seorang perawi yang 

dikatakannya ―fiihi nazhar‖ 

٢ٗء  ٠ِ ٤ٚ ػ ؼِّ ك ٣ ْ ظَ ُٝ ٗ ٤ٚ ٘خ ك ُ َ٤ ز ٖ ؿ ٤ْ ر ٌ  ٝك

[Bukhari berkata] Dan Hakim bin Jubair bagi kami adalah Fiihi nazhar, [At Tirmidzi 

berkata] ia tidak memaksudkan apa-apa tentang perkataannya itu. [Tartib Ilal Tirmidzi no 

71] 

Sebagai seorang murid Bukhari maka Tirmidzi jelas jauh lebih paham terhadap perkataan 

gurunya. Ini adalah bukti kuat bahwa perkataan ―fiihi nazhar‖ juga berarti Bukhari 

bertawaqquf atas perawi yang dimaksud. Bahkan Bukhari sendiri pernah menta‘dilkan perawi 

yang ia katakan ―fiihi nazhar‖. 

ظَ ٗ ٤ٚ ٓلخم ك ٖ ا ز٢ ػٖ ر ٘ ـ ي حُ ٓخُ  ٞ ْٗ أر ٛخ  ٖ  ػَٔٝ ر

„Amru bin Haasyim Abu Malik Al Janabiy meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, fiihi nazhar 

[Tarikh Al Kabir Al Bukhari juz 6 no 2072] 

Kemudian Tirmidzi ketika bertanya kepada gurunya Al Bukhari, Al Bukhari malah 

menta‘dilkan perawi tersebut. 

َلًٔيح ػٖ أر٢ ٓخُي حُـ٘ز٢ ُٓ ؤَُُض  َٓ َٝ   ْٗ ٛخ  ٖ ي ػَٔٝ ر ٓخُ  ٞ وخٍ أر ك

غ لي٣ وخٍد حُ ز٢ ٓ ٘ ـ  حُ

Dan aku bertanya pada Muhammad [Bukhari] tentang Abu Malik Al Janabiy, ia berkata Abu 

Malik „Amru bin Haasyim Al Janabiy “muqarrib al hadis” [Tartib Ilal Tirmidzi no 140] 

Perkataan Bukhari “muqarrib al hadits” [hadisnya mendekati] adalah salah satu bentuk 

ta‘dil. Hal ini terbukti bahwa Bukhari telah menyatakan shahih hadis perawi yang ia katakan 

―muqarrib al hadits‖. At Tirmidzi meriwayatkan bahwa Bukhari berkata 

 ٖ ل٢ ػٖ ػَٔٝ ر طخث َكٖٔ حُ زي حُ ٖ ػ زي هللا ر غ ػ ٗؼ٤ذ ، َػٖ ٝكي٣

أَر٤ِٚ ػٖ ؿيٙ ك٢ ٌٛح حُزخد ٛٞ ٛل٤ق أ٠٣خ ٝػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُطخثل٢ 

غ لي٣ وخٍد حُ ٓ 

Dan hadis „Abdullah bin „Abdurrahman Ath Thaa‟ifiy dari „Amru bin Syu‟aib dari ayahnya 

dari kakeknya tentang bab ini adalah shahih dan „Abdullah bin „Abdurrahman Ath Thaa‟ifiy 

muqarrib al hadits [Tartib Ilal Tirmidzi no 154] 
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Selain itu Bukhari juga pernah menyatakan shahih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang 

dikatakannya “fiihi nazhar”. 

خٕ  ٔؼ ٘ ٜخ١ٍ ػٖ حُ ٤َ ح٧ٗ ٘ ٖ ر خٕ ر ٔؼ ٘ ٠ حُ ُٞٓ  ْ ٓخُ  ٖ ٤ذ ر ز ك

َ٘ ٝد ٞ ر ٘ٚ أر ي ٍٟٝ ػ َ٘ ٝهخُ ظ ٘ ٔ ٖ حُ ض ٝٓلٔي ر خر ٖ ػ ٤َ ر ٗ

ظَ ٗ ٤ٚ خٕ ك ٔؼ ٘ ذ حُ خط ً ٞٛ ٜٓخؿَ ٝ  ٖ ٤ْ ر َحٛ طش ٝار ٖ ػَك  ر

Habib bin Saalim mawla Nu‟man bin Basyiir Al Anshariy meriwayatkan dari Nu‟man dan 

telah meriwayatkan darinya Abu Bisyr, Basyiir bin Tsaabit, Muhammad bin Muntasyir, 

Khalid bin „Urthufah, Ibrahim bin Muhaajir dan ia jusru tulis Nu‟man. Fiihi nazhar [Tarikh 

Al Kabir Bukhari juz 2 no 2606]. 

ػَ٘خ أرٞ ػٞحٗش ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓلٔي رٖ حُٔ٘ظَ٘ ، َػٖ أَر٤ِٚ ػٖ  ػَ٘خ هظ٤زش ، َكيَّ َكيَّ

٠ِ هللا  ٛ ز٢  ٘ ٤َ إٔ حُ ٘ ٖ ر خٕ ر ٔؼ ٘ ْ ػٖ حُ ٓخُ  ٖ ٤ذ ر ز ػ٤ِٚ ك

رَِّي ح٧َْػ٠َِ}ِْٝٓ ًخٕ ٣وَأ ك٢ حُؼ٤ي٣ٖ ٝحُـٔؼش د  ٍَ  َْ ْٓ زِِّق ح َٓ َْ أَطَخَى }ٝ  { َٛ
٤َِش ِٗ ـَخ ُْ َلًٔيح ػٖ ٌٛح حُلي٣غ ،  {َكِي٣ُغ ح ُٓ ُُْض  ؤ َٓ ٍٝرٔخ حؿظٔؼخ ك٢ ٣ّٞ ك٤وَأ رٜٔخ 

غ ػٖ  لي٣ ٌٛح حُ  ١َٝ ٘ش ٣ ٤ ٤ ٖ ػ خٕ حر ٤ق ًٝ ٛل غ  ٛٞ كي٣ وخٍ :  ك

َ٘ ظ ٘ ٔ ٖ حُ ٖ ٓلٔي ر ٤ْ ر َحٛ ك٠٤طَد ك٢ ٍٝح٣ظٚ هخٍ َٓس كز٤ذ رٖ  ار

ٓخُْ ، َػٖ أَر٤ِٚ ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ٝٛٞ ْٝٛ ٝحُٜل٤ق كز٤ذ رٖ ٓخُْ ػٖ 

َ٤ ٘ ٖ ر خٕ ر ٔؼ ٘  حُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu „Awanah dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir dari ayahnya dari Habib bin 

Saalim dari Nu‟man bin Basyiir bahwa Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] biasa membaca 

dalam kedua shalat Id dan Jum‟at “Sabbihis marabbikal a‟la” dan “Hal ataaka hadiitsul 

ghaasyiyah” begitu pula ketika hari Id bersamaan dengan hari Jum‟at maka Beliau 

membaca keduanya. Aku [Trimidzi] bertanya kepada Muhammad [Bukhari] tentang hadis ini 

dan ia berkata “itu hadis shahih dan Ibnu Uyainah meriwayatkan hadis ini dari Ibrahim bin 

Muhammad bin Muntasyir dan mengalami idhthirab dalam riwayatnya, ia berkata Habib bin 

Saalim dari ayahnya dari Nu‟man bin Basyiir dan ini keliru, yang shahih adalah Habib bin 

Saalim dari Nu‟man bin Basyiir [Tartib Ilal Tirmidzi no 152] 

Para nashibi lebih suka bertaklid buta pada pernyataan Adz Dzahabi dan Ibnu Katsir bahwa 

lafaz ―fiihi nazhar‖ di sisi Bukhari berarti perawi tersebut sangat rendah kedudukannya di sisi 

Bukhari. Adz Dzahabi dalam biografi ‗Abdullah bin Dawud Al Wasithiy berkata 

 ّٙٙص١ ١ّٕف حٍا حًٙ ٍٝم١ حٍٝ ، ٍظٕ ١ٙف : ١ٍحمدٍح ٍحم ىمٝ .

زخ  ؿخُ

Sungguh telah berkata Bukhari “fiihi nazhar” dan tidaklah ia mengatakan ini kecuali orang 

itu termasuk orang yang dituduhnya [Mizan Al I‟tidal juz 2 no 4294] 
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Dalam kitabnya Al Muuqizhah Fi Ilm Musthalah Hadits, Adz Dzahabi juga mengatakan hal 

yang sama 

ٚ ٌح ػخىط ًٝ  ٜٞ وش ك ؼ ٤ْ ر ْ أٝ ُ ٜظ ٓ ٚ ٠٘ أٗ ؼ ٔ ظَ ر ٗ ٤ٚ خٍ ك اًح ه

٤ق ؼ ٠ ٓٞأ كخ٫ ٖٓ حُ ٘يٙ أ  ػ

Dan Bukhari jika berkata “fiihi nazhar” maka itu bermakna bahwa ia tertuduh atau tidak 

tsiqat, di sisinya kedudukannya lebih buruk dari dhaif [Al Muuqizhah Adz Dzahabi hal 83] 

Pernyataan Adz Dzahabi ini diikuti oleh Ibnu Katsir dan sebagian ulama dari kalangan 

muta‘akhirin. Pada dasarnya pendapat ini tidaklah shahih dari Imam Bukhari tetapi hal ini 

dimengerti dari melihat berbagai pernyataan Bukhari terhadap perawi. Terkadang Bukhari 

menjarh seseorang dengan jarh syadid seperti “munkar al hadits” atau “sakatu „anhu” 

kemudian di saat lain ia menyatakan “fiihi nazhar”. Hal inilah membuat para ulama seperti 

Adz Dzahabi menyamakan “fiihi nazhar” dengan jarh syadid lainnya. 

Pernyataan ini tidak tepat diterapkan secara mutlak karena memang Bukhari tidak 

menyatakan demikian. Cukup banyak kasus perawi yang menolak anggapan demikian. Sebut 

saja misalnya seorang sahabat Nabi yaitu Sha‘sha‘ah bin Najiyah, Al Bukhari menyebutkan 

biografinya dalam Tarikh Al Kabir dan berkata “fiihi nazhar” [Tarikh Al Kabir juz 4 no 

2978]. Sangat tidak mungkin kalau sahabat Nabi ini dikatakan perawi yang sangat dhaif 

hanya karena Bukhari berkata ―fiihi nazhar‖. 

Para nashibi terpaksa berbasa basi dengan mengatakan maksud ―fiihi nazhar‖ itu tertuju pada 

hadis yang disebutkan Bukhari tentang kisah Sha‘sha‘ah bin Najiyah yang mendatangi Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam].  Pernyataan ini perlu ditinjau kembali, kalau memang yang 

tertuju dengan kata “fiihi nazhar” adalah hadis yang bermasalah maka lafaz yang seharusnya 

dipakai Bukhari adalah  ―fii haditsihi nazhar‖ atau ―fii isnadihi nazhar‖. Lafaz itu sering 

dipakai Bukhari dalam kitabnya. Lafaz ―fiihi nazhar‖ yang disebutkan Bukhari dalam 

kitabnya tertuju pada perawi yang dimaksud bukan hadisnya. Makna ―fiihi nazhar‖ yang 

dimaksud Bukhari terhadap Sha‘ sha‘ah adalah ia bertawaqquf atasnya atau ragu apakah 

Sha‘sha‘ah termasuk sahabat Nabi atau bukan. Sehingga di sisi Bukhari, Sha‘sha‘ah ini 

tidaklah tsabit sebagai sahabat Nabi. Ibnu Hajar dalam biografi ‗Abdurrahman bin Haani‘ bin 

Sa‘id Al Kufiy berkata 

ٛيٝم  َٛ ٢ ح٧ ٛٞ ك ظَ ٝ ٗ ٤ٚ زوخ١ٍ ك خٍ حُ  ٝه

Bukhari berkata “fiihi nazhar dan ia pada dasarnya shaduq” [Tahdzib At Tahdzib juz 6 no 

568] 

Kesimpulannya lafaz “fiihi nazhar” di sisi Bukhari pada asalnya bermakna pertengahan, bisa 

tertuju pada perawi yang sangat dhaif dan bisa pula tertuju pada perawi yang shaduq. Hal ini 

tergantung qarinah qarinah yang menguatkan. Jika perawi yang dikatakan ―fiihi nazhar‖ itu 

ternyata dijarh juga dengan sebutan ―munkar al hadits‖ atau ―sakatu ‗anhu‖ maka fiihi nazhar 

bersifat jarh syadid. Jika perawi yang dikatakan ―fiihi nazhar‖ itu dita‘dilkan oleh Bukhari di 

tempat lain maka fiihi nazhar itu bersifat jarh ringan atau sedikit keraguan terhadapnya. 
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Bagaimana jika Bukhari hanya berkata ―fiihi nazhar‖ dan di tempat lain ia tidak menjarh 

keras dan tidak pula menta‘dilkannya?. Maka itu berarti Bukhari bertawaqquf atas perawi 

tersebut atau jarh-nya bersifat ringan atau bisa dilihat qarinah qarinah lain. Kembali pada 

kedudukan Abu Balj di atas. Perkataan ―fiihi nazhar‖ Bukhari terhadap Abu Balj bukan 

bersifat jarh syadid tetapi diartikan Bukhari bertawaqquf padanya atau ada sedikit keraguan 

terhadapnya. Hal ini dapat dlihat dari berbagai qarinah berikut 

1. Bukhari sendiri dalam kitab Tarikh Al Kabir menuliskan biografi Abu Balj tanpa menyebutkan 
cacat terhadapnya bahkan ia menegaskan Syu’bah telah meriwayatkan darinya. 

2. Bukhari tidak memasukkannya dalam kitabnya Adh Dhu’afa As Saghiir padahal jarh ini 
berasal dari Ibnu Hammaad salah satu murid Bukhari yang juga meriwayatkan kitab Adh 
Dhu’afa As Saghiir. 

3. Ibnu Adiy yang merupakan murid Ibnu Hammaad tidak mengartikan jarh fiihi nazhar 
terhadap Abu Balj sebagai jarh syadid karena ia berkata tentang Abu Balj “tidak ada masalah 
dengan hadisnya” [Al Kamil Ibnu Adiy 7/230] 

4. Bukhari sendiri berhujjah dengan keterangan Abu Balj ketika menjelaskan tentang perawi 
lain. Dalam biografi Muhammad bin Haatib Al Qurasyiy [salah seorang sahabat] Bukhari 
mengutip Abu Balj yang berkata Muhammad bin Haatib berkata kepada kami “aku lahir pada 
awal hijrah di Habsyah” *Tarikh Al Kabir juz 1 no 8+. Jika Abu Balj ini kedudukannya sangat 
rendah di mata Bukhari dengan alasan jarh “fiihi nazhar” maka tidak mungkin ia akan 
berhujjah dengan riwayatnya. Mirip sekali dengan keadaan perawi Habib bin Saliim yang 
juga dikatakan “fiihi nazhar”. Bukhari juga berhujjah dengan perkataan Habib dalam biografi 
Yazid bin Nu’man bin Basyiir, Bukhari mengutip Habib bin Saalim berkata “Yazid termasuk 
sahabat Umar bin ‘Abdul Aziz” *Tarikh Al Kabir juz 8 no 3347+. Maka tidak heran kalau 
Bukhari juga menshahihkan hadis Habib bin Saalim seperti yang telah kami tunjukkan 
sebelumnya. 

5. Ibnu Hajar dalam kitabnya Badzlu Al Ma’un Fii Fadhli Ath Tha’un hal 117 menjelaskan bahwa 
maksud fiihi nazhar terhadap Abu Balj adalah bermakna pertengahan dan Ibnu Hajar 
menyatakan shahih hadis riwayat Abu Balj. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Hajar tidak 
menafsirkan fiihi nazhar Bukhari kepada Abu Balj sebagai jarh syadid. 

Semua qarinah di atas sudah cukup untuk menyatakan bahwa jarh fiihi nazhar terhadap Abu 

Balj bukan jarh yang bersifat menjatuhkan tetapi itu bermakna Bukhari memiliki sedikit 

keraguan terhadapnya dan bisa jadi dalam pandangan Bukhari pada dasarnya Abu Balj 

seorang yang shaduq hanya saja ada keraguan terhadapnya. Tentu saja hal ini tidak akan 

menjatuhkan sedikitpun kedudukan Abu Balj yang sudah dita‘dilkan oleh ulama ulama 

mu‘tabar karena jarh fiihi nazhar bukan jarh yang bersifat mufassar melainkan jarh mubham 

yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam kaidah ilmu hadis, ta‘dil lebih 

didahulukan daripada jarh mubham. 

. 

. 

. 

Pandangan Ibnu Hibban Terhadap Abu Balj 

Ibnu Hibban dalam kitabnya Al Majruhin menyatakan bahwa Abu Balj sering melakukan 

kesalahan yang membuatnya layak untuk ditinggalkan sehingga tidak bisa dijadikan hujjah 

jika ia menyendiri dalam meriwayatkan hadis [Al Majruhin juz 3 no 1197]. 
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Perlu diketahui bahwa manhaj Ibnu Hibban dalam kitabnya Al Majruhin adalah ia akan 

menyebutkan hadis-hadis dimana perawi tersebut menjadi tertuduh karenanya. Sangat 

penting untuk menilai apakah benar atau tidak hadis tersebut menjadi kesalahan dari perawi 

tersebut karena cukup dikenal Ibnu Hibban sering keliru akan pernyataannya. Tidak jarang ia 

menjarh perawi shahih dengan jarh yang keras sehingga para ulama menolak pendapat Ibnu 

Hibban tersebut. Misalnya 

 Ibnu Hibban pernah berkata terhadap Aflah bin Sa’id bahwa ia meriwayatkan dari perawi 
tsiqat hadis hadis maudhu’ sehingga tidak boleh berhujjah dan meriwayatkan darinya *Al 
Majruhin juz 1 no 111+ padahal Aflah bin Sa’id termasuk perawi Muslim yang dinyatakan 
tsiqat oleh Ibnu Ma’in dan Ibnu Sa’ad. Nasa’i berkata tidak ada masalah padanya *At Tahdzib 
juz 1 670] sehingga Ibnu Hajar dan Adz Dzahabi bersepakat menyatakan ia shaduq dan 
menolak jarh Ibnu Hibban. 

 Ibnu Hibban pernah berkata terhadap Muhammad bin Fadhl As Saduusiy bahwa ia 
mengalami ikhtilath di akhir umurnya dan banyak meriwayatkan hadis mungkar [Al Majruhin 
juz 2 no 997] padahal ia termasuk perawi Bukhari Muslim  yang disepakati tsiqat dan 
pernyataan Ibnu Hibban ditolak oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya [At Tahdzib juz 9 no 659] 

 Ibnu Hibban pernah berkata terhadap Suwaid bin ‘Amru Al Kalbiy bahwa ia sering membolak 
balik sanad sehingga tidak boleh berhujjah dengannya [Al Majruhin juz 1 no 455]. Padahal ia 
termasuk perawi Muslim yang dinyatakan tsiqat oleh Nasa’I, ibnu Ma’in dan Al Ijli *At 
Tahdzib juz 4 no 486]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat mutlak dan menolak pernyataan Ibnu 
Hibban [At Taqrib 1/404] 

Ketika menyebutkan Abu Balj, Ibnu Hibban membawakan hadis yang menurutnya menjadi 

bukti kesalahan Abu Balj yaitu 

 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٖ كخ١ذ ػٖ حُ ١ٌ ٍٟٝ ػٖ ٓلٔي ر ٛٞ حُ ٝ

خٙ  زَٗ ٌخف أه ٘ ٢ حُ ٜٞص ك يف ٝحُ لَحّ حُ ل٬ٍ ٝحُ ٤ٖ حُ َٜ ر خٍ ك ه

خٍ ف ٢ ه يٍٝه ٤ْ حُ َحٛ ٖ ار وٞد ر ؼ ٘خ ٣ خٍ كيػ ٔش ه ٞ ه٣ِ ٘خ أر ىػ

ٖ كخ١ذ ِؾ ػٖ ٓلٔي ر ٞ ر ٘خ أر خٍ كيػ ٤ْ ه ٘ ٛ 

Dan ia yang meriwayatkan dari Muhammad bin Haathib dari Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] yang berkata pemisah antara halal dan haram adalah tabuhan duff dan suara 

dalam pernikahan. Telah mengabarkannya kepada kami Abu Khuzaimah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ya‟qub bin Ibrahim Ad Dawraqiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Husyaim yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Balj 

dari Muhammad bin Haathib [Al Majruhin juz 3 no 1197] 

Perlu diketahui hadis ini telah dishahihkan atau dikuatkan oleh para ulama bahkan salafy 

sendiri berhujjah dengan hadis ini. Tetapi cukuplah kami tunjukkan bagaimana pandangan 

ulama terhadap hadis ini. Hadis Abu Balj ini disebutkan Imam Tirmidzi dalam Sunan 

Tirmidzi dimana Beliau menguatkan hadis ini 

 ٚٔ ٓ ِؾ ح ٞ ر ٖٔ ٝ أر غ ك ٖ كخ١ذ كي٣ غ ٓلٔي ر ٠ٔ كي٣ ٤ ٞ ػ خٍ أر ه

ي ٍأٟ  ٖ كخ١ذ ه ٤ْ ٝ ٓلٔي ر ِ ٓ  ٖ وخٍ حر ٤ْ ٣ٝ ِ ٓ  ٢ ٖ أر ٠٤ ر ل ٣

َ٤ ـ ٛ  ّ٬ ٛٞ ؿ ٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘  حُ
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Abu Isa berkata “hadis Muhammad bin Haathib adalah hadis hasan dan Abu Balj namanya 

Yahya bin Abi Sulaim ada yang mengatakan Ibnu Sulaim, Muhammad bin Haathib sunggung 

telah melihat Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan waktu itu ia anak yang masih kecil 

[Sunan Tirmidzi 3/398 no 1088]. 

Selain Imam Tirmidzi, Ibnu Qaisaraniy juga menyebutkan hadis ini dalam salah satu kitabnya 

dan menyatakan hadis tersebut shahih. 

 ٍَ ٍٕ هَخ ح ََ ُٖ ِك ُٞى ْر ُٔ ْل َٓ ٢ُِِّ َٗزَّؤََٗخ  ِٓ َلخ َٔ ُْ ََ ح خِػ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ُٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل ػََ٘خ ح ُْ َكيَّ ٤ِٛ ح ََ َٗزَّؤََٗخ اِْر

ْٗزَؤََٗخ ٍَ أَ ٌّ هَخ خ َ٘ ِٛ ػََ٘خ  ُ  َكيَّ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ِٖ َكخ١ٍِذ هَخ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٍِْؾ َػ أَرُٞ رَ

 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ خِف  ”َػ٤َِْ ٌَ ُص ك٢ِ حُِّ٘ ْٞ َّٜ حُ َٝ ِّ حُيُّفُّ  ح ََ َُْل ح َٝ  ٍِ َُْل٬ َٖ ح خ ر٤َْ َٓ  َُ ْٜ ٌَٛ ، ”كَ  َح

ِل٤ٌق َٛ  َكِي٣ٌغ 

Telah memberitakan kepada kami Ibrahim yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Husain bin Ismail Al Muhamiliy yang berkata telah memberitakan kepada kami Mahmuud 

bin Hiraasy yang berkata telah menceritakan kepada kami Husyaim yang berkata telah 

memberitakan kepada kami Abu Balj dari Muhammad bin Haathib yang berkata Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] bersabda pemisah antara halal dan haram adalah tabuhan 

duff dan suara dalam pernikahan. Hadis ini shahih [As Samaa‟ Ibnu Qaisaraniy no 24] 

Begitu pula Al Hakim memasukkan hadis ini dalam kitabnya Al Mustadrak dan menyatakan 

hadis tersebut shahih 

 ٖ ٘خ ػَٔٝ ر ذ كيػ ٖ ؿخُ زؤ ٓلٔي ر ٓلخم أٗ ٖ ا ٌَ ر ٞ ر ٘خ أر كيػ

خٍ  ٤ْ ه ِ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل ِؾ ٣ ٢ ر زش ػٖ أر ؼ ٗ ٤غ ػٖ  زؤ ًٝ ػٕٞ أٗ

ٜ٘ٔخ ٢ ٝحكيس ٓ خٕ ك ٓخ ً  ٖ٤ أط ِٝؿض حَٓ ٖ كخ١ذ ط ٔلٔي ر ِض ُ ٛٞص  ه

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط وخٍ ٓلٔي ٍ خ ك ٢٘ ىك ؼ ٣

ٌٛح  يف  خُ ٜٞص ر لَحّ حُ ٬ٍ ٝحُ ل ٤ٖ حُ ٓخ ر  َٜ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

وَؿخٙ ٣ ْ ٘خى ُٝ ٓ ٤ق ح٩ ٛل غ   كي٣

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq yang berkata telah memberitakan 

kepada kami Muhammad bin Ghaalib yang berkata telah menceritakan kepada kami „Amru 

bin „Aun yang berkata telah memberitakan kepada kami Waki‟ dari Syu‟bah dari Abi Balj 

Yahya bin Sulaim yang berkata aku berkata kepada Muhammad bin Haathib “aku telah 

menikahi dua orang wanita dan tidak ada satupun dari keduanya ada tabuhan suara duff. 

Muhammad radiallahu ta‟ala anhu berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

bersabda “pemisah antara halal dan haram adalah suara tabuhan duff” hadis ini shahih 

sanadnya tetapi Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya [Al Mustadrak juz 2 no 2750] 

Hadis yang dipermasalahkan Ibnu Hibban sebagai bukti kesalahan Abu Balj ternyata telah 

dikuatkan oleh para ulama lain yaitu Imam Tirmidzi, Ibnu Qaisaraniy dan Al Hakim. Ibnu 

Hibban tidak menyebutkan alasan mengapa ia memasukkan hadis tersebut sebagai kesalahan 

Abu Balj maka jelas pernyataan Ibnu Hibban tidak bisa dijadikan hujjah karena tidak 

beralasan dan  bertentangan dengan pernyataan ulama lain. 
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. 

. 

. 

Pernyataan Ahmad bin Hanbal Terhadap Abu Balj 

Pandangan Ahmad bin Hanbal telah dinukil sebagian ulama yaitu diantaranya Abu Ahmad Al 

Hakim, Ibnu Jauzi dan Ibnu Hajar. Tetapi perkataan Ahmad bin Hanbal tidak terbukti 

memiliki sanad yang tsabit hingga Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ilal 

Ma‘rifat Ar Rijal [melalui riwayat Abdullah bin Ahmad] telah menyebutkan keterangan  dan 

hadis Abu Balj tetapi tidak seikitpun ia mencela atau mengkritiknya [Al Ilal Ma‘rifat Ar Rijal 

juz 1 no 1237, 1238, 1239 dan juz 2 no 2131 dan 2250]. 

Ulama yang pertama kali mengutip jarh Ahmad bin Hanbal terhadap Abu Balj adalah Abu 

Ahmad Al Hakim dalam kitabnya Al ‗Asamiy Wal Kuna 

 ٢ ٖ أر وخٍ حر ٤ْ ٣ٝ ِ ٓ  ٢ ٖ أر ٠٤ ر ل ق ٣ ٛخُ  ٞ وخٍ أر ِؾ ٣ٝ ٞ ر أر

 ٖ ْٓ ٓلٔي ر وخ ٢ حُ ٓط٢ ػٖ أر ٞ وخٍ حُ ٢ ٣ٝ ٌٞك لِح١ٍ حُ ٓٞى حُ ح٧

ٞ ٤ٔ ٓ ٖ زي هللا ػَٔٝ ر ٢ ػ ـٔل٢ ٝأر لش أكٔي كخ١ذ حُ ؼ ٟ ٕ ح٧ٝى١ 

٘ذ ٖ ك  ر

Abu Balj dikatakan Abu Shalih Yahya bin Abi Sulaim dikatakan Ibnu Abil Aswad Al Fazaariy 

dikatakan Al Wasithiy, meriwayatkan dari Abu Qasim Muhammad bin Haathib Al Jumahiy 

dan Abu „Abdullah „Amru bin Maimun Al Awdiy, ia telah dilemahkan oleh Ahmad bin 

Hanbal [Al „Asamiy Wal Kuna 2/352 no 886] 

Abu Ahmad Al Hakim lahir pada tahun 285 H dan wafat tahun 378 H sedangkan Ahmad bin 

Hanbal wafat pada tahun 241 H. Artinya Abu Ahmad Al Hakim tidak bertemu dengan 

Ahmad bin Hanbal bahkan ia tidak bertemu dengan murid murid Ahmad bin Hanbal seperti 

Abdullah bin Ahmad [wafat 290 H], Shalih bin Ahmad [wafat 266 H] dan Abu Bakar Al 

Atsram [wafat 273 H]. Jadi penukilan perkataan Ahmad bin Hanbal yang menyatakan dhaif 

mutlak terhadap Abu Balj terbukti tidak tsabit. 

Ibnu Hajar dalam At Tahdzib menukil perkataan Ahmad tentang Abu Balj yaitu Ahmad 

berkata ia meriwayatkan hadis mungkar [At Tahdzib juz 12 no 184]. Hal yang sama juga 

dinukil Ibnu Jauzi dalam Al Maudhu‘at, ia berkata 

ِؾ كي١ ٞ ر خٍ أكٔي ٍٟٝ أر  ػخً ٌَٓ٘حً ٓيٝح ح٧رٞحده

Ahmad berkata Abu Balj meriwayatkan hadis mungkar “tutuplah pintu pintu masjid” [Al 

Maudhu‟at Ibnu Jauzi 1/366] 

Ibnu Rajab dalam Syarh Al Ilal Tirmidzi juga menukil pengingkaran Imam Ahmad terhadap 

hadis keutamaan Imam Ali dalam biografi Abu Balj 
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٠ِ هللا  ٛ ز٢  ٘ زخّ ػٖ حُ ٖ ػ ٕٞ ػٖ حر ٤ٔ ٓ ٖ ١َٝ ػٖ ػَٔٝ ر ٣

 ٢ِ ٠َ ػ ٢ ك َ ك غ ٣ٞ١ ٜ٘خ كي٣ غ ٓ ِْ أكخى٣ ٓ ٝ ٚ ٠ِ آُ ٤ٚ ٝػ ِ ػ

 ٕٞ ٤ٔ ٓ ٖ ٚ : ػَٔٝ ر ُ َ٤ َّ ٝه ش ح٧ػ ٢ ٍٝح٣ خّ ( أكٔي ك ٛخ ) ح٩ٓ ٌَ أٗ

ٚٔ ِ ٓخ أػ ٓخ أى١ٍ  خٍ :  زخّ ؟ ه ٖ ػ َٟٝ ػٖ حر ٣ 

Ia [Abu Balj] meriwayatkan dari „Amru bin Maimun dari Ibnu „Abbas dari Nabi [shallallahu 

„alaihi wasallam] hadis yang panjang tentang keutamaan Imam Ali, Imam Ahmad 

mengingkarinya dalam riwayatnya dari Al Atsram, dikatakan kepadanya “apakah „Amru bin 

Maimun meriwayatkan dari Ibnu „Abbas?. Ia berkata “tidak tahu, aku tidak mengetahuinya” 

[Syarh Al Ilal Tirmidzi 1/400] 

Semua penukilan Ahmad ini tidak ada yang terbukti tsabit karena memang tidak ada sanad 

shahihnya sampai kepada Ahmad bin Hanbal. Kami juga sudah merujuk pada Su‘alat Ahmad 

dari Al Atsram tetapi tidak menemukan kutipan Ibnu Rajab tersebut. Seandainya kita anggap 

kutipan Ahmad bin Hanbal tersebut tsabit maka inipun tidak masalah karena Ahmad bin 

Hanbal terbukti keliru. 

Hadis yang dikatakan mungkar oleh Ahmad bin Hanbal yaitu “tutuplah pintu pintu masjid” 

itu adalah hadis shahih sebagaimana telah kami bahas takhrijnya dalam salah satu tulisan 

kami [silakan lihat disini]. Sedangkan riwayat Al Atsram dari Ahmad bin Hanbal bahwa ia 

tidak mengetahui ‗Amru bin Maimun meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga tidak bisa 

dijadikan hujjah. Perkataan Ahmad bin Hanbal “aku tidak mengetahuinya” bisa berarti ia 

memang tidak mengenal ‗Amru bin Maimun meriwayatkan dari Ibnu Abbas atau bisa jadi di 

sisinya tidaklah tsabit kalau ‗Amru bin Maimun meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Banyak para 

nashibi [yang berhujjah dengan kutipan Ibnu Rajab] ingin menunjukkan bahwa pengingkaran 

Ahmad bin Hanbal itu tidak lain karena hanya Abu Balj yang menyebutkan riwayat ‗Amru 

bin Maimun dari Ibnu Abbas. 

Jika memang Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian maka beliau telah keliru. Riwayat 

‗Amru bin Ma‘imun dari Ibnu Abbas telah disebutkan dengan sanad yang shahih dalam 

Shahih Bukhari yaitu dalam kisah terbunuhnya Umar. Dimana ‗Amru bin Maimun 

menyaksikan dan mendengar perkataan para sahabat saat itu termasuk di antaranya Ibnu 

Abbas. Disebutkan dalam Shahih Bukhari 5/15 no 3700 bahwa ‗Amru bin Maimun 

meriwayatkan dari Ibnu ‗Abbas bahkan mendengar langsung Ibnu ‗Abbas mengatakan orang 

yang membunuh Umar adalah budaknya Mughirah. Maka sudah jelas Ahmad bin Hanbal 

keliru, itupun jika perkataan tersebut memang tsabit dari Ahmad bin Hanbal. 

. 

. 

. 

Perkataan Abdul Ghaniy bin Sa’id Terhadap Abu Balj 

Para nashibi juga berhujjah dengan kutipan Ibnu Rajab yang menukil Abdul Ghaniy bin Sa‘id 

sebagai bukti kekeliruan riwayat Abu Balj. 

https://secondprince.wordpress.com/2011/10/25/takhrij-hadis-tutuplah-pintu-masjid-kecuali-pintu-ali/
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 ٢ ِؾ أهطؤ ك خ ر ع إٔ أر لخك ١َٜ حُ ٔ ٤ي حُ ؼ ٓ  ٖ ٢٘ ر ـ زي حُ َ ػ ًًٝ

 ٖ َٝ ر ٔؼ ٛٞ ر  ْ٤ ٌٛح ، ُٝ  ٕٞ ٤ٔ ٓ ٖ ْٓ ػَٔٝ ر ٍٜ٘ٞح ٔ ٕٞ حُ ٤ٔ ٔخ   ٓ اٗ

٤ق ،  ؼ ٟ  ٞٛ َٓٔس ، ٝ  ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٠ ػ زي هللا ُٓٞ ٞ ػ ٕٞ أر ٤ٔ ٓ ٞٛ

ِْ ٤ي . ٝهللا أػ ؼ ز ٤ْ ر ٌٛح ُ ٝ 

Dan disebutkan „Abdu Ghaniy bin Sa‟id Al Mishriy Al Hafizh bahwa Abu Balj keliru dalam 

nama „Amru bin Maimun disini, bukanlah ia „Amru bin Maimun yang masyhur sesungguhnya 

ia adalah Maimun „Abu „Abdullah mawla „Abdurrahman bin Samarah dan ia dhaif, hal ini 

tidaklah jauh, wallahu a‟lam [Syarh Ilal Tirmidzi Ibnu Rajab 1/400] 

Yang perlu dicermati dari perkataan ‗Abdul Ghaniy disini adalah itu hanyalah sebuah 

kemungkinan yang dikatakan oleh ‗Abdul Ghaniy sebagaimana terlihat dari lafal ―hal itu 

tidaklah jauh‖. Sebagai sebuah kemungkinan ya silakan saja tetapi itu tidak bisa dijadikan 

hujjah dengan berbagai alasan berikut 

 Abu Balj dikenal meriwayatkan dari ‘Amru bin Maimun tetapi Abu Balj tidak dikenal 
meriwayatkan dari Maimun Abu ‘Abdullah. Dalam biografi Abu Balj tidak ditemukan nama 
salah satu gurunya adalah Maimun Abu Abdullah begitu pula dalam biografi Maimun Abu 
Abdullah tidak ditemukan ada muridnya yang bernama Abu Balj. 

 Sangat jauh sekali kemungkinan Abu Balj salah menyebutkan nama orang yang telah ia 
temui dan mendengar langsung hadis darinya. Abu Balj seorang yang tsiqat maka 
pernyataannya bahwa ia mengambil riwayat tersebut dari ‘Amru bin Maimun jelas lebih 
bernilai hujjah dibandingkan dengan orang kemudian yang hanya menduga duga tanpa 
dasar. 

 Hadis Maimun Abu Abdullah “tutuplah pintu masjid” adalah hadis Maimun Abu Abdullah 
dari Zaid bin Arqam radiallahu ‘anhu sedangkan hadis Abu Balj adalah hadis ‘Amru bin 
Maimun dari Ibnu Abbas. Abdul Ghaniy tidak hanya menuduh Abu Balj salah menyebutkan 
nama bahkan ia juga menuduh Abu Balj salah menyebutkan nama sahabat yang 
meriwayatkan hadis tersebut. Kemungkinan ini sangat jauh sekali. 

 ‘Amru bin Maimun memang dikenal meriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagaimana yang 
disebutkan dalam Shahih Bukhari bahwa ‘Amru bin Maimun bertemu dan mendengar 
langsung perkataan Ibnu Abbas. 

Berbagai qarinah di atas lebih dari cukup untuk membuktikan kekeliruan perkataan Abdul 

Ghaniy bin Sa‘id. Bagaimana bisa menyatakan perawi tsiqat mengalami kekeliruan hanya 

dengan dugaan tanpa dasar?. 

. 

. 

. 

Abu Fath Al Azdiy dan Al Jauzjaniy 

Kedua ulama ini menyatakan bahwa Abu Balj tidak tsiqat. Pernyataan Abu Fath Al Azdiy 

―tidak tsiqat‖ dinukil oleh Ibnu Jauzi [Ad Dhu‘afa Ibnu Jauzi no 3722]. Sedangkan 

pernyataan Al Jauzjaniy dapat dilihat dalam kitabnya [Ahwal Ar Rijal no 190] 
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Pernyataan Abu Fath Al Azdiy tidak bisa dijadikan pegangan karena ia sendiri seorang yang 

dhaif. Abu Fath Al Azdiy adalah Muhammad bin Husain Abu Fath Al Azdiy , Al Barqaniy 

mendhaifkannya. Al Khatib berkata ―di dalam hadisnya terdapat hal-hal mungkar‖ [Lisan Al 

Mizan juz 5 no 464]. Jadi pernyataannya tidak bisa dijadikan pegangan untuk mencacatkan 

perawi tsiqat. 

Abu Ishaq Al Jauzjaniy tidak bisa diandalkan pendapatnya terhadap orang-orang Kufah, 

sebagaimana hal ini telah dijelaskan Ibnu Hajar 

ش ٍأٟ  ٌٞك ٢ ٧َٛ حُ ـُٞؿخٗ ٓلخم حُ ٢ ا ِذ أر َٓ ػ ؤ لخًم اًح ط خٕ حُ ك

٤غ  ٘ ظ خُ ِٜخ ر َٜٗس أٛ ٜذ ٝ ٘ ٢ حُ ٚ ك لَحك ٘يس حٗ ي ُ ؼـذ ًُٝ حُ

٢ ؿَف  ق ك ظٞه ظَحٙ ٫ ٣ زخٍس ك وش ٝػ ٔخٕ ًُ ِ ْٜ٘ ر ٓ َٙ ًً ٖٓ

 ٖ ٤ي هللا ر ز ٤ْ ٝػ ؼ ٗ ٢ ؼَ ح٧ػٖٔ ٝأر ٓ ٖ٤ ِ ٚ أهٌ ٣ ظ٠ حٗ وش ك ِ ١

ش َٝح٣ خٕ حُ غ ٝحًٍ لي٣ ٤ٖ حُ ٓخ١ ٠ٓ ٝا ٞٓ 

Maka orang yang jeli jika melihat perkataan Abu Ishaq Al Jauzjaniy kepada peduduk Kufah 

maka ia akan melihat hal hal yang mengherankan, hal itu karena ia sangat menyimpang 

dengan kenashibian dan penduduk Kufah terkenal dengan tasyayyu‟. Dapat dilihat bahwa ia 

tidak segan segan mencacatkan orang yang ia sebutkan dari mereka [penduduk Kufah] 

dengan lisan kasar dan lafaz yang menjatuhkan bahkan ia melemahkan orang seperti 

A‟masyi, Abu Nu‟aim, Ubaidillah bin Musa, tokoh tokoh hadis dan pilar pilar periwayatan 

[Lisan Al Mizan 1/16] 

Abu Balj termasuk orang kufah, jadi pencacatan Abu Ishaq Al Jauzjaniy terhadapnya tidak 

bisa diterima karena hanya berdasarkan dugaan atau kecenderungan nafsu semata. Seolah 

olah dalam pandangan Al Jauzjaniy setiap penduduk Kufah tercela karena tasyayyu‘. 

. 

. 

. 

Pandangan Adz Dzahabi Terhadap Abu Balj 

Sebagian dari nashibi menukil pendapat Adz Dzahabi bahwa ia melemahkan Abu Balj. Hal 

ini dapat dimengerti karena Adz Dzahabi termasuk orang yang berpandangan bahwa Abu 

Balj meriwayatkan hadis hadis mungkar. Hadis hadis tersebut disebutkan Adz Dzahabi dalam 

biografi Abu Balj [Mizan Al I‘tidal juz 4 no 9539] 

Adz Dzahabi menyebutkan dua hadis mungkar Abu Balj. Hadis pertama adalah hadis 

keutamaan Imam Ali tutuplah pintu pintu masjid. Seperti yang telah kami nyatakan 

sebelumnya, hadis ini tidaklah mungkar kami telah membahas hadis tersebut baik sanad dan 

matannya. 

Hadis kedua adalah perkataan Ibnu Umar yang menurut Adz Dzahabi matannya mungkar 

yaitu riwayat Al Fasawi dalam Tarikh-nya 



 895 

زش ،  ؼ ٗ ٠ ىحٝى ، ػٖ  ٘يحٍ ، ػٖ أر ٘خ ر وٚ ، كيػ خ٣ٍ ٢ ط ٟٔٞ ك ل حُ

خٍ :  ٚ ه ٖ ػَٔٝ أٗ زيهللا ر ٕٞ ، ػٖ ػ ٤ٔ ٓ ٖ ِؾ ، ػٖ ػَٔٝ ر ٠ ر ػٖ أر

لن  و ٓخٕ ط ُ ْ٘ ٠ِ ؿٜ ٤ٖ ػ ٤ؤط ُ ٌَ ٘ ٌٛح ٓ خ أكي . ٝ ٤ٜ ٤ْ ك ٜخ ُ ٞحر أر

 ٍٙىٕأف حًٙ ٕع ّٕفٍح صٍأّ : ٟٕحٕدٍح صدحع ٍحم .

Al Fasawi dalam Tarikh-nya berkata telah menceritakan kepada kami Bindaar dari Abi 

Dawud dari Syu‟bah dari Abi Balj dari „Amru bin Maimun dari „Abdullah bin „Amru 

bahwasanya ia berkata akan datang atas Jahannam masa dimana pintu-pintunya dibuka dan 

tidak ada satupun orang di dalamnya. Hadis ini mungkar. Tsabit Al Banaaniy berkata aku 

bertanya pada hasan tentang hadis ini maka ia mengingkarinya [Mizan Al I‟tidal juz 4 no 

9539] 

Perkataan Abdullah bin ‗Amru ini diriwayatkan oleh Al Fasawi dalam Ma‘rifat Wal Tarikh 

2/102 dan Musnad Al Bazzar no 2478 dimana dalam lafaz Al Bazzar terdapat tambahan 

―yaitu dari golongan orang yang bertauhid‖. Hadis ini tidaklah mungkar, maksud perkataan 

Abdullah bin ‗Amru itu adalah bahwa ―tidak ada orang‖ di dalam neraka itu maksudnya dari 

golongan orang yang bertauhid. 

Pengingkaran Hasan Bashri terhadap hadis ini tidak menjadi hujjah karena ia mengingkari 

perkataan Abdullah bin ‗Amru tersebut tanpa alasan. Padahal maksud perkataan Abdullah bin 

‗Amru adalah akan ada masa dimana tidak ada satupun orang yang bertauhid di dalam 

neraka. Berikut contoh hadis dimana pengingkaran seorang tabiin tidak menjadi hujjah 

لَ ٕ ؼ ٖ ؿ ٘خ ٓلٔي ر ؼ ٢ ه ٢٘ أر خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ زش كيػ ؼ ٗ ح 

ِْ ٓغ  ٓ خٍ أٍٝ ٖٓ ح ْ ه ٖ أٍه ي ر ٢ كِٔس ػٖ ٣ُ س ػٖ أر َٓ ٖ ػٖ ػَٔٝ ر

َص  ًٌ خٍ ك ذ ه ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ِْ ػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ٍٓٞ هللا  ٌَ ٓغ ٍ ٞ ر ِْ أر ٓ خٍ أٍٝ ٖٓ ح ٌَٙ ٝه ؤٗ ؼ٢ ك ٘و ِ ي ُ ًُ

ّ٬ ٔ ٤ٚ حُ ِ  ػ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Amru bin Murrah dari Abu Hamzah dari Zaid 

bin Arqam yang berkata ““Orang  yang pertama kali masuk Islam dengan Rasulullah SAW 

adalah Ali bin Abu Thalib”. Berkata Amru bin Murrah “aku ceritakan hadis itu kepada An 

Nakha‟i [Ibrahim] dan dia mengingkarinya. Ia berkata “orang yang pertama masuk Islam 

adalah Abu Bakar” [Fadha‟il Ash Shahabah Ahmad bin Hanbal no 1000] 

Pengingkaran An Nakha‘i terhadap hadis Zaid bin Arqam itu tidak memiliki nilai hujjah 

karena Zaid bin Arqam jelas lebih mengetahui siapa yang pertama kali memeluk islam 

dibanding Ibrahim An Nakaha‘i. Maka pengingkaran Al Hasan terhadap perkataan Abdullah 

bin ‗Amru juga tidak memiliki nilai hujjah karena Abdullah bin ‗Amru sendiri menjelaskan 

bahwa maksud perkataannya itu adalah orang orang yang bertauhid. 

Jadi hadis-hadis yang dituduhkan sebagai hadis mungkar yang diriwayatkan Abu Balj tidak 

terbukti sebagai hadis mungkar maka Adz Dzahabi telah keliru dalam melemahkan Abu Balj. 
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Seperti yang dinyatakan para ulama mutaqaddimin bahwa Abu Balj seorang yang tsiqat atau 

shaduq. 

. 

. 

. 

Ulama Yang Menshahihkan Hadis Abu Balj 

Ulama lain juga menguatkan ta‘dil kepada Abu Balj diantaranya Al Iraqi, Al Bushairi dan 

Ibnu Abdil Barr [selain Tirmidzi dan Ibnu Qaisarani di atas]. Al Iraqi berkata dalam salah 

satu kitabnya 

ٕٞ ػٖ  ٤ٔ ٓ ٖ ِؾ ػٖ ػَٔٝ ر ٠ ر ش أر ٠ ٖٓ ٍٝح٣ زَحٗ ط ٍٝحٙ أكٔي ٝحُ

ٖٓ ِْ ٓ خٕ أٍٝ ٖٓ أ خٍ ًٝ ْ ه ٠ِ ػ ؼ ُ َ ٠خ٣ َ ك ًٌ زخّ ك ٖ ػ  حر

ـش ؼي هي٣ ٘خّ ر زوخٍٟ   حُ خٍ حُ ِؾ ٝإ ه ٞ ر ٤ي ٝأر ٘خى ؿ ٓ ٌٛح ا ٝ

ؼي  ٓ  ٖ ٠ ٝحر ٔخث ٘ ْ ٝحُ ٞ كخط ٤ٖ ٝأر ؼ ٓ ٖ ٚو حر وي ٝػ ظَ ك ٗ ٤ٚ ك

٠٘ ط يحٍه  ٝحُ

Riwayat Ahmad dan Thabraniy yaitu dari riwayat Abu Balj dari „Amru bin Maimun dari 

Ibnu Abbas yang menyebutkan keutamaan Ali kemudian berkata “ia adalah orang pertama 

yang masuk islam setelah khadijah”. Hadis ini sanadnya jayyid dan Abu Balj, Bukhari 

berkata “fiihi nazhar” dan ditsiqatkan oleh Ibnu Ma‟in, Abu Hatim, Nasa‟i, Ibnu Sa‟ad dan 

Daruquthni [Taqyiid Wal Iidhah hal 84-85] 

Pernyataan Al Iraqi “sanadnya jayyid” menunjukkan bahwa di sisinya Abu Balj seorang 

yang shaduq atau tsiqat. Hal ini perlu diperhatikan walaupun ia mengetahui Bukhari 

menyatakan ―fiihi nazhar‖ Al Iraqi tetap menguatkan hadis Abu Balj. Al Bushairi dalam 

kitabnya Ithaf Al Khiyarah telah menyatakan shahih hadis yang didalam sanadnya terdapat 

Abu Balj. Ia berkata 

زخّ ٖ ػ ٍٓٞ هللا  -ٝػٖ حر ٜ٘ٔخ إٔ ٍ ٠ٟ هللا ػ ٍ–  ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

 ِْ ٓ ٞ ىحٝى  –ٝ ؼي١ ٍٝحٙ أر َ ٓئٖٓ ر ً ٢ ض ُٝ ٢ِ: أٗ ؼ خٍ ُ ه

٤ق ٛل ٘ي  ٔ ٢ٔ ر ٤خُ ط  حُ

Dari Ibnu Abbas radiallahu „anhu bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata 

kepada Ali “engkau pemimpin bagi setiap mukmin sepeninggalku”. Riwayat Abu Dawud Ath 

Thayalisi dengan sanad yang shahih [Ithaf Al Khiyarah Al Bushairi no 6630] 

Hadis Ibnu Abbas ini disebutkan Abu Dawud Ath Thayalisi dengan jalan sanad dari Abu 

Awanah dari Abu Balj dari ‗Amru bin Maimun dari Ibnu Abbas [Musnad Abu Dawud Ath 

Thayalisi 1/360 no 2752]. Penshahihan Al Bushairi menunjukkan bahwa dalam 

pandangannya Abu Balj seorang yang tsiqat. Begitu pula yang disebutkan Ibnu Abdil Barr 
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خٍ  زؾ ه ٛ ٖ ح ْٓ ر خ ٘خ ه خٍ كيػ ٤خٕ ه ل ٓ  ٖ ٞحٍع ر زي حُ ٘خ ػ كيػ

٘خ  ٖ كٔخى كيػ ٖٔ ر ل ٘خ حُ خٍ كيػ ٖ كَد ه ٤َ ر ُٛ ٖ ٘خ أكٔي ر كيػ

خٕ  خٍ ً زخّ ه ٖ ػ ٕٞ ػٖ حر ٤ٔ ٓ ٖ ِؾ ػٖ ػَٔٝ ر ٠ ر ش ػٖ أر ٞ ػٞحٗ أر

َ ٠ٟ حُ ـش ٍ ؼي هي٣ ٘خّ ر ذ أٍٝ ٖٓ آٖٓ ٖٓ حُ ٠ ١خُ ٖ أر ٠ِ ر ٙ ػ

ٚظ  ٜل ي ُ ٤ٚ ٧ك ؼٖ ك ٘خى ٫ ٓط ٓ ٌٛح ا ٔٚ هللا  ٞ ػَٔ ٍك ٜ٘ٔخ حٍ أر ػ

ٚظ ِ و وش ٗ  ٝػ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Waarits bin Sufyan yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Qaasim bin Ashbagh yang berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 

Zuhair bin Harb yang berkata telah menceritakan kepada kami Hasan bin Hammaad yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Abu „Awanah dari Abu Balj dari „Amru bin Maimun 

dari Ibnu Abbas yang berkata Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang beriman setelah 

Khadijah radiallahu „anhuma. Abu Umar [Ibnu Abdil Barr] berkata “sanad ini tidak ada 

satupun yang mengkritik keshahihannya dan ia dinukil oleh para perawi tsiwat” [Al Isti‟ab 

Ibnu Abdil Barr 3/1091] 

Pernyataan Ibnu Abdil Barr bahwa sanadnya diriwayatkan para perawi tsiqat menunjukkan 

bahwa di sisi Ibnu Abdil Barr, Abu Balj adalah seorang yang tsiqat dan hadisnya shahih. Ada 

lagi syubhat salafy lainnya mereka menuduh Abu Balj seorang syiah atau tasyayyu‘. Tuduhan 

ini cuma asal bunyi semata karena dalam biografi Abu Balj tidak ada ulama mutaqaddimin 

yang menyatakan bahwa ia seorang syiah. Lain ceritanya jika Abu Balj dituduh syiah oleh 

nashibi karena ia sering meriwayatkan hadis keutamaan Ahlul Bait maka tuduhan seperti itu 

hanya logika sirkuler yang menyesatkan. Seorang perawi dikatakan syiah karena hadisnya 

tentang keutamaan Ahlul Bait kemudian hadis keutamaan Ahlul Bait itu dilemahkan karena 

perawi tersebut telah dikatakan syiah. 

. 

. 

Kesimpulan 

Abu Balj telah dita‘dilkan oleh banyak ulama yaitu Ibnu Ma‘in, Daruquthni, Nasa‘i, Syu‘bah, 

Yazid bin Harun, Sufyan Ats Tsawriy, Abu Hatim, Ibnu Sa‘ad, At Tirmidzi, Ibnu Qaisraniy, 

Ibnu Abdil Barr, Al Bushairi, Al Iraqi dan Ibnu Hajar. Sedangkan jarh terhadapnya sudah 

dibahas dan ternyata tidak beralasan sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk melemahkan 

Abu Balj. Kesimpulannya Abu Balj seorang yang tsiqat 

Takhrij Hadis Tutuplah Pintu Masjid Kecuali Pintu Ali 

Posted on Oktober 25, 2011 by secondprince  

Takhrij Hadis Tutuplah Pintu Masjid Kecuali Pintu Ali 

Sebagaimana hadis keutamaan Ahlul Bait pada umumnya, hadis ini juga menjadi korban 

kesinisan mereka yang mengidap ―syiahphobia‖ [atau terinfeksi virus nashibi]. Segala puji 

https://secondprince.wordpress.com/2011/10/25/takhrij-hadis-tutuplah-pintu-masjid-kecuali-pintu-ali/
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bagi Allah, Allah SWT menegakkan hujjahnya meski orang-orang munafik tidak suka [baca : 

nashibi] hadis ini ternyata diriwayatkan dengan beberapa jalan [sanad] yang saling 

menguatkan sehingga walaupun terdapat kelemahan atau kritik pada setiap sanadnya tetap 

saja secara keseluruhan hadis tersebut shahih. Tulisan ini insya Allah akan menampilkan 

sedikit takhrij hadis ―tutuplah pintu masjid kecuali pintu Imam Ali‖ 

. 

. 

Hadis Riwayat Sa’ad bin Malik 

 ٖ زي هللا ر طَ ػٖ ػ ٘خ ك ٘خ كـخؽ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

ٖ ح زي هللا ر ي ػٖ ػ ٣َٗ ٘ش  ٔي٣ ٠ حُ ٘خ اُ خٍ هَؿ ٢ ه ٘خٗ ٌ ٤ْ حُ َه ُ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ أَٓ ٍ ٜخ ك ي ر ٓخُ  ٖ ؼي ر ٓ ٘خ  ٤ و ِ ـَٔ ك ُٖٓ حُ

خد  َى ر ٔـي ٝط ٔ ٢ حُ ٘خٍػش ك ٞحد حُ ٔي ح٧ر ِْ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ  ػ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaaj yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Fithr dari „Abdullah bin Syarik dari „Abdullah bin Ruqaim Al 

Kinaniy yang berkata “kami keluar menuju Madinah pada zaat perang Jamal maka kami 

bertemu Sa‟ad bin Malik yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam 

memerintahkan untuk menutup pintu-pintu yang mengarah ke masjid dan meninggalkan pintu 

Ali radiallahu „anhu” [Musnad Ahmad 1/175 no 1511] 

Hadis Sa‘ad ini juga diriwayatkan Ibnu Abi Ashim dalam As Sunnah no 1384, Ath Thahawi 

dalam Musykil Al Atsar no 3554, Nasa‘i dalam Khasa‘is Aliy no 40 & 41, Ibnu Asakir dalam 

Tarikh-nya 42/165 dengan jalan dari Fithr bin Khalifah dari ‗Abdullah bin Syarik dari 

‗Abdullah bin Ruqaim Al Kinaniy dari Sa‘ad. 

Diriwayatkan oleh Ath Thahawi dalam Musykil Al Atsar no 3553, Ibnu Adiy dalam Al 

Kamil 3/234 dengan jalan sanad dari Zafir bin Sulaiman dari Israil bin Yunus dari ‗Abdullah 

bin Syarik dari Al Harits bin Tsa‘labah dari Sa‘ad. An Nasa‘i dalam Al Khasa‘is no 40 juga 

meriwayatkan dengan jalan sanad dari ‗Ali bin Qadim dari Isra‘il dari ‗Abdullah bin Syarik 

dari Al Harits bin Malik dari Sa‘ad. 

Nampak riwayat Isra‘il berselisih dengan riwayat Fithr dan yang mahfudz [terjaga] adalah 

riwayat Fithr karena diriwayatkan dengan sanad yang shahih sampai ke Fithr sedangkan 

riwayat Isra‘il tidak tsabit karena Zafir bin Sulaiman seorang yang shaduq tetapi banyak 

melakukan kesalahan [At Taqrib 1/307]. Ali bin Qadim seorang yang shaduq [At Taqrib 

1/701] tetapi ia dilemahkan Ibnu Ma‘in dan As Saji berkata ―shaduq ada kelemahan padanya‖ 

[At Tahdzib juz 7 no 606]. Berikut analisis perawi Ahmad dalam riwayat Fithr 

 Hajjaj bin Muhammad Al Mashishiy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad bin 
Hanbal telah meriwayatkan dan memuji dirinya. Ali bin Madini dan Nasa’i berkata “tsiqat”. 
Abu Ibrahim Ishaq bin ‘Abdullah berkata Hajjaj lebih terpercaya dari ‘Abdurrazaq. Ibnu Sa’ad 
berkata “tsiqat shaduq insya Allah tetapi mengalami perubahan hafalan di akhir umurnya”. 
Muslim, Al Ijli, Ibnu Qani’ dan Maslamah bin Qasim menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban 
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memasukkannya dalam Ats Tsiqat *At Tahdzib juz 2 no 381+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit 
mengalami ikhtilath di akhir umurnya ketika datang ke Baghdad sebelum wafatnya” *At 
Taqrib 1/190]. Hajjaj memiliki mutaba’ah dari Yazid bin Harun sebagaimana disebutkan Ibnu 
Abi Ashim dan Yazid bin Harun seorang yang tsiqat mutqin ahli ibadah [At Taqrib 2/333] 

 Fithr bin Khalifah adalah perawi Bukhari dan Ashabus Sunan. Ahmad berkata “tsiqat shalih al 
hadits”. Yahya bin Sa’id menyatakan tsiqat. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Al Ijli berkata tsiqat 
hasanul hadis dan bertasyayyu’. Abu Hatim berkata “shalih al hadits”. Nasa’i kadang berkata 
“tidak ada masalah padanya” kadang berkata “tsiqat”. Abu Nu’aim menyatakan tsiqat dan 
tsabit dalam hadis. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat insya Allah”. Al Jauzjaniy berkata “tidak 
tsiqat”. As Saji menyatakan ia shaduq tsiqat tidak mutqin dan ia mengutamakan Ali dari 
Utsman. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Adiy menyatakan ia memiliki 
hadis-hadis baik kukira tidak ada masalah dengannya [At Tahdzib juz 8 no 550]. Ibnu Hajar 
berkata shaduq dituduh tasyayyu’ *At Taqrib 2/16+ 

 ‘Abdullah bin Syarik Al ‘Amiriy perawi Nasa’i dalam Al Khasa’is. Ahmad, Ibnu Main dan Abu 
Zur’ah menyatakan tsiqat. Abu Hatim dan Nasa’i berkata “tidak kuat”. Nasa’i juga terkadang 
berkata “tidak ada masalah padanya”. Al Jauzjaniy menyatakan ia pendusta. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat tetapi memasukkannya juga ke dalam Adh Dhu’afa karena 
berlebihan dalam tasyayyu’. Daruquthni berkata “tidak ada masalah padanya”. Abu Fath Al 
Azdiy berkata ia tidak ditulis hadisnya. Yaqub bin Sufyan menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 5 
no 444+. Ibnu Hajar berkata “shaduq tasyayyu’, Al Jauzjaniy berlebihan ketika 
mendustakannya *At Taqrib 1/501+. Abu Hatim dan Nasa’i termasuk ulama yang ketat dalam 
menjarh sehingga jarh “tidak kuat” bisa berarti hadisnya hasan atau tidak mencapai derajat 
shahih. Al Jauzjaniy dan Al Azdiy bukan ulama yang bisa dijadikan pegangan perkataannya. 

 ‘Abdullah bin Ruqaim Al Kinaniy adalah perawi Nasa’I dalam Al Khasa’is, Nasa’i berkata 
“tidak dikenal”. Bukhari berkata “fihi nazhar” *At Tahdzib juz 5 no 369+. Ibnu Hajar berkata 
“majhul termasuk thabaqat ketiga” *At Taqrib 1/492+. Pernyataan Bukhari yang dikutip Ibnu 
Hajar “fihi nazhar” perlu ditinjau kembali karena Al Bukhari menyebutkan biografinya tanpa 
menyebutkan jarh dan ta’dil *Tarikh Al Kabir juz 5 no 247+. Abu Hatim juga menyebutkan 
keterangan tentangnya tanpa jarh dan ta’dil *Al Jarh wat Ta’dil 5/54 no 250+ 

Al Haitsami menyatakan “sanad riwayat Ahmad hasan” [Majma‘ Az Zawaid 9/149 no 

14672]. Ibnu Hajar juga menyebutkan sanad riwayat Ahmad ini hasan [An Nukat ‗Ala Kitab 

Ibnu Shalah 1/465]. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Ibnu Hajar dan Al 

Haitsami riwayat tabiin majhul thabaqat ketiga kedudukannya hasan. Menurut kami hadis di 

atas lemah karena ‗Abdullah bin Ruqaim seorang yang tidak dikenal kredibilitasnya tetapi dia 

seorang tabiin thabaqat ketiga yang meriwayatkan dari sahabat Nabi maka riwayatnya dapat 

dijadikan i‘tibar. Hadisnya hasan dengan ada syawahid atau mutaba‘ah. 

خ  خٍ ٗ ٤ي ه ؼ ٓ  ٖ ي ر ٣ٞٓ خ  خٍ ٗ َح١ُ ه ٤ي حُ ؼ ٓ  ٖ ٢ِ ر ٘خ ػ كيػ

ؼذ  ٜ زش ػٖ ٓ ٤ ظ ٖ ػ ٌْ ر ل خ حُ خٍ ٗ ق ه ٣َٗ  ٖ َٔس ر ٤ ٓ ٖ ش ر ؼخ٣ٝ ٓ

ٔي  ِْ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ حَٓ ٍ ٤ٚ ه ؼي ػٖ حر ٓ  ٖ ر

ِٜخ ح٫ ح ٞحد ً ٓيىص ح٫ر ٍٓٞ هللا  خ ٍ ٞح ٣ خُ ٢ِ ه خد ػ ٞحد ا٫ ر ٫ر

ٛخ ٓي ٌٖ هللا  ُٝ ٌْ ٞحر ٓيىص حر خ  ٓخ أٗ خٍ  ٢ِ ه خد ػ  ر

Telah menceritakan kepada kami „Ali bin Sa‟id Ar Raziy yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Suwaid bin Sa‟id yang berkata telah menceritakan kepada kami Mu‟awiyah bin 

Maisarah bin Syuraih yang berkata telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Utaibah 

dari Mush‟ab bin Sa‟ad dari ayahnya yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi 
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wasallam] memerintahkan untuk menutup pintu pintu kecuali pintu Ali, mereka berkata 

“wahai Rasulullah, engkau menutup pintu pintu kecuali pintu Ali?”. Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] berkata “bukan aku yang menutup pintu pintu kalian tetapi Allah yang 

menutupnya” [Mu‟jam Al Awsath 4/186 no 3930] 

Hadis ini mengandung kelemahan tetapi dapat dijadikan I‘tibar perawinya diperbincangkan 

yaitu ‗Ali bin Sa‘id Ar Raziy dan Suwaid bin Sa‘id sedangkan Muawiyah bin Maisarah 

adalah shaduq hasanul hadis 

 ‘Ali bin Sa’id Ar Raziy seorang yang diperbincangkan. Hamzah meriwayatkan dari Daruquthni 
bahwa Ali bin Sa’id menceritakan hadis yang tidak memiliki mutaba’ah dan ia telah 
diperbincangkan. Ibnu Yunus berkata “ia seorang hafizh dan memiliki kefahaman”. 
Maslamah bin Qasim berkata “ia tsiqat alim dalam hadis”. Adz Dzahabiy menyebutnya al 
hafizh al baara’. Syaikh Nayif bin Shalah Al Manhsuri menyimpulkan bahwa dia tsiqat dan 
dibicarakan dalam sirah-nya [Irsyad Al Qaadhi no 679] 

 Suwaid bin Sa’id Al ‘Anbariy adalah perawi Muslim dan Ibnu Majah. Telah meriwayatkan 
darinya Imam Muslim, Abu Zur’ah, Abu Hatim, dan Baqiy bin Makhlad. *mereka adalah 
huffazh yang dikenal meriwayatkan dari perawi yang mereka anggap tsiqat]. Ahmad bin 
Hanbal berkata “tsiqat” dan terkadang berkata “tidak aku ketahui kecuali kebaikan”. Al 
Baghawiy berkata “ia termasuk hafizh”. Abu Hatim berkata “shaduq melakukan tadlis”. 
Bukhari berkata “sungguh ia telah menjadi buta dan mentalqinkan hadis-hadis yang bukan 
hadisnya”. Shalih bin Muhammad berkata “ia shaduq hanya saja ketika buta ia melakukan 
talqin hadis-hadis yang bukan hadisnya”. Al Hakim berkata “buta di akhir umurnya dituduh 
melakukan talqin hadis-hadis yang bukan hadisnya, siapa yang mendengar hadis darinya 
ketika ia masih melihat maka hadisnya hasan”. Nasa’i berkata “tidak tsiqat”. Ali bin Madini 
berkata “tidak ada apa-apanya”. Hamzah As Sahmiy meriwayatkan dari Daruquthni yang 
menyatakan Suwaid bin Sa’id dibicarakan oleh Ibnu Ma’in, ia meriwayatkan dari Abu 
Muawiyah dari A’masy dari Athiyah dari Abu Sa’id secara marfu’ hadis “Hasan dan Husain 
Sayyid pemuda ahli surga”, Ibnu Ma’in berkata “hadis ini bathil dari Abu Muawiyah”. 
Daruquthni membantahnya dan menyatakan Suwaid memiliki mutaba’ah yaitu dalam 
Musnad Abu Yaqub Ishaq bin Ibrahim Al Baghdadi [yang tsiqat] telah meriwayatkan dari Abu 
Kuraib dari Abu Muawiyah seperti yang dikatakan Suwaid. Al Ijli menyatakan tsiqat. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Salamah berkata dalam Tarikh-nya Suwaid tsiqat 
tsiqat [At Tahdzib juz 4 no 481]. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq hanya saja ketika ia 
menjadi buta ia melakukan talqin hadis yang bukan darinya [At Taqrib 1/403] 

 Mu’awiyah bin Maisarah bin Syuraih, Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats 
Tsiqat juz 7 no 10986+. Ibnu Abi Hatim menyatakan “Syaikh” dan menyebutkan bahwa telah 
meriwayatkan darinya Qutaibah bin Sa’id, Yahya bin Sulaiman, Utsman bin Abi Syaibah, 
‘Abdullah bin Umar Al Qurasyiy dan Al Hakam bin Mubarak *Al Jarh Wat Ta’dil 8/386 no 
1764]. Telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat, Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat dan Abu Hatim menyatakan “syaikh” *yaitu lafaz ta’dil yang ringan+ maka 
kedudukannya adalah shaduq hasanul hadis. 

 Al Hakam bin Utaibah Al Kindi adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Mahdi berkata 
“tsiqat tsabit”. Ibnu Ma’in, Abu Hatim dan Nasa’i menyatakan tsiqat. Ibnu Sa’ad berkata 
“tsiqat tsiqat faqih alim banyak meriwayatkan hadis”. Yaqub bin Sufyan berkata “faqih 
tsiqat” *At Tahdzib juz 2 no 756+. Ibnu Hajar menyatakan tsiqat tsabit faqih *At Taqrib 1/232+ 

 Mush’ab bin Sa’ad adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat 
banyak meriwayatkan hadis”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli berkata 
“tabiin tsiqat” *At Tahdzib juz 10 no 306+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 2/186+ 
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Hadis riwayat Ahmad dan Thabrani di atas saling menguatkan sehingga kedudukannya 

menjadi hasan. Kesimpulannya hadis Sa‘ad dalam perkara ini termasuk hadis yang hasan. 

Hadis Sa‘ad dikuatkan oleh hadis yang lain yaitu hadis Ibnu Umar berikut. 

. 

. 

Hadis Riwayat Ibnu Umar 

َّْ َل ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ َٝ  ٍَ َى ، هَخ ُٝ ِٖ َىح ُٖ َػ٢ِِِّ ْر ٍَ  :ُى ْر ُّ ، هَخ خ خٍُِق حَُّ٘وَّ َٛ  ُٖ ٤ُُِي ْر َٞ ُْ ػََ٘خ ح  :َكيَّ

ه٢ُِّّ  ََّ ٍَٝ حُ ْٔ ُٖ َػ ِ ْر ػََ٘خ ُػز٤َُْي هللاَّ شَ  ,َكيَّ َٔ ِٖ أَر٢ِ أ٤َُْٗ ٣ِْي ْر َُ  ْٖ َلخَم  ,َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ ِٖ  ,َػ َػ

 ٍَ ٣ٍْغ ، هَخ ََ ِٖ ُك ٍِ ْر ح َِ َُْؼ٤ْ ْٖ :ح ًُ  ََ َٔ ِٖ ُػ َْ٘ي حْر ْٖ َػ٢ٍِِّ  ,ُص ِػ ٌَ َػ ُؿ ٍَ ؤََُُٚ  َٔ َٕ  ,كَ خ َٔ ُػْؼ َٝ
خ  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ,  َُُٚ ٍَ خ َػ٢ٌِِّ  ” :كَوَخ َّٓ ُْ٘ٚ  ,أَ َُْ٘خ َػ ؤَ ْٔ ِٚ  ,ك٬َ طَ َُظِ ِِ ْ٘ َٓ َْ ا٠َُِ  ْٗظُ ِٖ ح ٌِ َُ َٝ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ : ُ ِٚ  اَِّٗٚ ََ رَخرِ ِي َؿ٤ْ ـِ ْٔ َٔ ُْ حرََ٘خ ك٢ِ ح َٞ يَّ أَْر َٓ خ  , َّٓ أَ َٝ

 َٕ خ َٔ ُْ٘ٚ  ,ُػْؼ ََّ َػ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ خ ، َػلَخ هللاَّ ًٔ ِٕ َػِظ٤ َؼخ ْٔ ـَ ُْ ُْظَو٠َ ح َّ ح ْٞ ْٗزًخ ٣َ ًَ ََٗذ  ًْ ُ أَ  ,كَبَِّٗٚ

ح  ًَ ٤ ـِ َٛ ْٗزًخ  ًَ ََٗذ  ًْ أَ َٝ , ُُٙٞٔ ِْظُ  كَوَظَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Aliy bin Dawud yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Walid bin Shalih An Nakhkhas yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Ubaidillah bin „Amru Ar Raqiy dari Zaid bin Abi Unaisah dari Abi Ishaq dari 

Al „Aizaar bin Huraits yang berkata “aku pernah berada di sisi Ibnu Umar, maka seseorang 

bertanya kepadanya tentang Ali dan Utsman radiallahu „anhuma. Maka ia berkata “ada pun 

Ali maka jangan bertanya kepada kami tentangnya tetapi lihatlah kediamannya termasuk 

[kediaman] Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bahwasanya Beliau menutup pintu-

pintu kami di dalam masjid selain pintunya. Adapun Utsman bahwasanya ia melakukan 

kesalahan besar pada hari berkumpulnya dua pasukan maka Allah telah mengampuninya 

dan ia melakukan kesalahan kecil maka kalian membunuhnya [Musykil Al Atsar Ath 

Thahawiy no 3558] 

Riwayat Ath Thahawiy ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat semuanya para perawi 

Muslim kecuali Syaikh [guru]nya Ath Thahawiy yaitu Muhammad bin ‗Ali bin Dawud dan 

dia tsiqat 

 Muhammad bin Aliy bin Dawud, Adz Dzahabiy menyebutnya Imam hafizh. Ibnu Yunus 
menyatakan ia hafizh dalam hadis dan memiliki kefahaman, ia tsiqat hasanul hadis [As Siyar 
Adz Dzahabiy 13/338] 

 Walid bin Shalih An Nakhkhas adalah perawi Bukhari dan Muslim. Ahmad bin Ibrahim Ad 
Dawraqiy dan Abu Hatim menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. 
Abu Awanah dalam Shahih-nya berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 11 no 227+. Ibnu Hajar 
berkata “tsiqat” *At Taqrib 2/286+ 

 ‘Ubaidillah bin ‘Amru Ar Raqiy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in dan 
Nasa’I menyatakan tsiqat. Abu Hatim berkata “shalih al hadits tsiqat shaduq tidak dikenal 
memiliki hadis mungkar dia lebih aku sukai daripada Zuhair bin Muhammad”. Ibnu Sa’ad 
berkata “tsiqat shaduq banyak meriwayatkan hadis dan dituduh melakukan kesalahan”. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Dinyatakan tsiqat oleh Al Ijli dan Ibnu Numair [At 
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Tahdzib juz 7 no 74+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat faqih dituduh melakukan kesalahan” *At 
Taqrib 1/637] 

 Zaid bin Abi Unaisah adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. 
Nasa’I berkata “tidak ada masalah”. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat banyak meriwayatkan hadis”. 
Al Ijli berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Abu Dawud berkata 
“tsiqat”. Yaqub bin Sufyan menyatakan tsiqat. Ibnu Khalifun menyebutkan bahwa Adz 
Dzahiliy, Ibnu Numair dan Al Barqiy menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 3 no 279]. Ibnu 
Hajar berkata “tsiqat dan memiliki riwayat yang menyendiri” *At Taqrib 1/326+ 

 Abu Ishaq As Sabi’i adalah ‘Amru bin Abdullah As Sabi’i perawi kutubus sittah yang tsiqat. 
Ahmad, Ibnu Ma’in, Nasa’i, Abu Hatim, Al Ijli menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 8 no 100+. 
Ia dilemahkan sebagian orang karena ikhtilath dan tadlis. Tetapi pelemahan ini perlu ditinjau 
kembali, adapun ikhtilath Abu Ishaq, Adz Dzahabi telah menolaknya. Adz Dzahabi 
menyebutnya imam tabiin di kufah dan paling tsabit diantara mereka dan ia tidak 
mengalami ikhtilath *Al Mizan juz 3 no 6393+. Hal senada dikatakan pula oleh Abu Sa’id Al 
Ala’iy *Al Mukhtalithin hal 94+. Ibnu Hajar menyatakan dalam At Taqrib ia tsiqat dan 
mengalami ikhtilath di akhir umurnya tetapi dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa 
perkataan “ikhtilath di akhir umurnya” tidaklah benar karena ia tidak mengalami ikhtilath. 
[Tahrir At Taqrib no 5065]. Adapun tadlis Abu Ishaq juga diperbincangkan, yang rajih adalah 
ia tidak banyak melakukan tadlis, cukup banyak hadis ‘an anah Abu Ishaq dalam kitab shahih 
dan ‘an anah Abu Ishaq dari ‘Aizaar bin Huraits juga dipakai Muslim dalam Shahih-nya. 
Apalagi dikenal di kalangan mutaqaddimin bahwa mereka sering menyatakan irsal sebagai 
tadlis, sehingga tadlis yang dituduhkan pada Abu Ishaq kemungkinan adalah irsal. 

 ‘Aizaar bin Huraits adalah perawi Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i. Ibnu Ma’in dan 
Nasa’I menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkan dalam Ats Tsiqat. Al Ijli berkata “tsiqat” 
*At Tahdzib juz 8 no 379+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 1/768+ 

Hadis ini sanadnya jayyid, kelemahan pada Abu Ishaq seputar ikhtilath dan tadlis adalah 

kelemahan yang ringan. Riwayat Ibnu Umar ini juga disebutkan melalui jalur lain yaitu dari 

Syu‘bah dari Abu Ishaq dan Israil dari Abu Ishaq. Kedua riwayat ini menggugurkan 

kelemahan karena ikhtilath dan tadlis. Di kalangan mereka yang menuduh tadlis kepada Abu 

Ishaq maka riwayat Syu‘bah dari Abu Ishaq termasuk riwayat yang diterima tadlisnya dan di 

kalangan mereka yang menuduh Abu Ishaq mengalami ikhtilath maka riwayat Israil dari Abu 

Ishaq adalah jayyid karena ia mendengar dari Abu Ishaq sebelum ikhtilath. Berikut perincian 

riwayat-riwayat tersebut 

Riwayat Ibnu Umar disebutkan juga oleh Ath Thabrani dalam Mu‘jam Al Ausath 2/37 no 

1166 dengan jalan sanad dari Zaid dari Abu Ishaq dari Al ‗Aala‘ bin ‗Araar dari Ibnu Umar 

dengan matan seperti di atas. Kedua riwayat ini [Thahawi dan Thabrani] sanadnya jayyid 

tetapi riwayat Thahawi lebih kuat daripada riwayat Thabraniy. 

Dalam penyebutan Al ‗Alaa‘ bin ‗Araar, Zaid [dalam riwayat Thabraniy] memiliki mutaba‘ah 

yaitu dari Syu‘bah, Ma‘mar, Israil dan Zuhair bin Muawiyah. Maka disini ada dua 

kemungkinan, kemungkinan pertama terjadi tashif pada riwayat Thahawi seharusnya perawi 

tersebut adalah Al ‗Alaa‘ bin ‗Araar atau kemungkinan kedua, Abu Ishaq meriwayatkan dari 

dua orang yaitu Al ‗Alaa‘ bin ‗Araar dan ‗Aizaar bin Huraits. Kemungkinan manapun tidak 

menjatuhkan hadis tersebut karena Al ‗Alaa‘ bin ‗Araar seorang yang tsiqat sebagaimana 

dikatakan Ibnu Ma‘in [At Tahdzib juz 8 no 340]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqat‖ [At Taqrib 

1/764] 
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خ ؼٞى ه ٔ ٓ ٖ ٤َ ر ٓٔخػ خ ا زَٗ ٢ أه زش ػٖ أر ؼ ٗ ي ػٖ  ٘خ هخُ ٍ كيػ

خٕ ٖٓ  خٍ ً خٕ ه ٔؼ ٖ ػَٔ ػٖ ػ ٓؤٍ ٍؿَ ر خٍ  ٬ء ه ؼ ٓلخم ػٖ حُ ا

زخ  ٛخد ًٗ ْ أ ٤ٚ ػ ِ ظخد هللا ػ ؼخٕ ك ـٔ و٠ حُ ظ ّٞ حُ ٞح ٣ ُٞ ٖ ط ٣ٌ حُ

 ٖٓ ٚ ُِ٘ ٓ َٟ ٘ٚ أ٫ ط ٔؤٍ ػ وخٍ ٫ ط ٢ِ ك ٚ ػٖ ػ ٓؤُ ٝ ِٙٞ ظ و ك

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Mas‟ud yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Khalid dari Syu‟bah dari Abi Ishaq dari Al „Alaa‟ yang berkata seorang laki-laki 

bertanya kepada Ibnu Umar tentang Utsman. Ibnu Umar berkata “ia orang yang berpaling 

[lari] pada hari bertemunya dua pasukan, Allah menerima taubatnya kemudian ia melakukan 

kesalahan maka kalian membunuhnya dan ia bertanya tentang Aliy maka Ibnu Umar berkata 

“jangan bertanya tentangnya, tidakkah kau lihat kediamannya yang termasuk [kediaman] 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] [Sunan Al Kubra An Nasa‟I 5/137 no 8489] 

Lafaz riwayat Syu‘bah ―manzilahu min Rasulullah‖ lebih tepat diartikan ―kediamannya 

termasuk dari [kediaman] Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam. Hal ini nampak jelas dari 

riwayat-riwayat lain. Seperti berikut 

 ٚ ٖ ػَحٍ أٗ ٬ء ر ؼ ٓلخم ػٖ حُ ٢ ا َ ػٖ أر ٔؼ َُحم ػٖ ٓ زي حُ خ ػ زَٗ أه

 ٚ٘ ي ػ ٚ ٫ أكيػ ُِ٘ ٌٜح ٓ ٢ِ ك ٓخ ػ خٍ أ خٕ ه ٔؼ ٢ِ ٝػ ٖ ػَٔ ػٖ ػ ٓؤٍ ر

 ٚ٘ لخ هللا ػ ؼ خ ك ٤ٔ زخ ػظ ّٞ أكي ًٗ ذ ٣ ؤًٗ خٕ ك ٔؼ ٓخ ػ ٤َٙ ٝأ ـ ر

ٙٞ ٔظ ِ ظ و ٤َح ك ـ ٛ زخ  ًٗ ٌْ ٤ ذ ك  ٝأًٗ

Telah mengabarkan kepada kami „Abdurrazaq dari Ma‟mar dari Abu Ishaq dari Al „Alaa‟ 

bin „Aarar bahwasanya ia bertanya kepada Ibnu Umar tentang Ali dan Utsman. Ibnu Umar 

berkata “adapun Ali maka ini adalah kediamannya, aku tidak akan menceritakan tentangnya 

selain itu kepadamu sedangkan Utsman ia melakukan kesalahan pada hari Uhud kesalahan 

yang besar maka Allah mengampuninya dan ia melakukan kesalahan terhadap kalian 

kesalahan kecil maka kalian membunuhnya [Mushannaf „Abdurrazaq 11/232 no 20408] 

Riwayat Ma‘mar di atas juga disebutkan Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Fadha‘il Ash 

Shahabah no 1012. Disini digunakan lafaz ―fahadzaa manzilahu‖ yang lebih tepat diartikan 

―ini adalah kediamannya‖. Apa maksud ―fahadza‖ itu dijelaskan dalam riwayat Isra‘il 

خ أكْ زَٗ ٘خ أه خٍ كيػ ٤ي هللا ه ز ٘خ ػ خٍ كيػ ٛخ١ٝ ه َ خٕ حُ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ى ر

ٖ ػَٔ  ض حر ٓخُ خٍ  ٖ ػَحٍ ه ٬ء ر ؼ ٓلخم ػٖ حُ ٢ ا ٤َ ػٖ أر َٓحث ا

 ٬ ٢ِ ك ٓخ ػ وخٍ أ خٕ ك ٔؼ ٢ِ ٝػ ٍٓٞ هللا ػٖ ػ ٔـي ٍ ٓ ٢ ٛٞ ك ٝ

ٔـي  ٔ ٢ حُ ٤ْ ك ٍٓٞ هللا ُ ٍ ٖٓ ٚ ُِ٘ ٓ ٠ ظَ اُ ٘ٚ ٝحٗ ٢٘ ػ ٔؤُ ط

ْ٤ زخ ػظ ذ ًٗ ٚ أًٗ بٗ خٕ ك ٔؼ ٓخ ػ ٚظ ٝأ ٤ ٤َ ر ٤ض ؿ و٠ ر ظ ّٞ حُ ح ٣

ي  زخ ىٕٝ ًُ ًٗ ٌْ ٤ ذ ك ٚ ٝأًٗ لَ ُ ٘ٚ ٝؿ ل٠ هللا ػ ؼ ؼخٕ ك ـٔ حُ

ٙٞ ٔظ ِ ظ و  ك
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Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman Ar Rahaawiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ubaidillah yang berkata telah menceritakan kepada kami Israil 

dari Abi Ishaq dari Al „Alaa‟ bin „Aarar yang berkata aku bertanya kepada Ibnu Umar dan 

ia berada di dalam masjid Rasulullah tentang Ali dan Utsman. Ibnu Umar berkata “adapun 

Ali jangan bertanya kepadaku tentangnya dan lihatlah kediamannya termasuk [kediaman] 

Rasulullah, tidak ada rumah di dalam masjid selain rumahnya. Adapun Utsman maka 

bahwasanya ia melakukan kesalahan besar pada hari bertemunya dua pasukan dan Allah 

mengampuninya kemudian ia melakukan kesalahan kecil terhadap kalian maka kalian 

membunuhnya [Sunan Al Kubra An Nasa‟I 5/138 no 8491 ] 

Ibnu Umar ketika itu berada di masjid Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan lafaz 

―fahadza‖ yang dimaksud dalam riwayat Ma‘mar tidak lain merujuk pada masjid tersebut. 

Jadi Ibnu Umar mengatakan masjid tersebut adalah manzilahu Ali, sehingga dalam riwayat 

Israil disebutkan tidak ada rumah di dalam masjid selain rumahnya Ali. Maka memang tepat 

bahwa ―manzilahu‖ diartikan kediaman atau bait. 

٘خ  خٍ كيػ ٤ٖ ه ٔ ٘خ ك خٍ كيػ ٖ ٬ٍٛ ه ٬ء ر ؼ ٖ حُ ٢ ٬ٍٛ ر زَٗ أه

٬ ؼ ٓلخم ػٖ حُ ٢ ا ٤َ ػٖ أر ُٛ ٖ زي هللا ر ض ػ ٓؤُ خٍ  ٖ ػَحٍ ه ء ر

ٚظ ٖٓ  ٤ ٌٜح ر ٢ِ ك ٓخ ػ خٍ أ خٕ ه ٔؼ ٢ِ ٝػ ٢٘ ػٖ ػ ليػ ِض أ٫ ط ػَٔ ه

 َٙ٤ ـ ٘ٚ ر ي ػ ِْ ٫ٝ أكيػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٤ض ٍ ر

ذ  ٘ٚ ٝأًٗ لخ هللا ػ ؼ خ ك ٤ٔ زخ ػظ ّٞ أكي ًٗ ذ ٣ ٚ أًٗ بٗ خٕ ك ٔؼ ٓخ ػ ٝأ

ٙٞ ٔظ ِ ظ و ٤َح ك ـ ٛ  ٌْ ٤  ك

Telah mengabarkan kepada kami Hilaal bin Al Alaa‟ bin Hilaal yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Husain yang berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair dari 

Abi Ishaq dari Al „Alaa‟ bin „Araar yang berkata “aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, 

aku berkata “ceritakan kepadaku tentang Ali dan Utsman. Ibnu Umar berkata “Adapun Ali 

maka ini adalah rumahnya termasuk rumah Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan 

aku tidak akan menceritakan yang lain tentangnya kepadamu. Adapun Utsman bahwasanya 

ia melakukan kesalahan pada hari Uhud kesalahan yang besar maka Allah mengampuninya 

dan ia melakukan kesalahan kecil terhadap kalian maka kalian membunuhnya [Sunan Al 

Kubra An Nasa‟i 5/138 no 8490] 

Secara keseluruhan riwayat Ibnu Umar menyebutkan bahwa rumahnya Ali adalah rumahnya 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka ketika diperintahkan untuk menutup pintu 

pintu sahabat yang terhubung ke masjid, Imam Ali dikecualikan karena sebagaimana 

rumahnya adalah rumah Rasulullah maka pintu Ali sama seperti pintu Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] tetap terbuka. Hal ini sebabnya masjid Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] itu juga disebut kediaman Imam Ali dan kediaman Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Riwayat Ibnu Umar ini tidak diragukan lagi kedudukannya shahih. Ibnu Hajar 

telah menyatakan shahih hadis Ibnu Umar tersebut [Qaul Al Musaddad hal 1/18] 

 ٍَ ََ هَخ َٔ ِٖ ُػ ِٖ حْر ٤َْي َػ ِٓ ِٖ أَ ََ ْر َٔ ْٖ ُػ ْؼٍي َػ َٓ  ِٖ ِّ ْر خ َ٘ ِٛ  ْٖ ٤ًٌِغ َػ َٝ ػََ٘خ  َُوَْي أُٝط٢َِ  :َكيَّ

َٝ  ٢ُِ َٕ ٌُٞ ْٕ طَ َ٧ ٍٍ خ َٜ ُٖ أَر٢ِ ١َخٍُِذ ػ٬ََع ِه َِ َػ٢ُِِّ ْر ْٔ ْٖ ُك ِٓ َّٖ أََكذُّ ا٢ََُّ  ُٜ ْ٘ ِٓ حِكَيسٌ 

 ِْ ََُيْص َُُٚ  :حََُّ٘ؼ َٞ َؿُٚ حْرَ٘ظَُٚ كَ َّٝ َُ حَد ا٫َّ رَخرَُٚ  , َٞ يَّ ح٧َْر َٓ َٝ , ََ َّ َه٤ْزَ ْٞ رَشَ ٣َ َْ َُْل أَْػطَخُٙ ح َٝ  
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Telah menceritakan kepada kami Waki‟ dari Hisyaam bin Sa‟d dari Umar bin Usaid dari 

Ibnu Umar yang berkata sungguh telah diberikan kepada Ali bin Abi Thalib tiga perkara 

yang jika ada padaku salah satu dari ketiganya maka itu lebih aku sukai daripada unta 

merah yaitu [Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam] menikahkannya dengan putrinya dan 

memiliki anak, menutup pintu pintu [masjid] kecuali pintunya dan memberinya panji pada 

hari Khaibar [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 12/70 no 32762] 

Hadis Ibnu Umar ini diriwayatkan para perawi tsiqat perawi Bukhari Muslim kecuali Hisyam 

bin Sa‘d dan ia termasuk perawi Muslim. 

 Waki’ bin Jarrah adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad bin Hanbal sangat 
memujinya dan menyatakan ia jauh lebih hafizh dari Ibnu Mahdiy. Ibnu Ma’in berkata “aku 
tidak pernah melihat orang yang lebih utama dari Waki’. Ibnu Ma’in berkata “orang yang 
paling tsiqat itu ada empat yaitu Waki’, Ya’la bin Ubaid, Al Qa’nabiy dan Ahmad bin Hanbal. 
Ibnu Sa’ad menyatakan ia hujjah tsiqat ma’mun banyak meriwayatkan hadis. Al Ijli 
menyatakan ia tsiqat ahli ibadah dan hafizh. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat 
dan berkata “hafizh mutqin”. *At Tahdzib 11 juz 211+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat hafizh dan 
ahli ibadah” *At Taqrib 2/284+ 

 Hisyam bin Sa’d Al Madaniy adalah perawi Bukhari dalam At Ta’liq, Muslim dan Ashabus 
Sunan. Ahmad berkata “Hisyam bukan hafizh”. Ibnu Ma’in berkata “dhaif dan Dawud bin 
Qais lebih aku sukai daripadanya” dalam riwayat lain Ibnu Ma’in berkata “shalih bukan 
seorang yang matruk” dalam riwayat lain Ibnu Ma’in berkata “tidak kuat”. Al Ijli menyatakan 
ia hasanul hadis. Abu Zur’ah berkata “tempat kejujuran dan ia lebih aku sukai dari 
Muhammad bin Ishaq”. Abu Hatim berkata “ditulis hadisnya tetapi tidak dapat dijadikan 
hujjah, dia dan Muhammad bin Ishaq disisiku sama kedudukannya”. Nasa’i berkata “dhaif” 
terkadang berkata “tidak kuat”. Ali bin Madini berkata “shalih dan tidak kuat”. As Saji 
berkata “shaduq”. Al Hakim berkata “dikeluarkan oleh Muslim sebagai syawahid” *At 
Tahdzib juz 11 no 80+. Ibnu Hajar berkata shaduq memiliki kesalahan dan dituduh tasyayyu” 
[At Taqrib 2/266] 

 Umar bin Usaid perawi Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i. Ia dikatakan juga ‘Amru bin 
Abi Sufyan. Telah meriwayatkan darinya Hisyam bin Sa’d. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 8 no 66]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/736]. 
Adz Dzahabi menyatakan “tsiqat” *Al Kasyf no 4163+ 

Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar sanadnya hasan [Fath Al Bari 10/451]. Syaikh Al 

Albaniy juga membenarkan apa yang dikatakan Ibnu Hajar [Ats Tsamar Al Mustathab 

1/491]. Hadis Ibnu Umar ini sanadnya lemah karena Hisyam bin Sa‘d Al Madaniy  tetapi 

dapat dijadikan I‘tibar maka kedudukannya hasan dengan penguat dari hadis sebelumnya. 

Selain Ibnu Abi Syaibah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal sebagaimana 

yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Qaul Al Musaddad 1/7, Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 

42/121-122,  Ibnu Abi Ashim dalam As Sunnah no 1199, dan Abu Ya‘la dalam Musnad-nya 

9/452 no 5601 dengan jalan sanad yang berujung pada Hisyam bin Sa‘d dari Umar bin Usaid 

dari Ibnu Umar. Berikut adalah riwayat Abu Ya‘la dalam Musnadnya 

ؼي  ٓ  ٖ ٘خّ ر ٖ ىحٝى ػٖ ٛ زي هللا ر خ ػ زَٗ ٢ِ أه ٖ ػ َٜ ر ٘خ ٗ كيػ

ٍٓٞ هللا  ي ٍ ٠ِ ٜػ وٍٞ ػ ٘خ ٗ خٍ ً ٖ ػَٔ ه ٤ي ػٖ حر ٓ ٖ أ ػٖ ػَٔ حر

وي أػط٢  ْ ػَٔ ُٝ ٌَ ػ ٞ ر ْ أر ز٢ ػ ٘ ِْ ى حُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ٝ ٢ ٌٕٞ ك ٜخٍ ٧ٕ ٣ ٬ع ه ذ ػ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٢ ػ ٜٖ٘ أكذ اُ حكيس ٓ
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 ٚ خر ٤َ ر ٞحد ؿ ِن ح٧ر ٚ ٝؿ يص ُ ٔش ُٝٝ خ١ ِٝؽ ك ؼْ : ط ٘ ٖٓ كَٔ حُ

زَ ٤ ّٞ ه ش ٣ َح٣ غ حُ  ٝىك

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin „Aliy yang berkata telah mengabarkan kepada 

kami „Abdullah bin Dawud dari Hisyaam bin Sa‟d dari Umar bin Usaid dari Ibnu Umar 

yang berkata kami dahulu mengatakan di masa hidup Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] yaitu Nabi kemudian Abu Bakar kemudian Umar dan sungguh telah datang 

kepada Ali tiga perkara yang jika saja salah satunya ada padaku maka itu lebih aku sukai 

dari pada unta merah yaitu menikahi Fathimah dan memiliki anak darinya, ditutup pintu-

pintu [masjid] selain pintunya dan ia pembawa panji pada perang Khaibar [Musnad Abu 

Ya‟la 9/452 no 5601]. 

Ada sebagian nashibi yang melemahkan hadis Umar bin Usaid dari Ibnu Umar ini karena 

pada riwayat Ibnu Umar seperti dalam kitab shahih tidak ditemukan matan yang 

menyebutkan keutamaan Imam Ali. Hujjah ini lemah sekali, riwayat Umar bin Usaid di atas 

adalah riwayat dengan matan yang lebih panjang. Hal yang ma‘ruf bahwa terkadang perawi 

meringkas matan hadis atau menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan meninggalkan 

apa yang ingin ditinggalkan. Hal yang ma‘ruf pula bahwa terkadang perawi mengetahui hadis 

tersebut dengan matan yang panjang sedangkan perawi lain hanya mengetahui dengan matan 

yang lebih ringkas. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah yang lain disebutkan hadis Umar bin 

Usaid dari Ibnu Umar dengan matan yang ringkas 

ؼي ػٖ ػَٔ  ٓ  ٖ ٘خّ ر ٤غ ػٖ ٛ ٘خ ًٝ زش ػ ٤ ٗ  ٢ ٖ أر ٌَ ر ٞ ر ٘خ أر ػ

َ ٍٓٞ حُ وٍٞ ُٖٓ ٍ ٘خ ٗ خٍ ً ٖ ػَٔ ه ٤ي ػٖ حر ٓ ٖ أ ٠ِ هللا حر ٛ  ٙ

 ٞ ِْ ٝأر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٘خّ ٍ ٤َ حُ ِْ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ

ٌَ ٝػَٔ  ر

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Waki‟ dari Hisyaam bin Sa‟d dari Umar bin Usaid dari Ibnu 

Umar yang berkata “kami mengatakan di zaman Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

manusia yang paling baik adalah Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan Abu Bakar 

dan Umar. [As Sunnah Ibnu Abi Ashim no 1198] 

Jadi Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al Mushannaf menyebutkan penggalan akhir 

[keutamaan Imam Ali] dan meninggalkan penggalan awal [keutamaan Abu Bakar dan Umar] 

tetapi sebaliknya pada riwayat Ibnu Abi Ashim dari Ibnu Abi Syaibah ia menyebutkan 

penggalan awal tetapi meninggalkan penggalan akhir. Hal seperti ini ma‘ruf dalam ilmu hadis 

dan tidak ada yang perlu dipertentangkan atau dipermasalahkan. Apalagi penggalan akhir 

tentang keutamaan Imam Ali itu memang masyhur disebutkan dalam berbagai hadis lain. 

Mengenai penyebutan ditutup pintu masjid selain pintu Ali dalam riwayat Hisyaam bin Sa‘d 

telah dikuatkan oleh riwayat Abu Ishaq sebelumnya. Secara keseluruhan hadis Ibnu Umar 

kedudukannya shahih. 

. 

. 
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Hadis Riwayat Ibnu ‘Abbas 

٘خ  خٍ كيػ ٖ كٔخى ه ٠٤ ر ل ٘خ ٣ خٍ كيػ ٠٘ ه ؼ ٔ ٖ حُ خ ٓلٔي ر زَٗ أه

ٖ ٘خ ػَٔٝ ر خٍ كيػ ٠٤ ه ل ٘خ ٣ خٍ كيػ ٟخف ه ٞ ٖ  حُ خٍ ر خٍ ه ٕٞ ه ٤ٔ ٓ

 ٞٛ ٔـي ٝ ٔ يهَ حُ ٌخٕ ٣ ٢ِ ك خد ػ ٤َ ر ٔـي ؿ ٔ ٞحد حُ ٓي أر زخّ ٝ ػ

َٙ٤ ن ؿ ٣َ١ ٚ ُ ْ٤ ٚو ُ ٣َ١ ٞٛ ٘ذ ٝ  ؿ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Hammaad yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Wadhdha‟ yang berkata telah menceritakan kepada kami Yahya yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Amru bin Maimun yang berkata Ibnu Abbas berkata ditutup 

pintu pintu masjid [oleh Nabi] selain pintu Ali maka kadang ia masuk ke masjid sedang ia 

dalam keadaan junub karena ia tidak memiliki jalan lain selain jalan itu [Sunan Al Kubra 

Nasa‟I 5/119 no 8428] 

Hadis Ibnu Abbas disebutkan juga dalam Sunan Tirmidzi 5/641 no 3732, Musnad Ahmad 

1/330 no 3062, Mu‘jam Al Kabir Ath Thabraniy 12/98 no 12593 & 12594, Musykil Al Atsar 

Ath Thahawiy no 3955 & 3966, Mustadrak Al Hakim juz 3 no 4652 dan Tarikh Ibnu Asakir 

42/98-103 semuanya dengan jalan sanad dari Abu Balj dari ‗Amru bin Maimun dari Ibnu 

Abbas. Berikut keterangan perawi sanad Nasa‘I di atas 

 Muhammad bin Al Mutsanna adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in berkata 
“tsiqat”. Adz Dzahiliy berkata “hujjah”. Abu Hatim berkata “shalih al hadits shaduq”. Ibnu 
Khirasy berkata “termasuk orang yang tsabit”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 
Tsiqat. Al Khatib berkata “tsiqat tsabit”. Daruquthni berkata “termasuk orang yang tsiqat, ia 
didahulukan dari Bindar”. Maslamah berkata “tsiqat masyhur termasuk hafizh” *At Tahdzib 
juz 9 no 698+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit” *At Taqrib 2/129+ 

 Yahya bin Hammaad Asy Syaibaniy termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ibnu Sa’ad berkata 
“tsiqat banyak meriwayatkan hadis”. Abu Hatim berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 11 no 338]. Ibnu 
Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 2/300+ 

 Wadhdhah bin ‘Abdullah adalah Abu Awanah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Abu Zur’ah 
berkata tsiqat jika meriwayatkan hadis dari kitabnya. Abu Hatim berkata “kitabnya shahih 
jika meriwayatkan dari hafalannya banyak melakukan kesalahan dan ia tsiqat shaduq”. Ibnu 
Sa’ad berkata “tsiqat shaduq”. Al Ijli menyatakan tsiqat. Ibnu Syahin memasukkannya dalam 
Ats Tsiqat. Yaqub bin Syaibah berkata “tsabit baik hafalannya dan shahih kitabnya”. Ibnu 
Khirasy berkata “shaduq dalam hadis”. *At Tahdzib juz 11 no 204+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat 
tsabit” *At Taqrib 2/283+ 

 Yahya bin Abi Sulaim adalah Abu Balj perawi Ashabus Sunan. Telah meriwayatkan darinya 
Syu’bah *itu berarti tsiqat dalam pandangannya+. Ibnu Ma’in, Ibnu Sa’ad, Daruquthni dan 
Nasa’I menyatakan tsiqat. Bukhari berkata “fihi nazhar”. Abu Hatim berkata “shalih al hadits 
tidak ada masalah padanya”. Yazid bin Harun berkata “ia banyak menyebut Allah”. Yaqub bin 
Sufyan berkata “tidak ada masalah padanya”. *At Tahdzib juz 12 no 184+. Pendapat yang 
rajih ia seorang yang tsiqat, pembicaraan terhadapnya tidaklah tsabit dan insya Allah akan 
dibuat tulisan khusus untuk membahas kredibilitas Abu Balj dan membantah syubhat para 
nashibi. 

 ‘Amru bin Maimun Al Awdiy perawi kutubus sittah ia menemui masa jahiliyah. Al Ijli 
menyatakan tsiqat. Ibnu Ma’in dan Nasa’I berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya 
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dalam Ats Tsiqat. *At Tahdzib juz 8 no 181+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat ahli ibadah” *At Taqrib 
1/747] 

Hadis Ibnu Abbas ini tidak diragukan lagi kedudukannya shahih. Sebagian orang 

menyebarkan syubhat terhadap Abu Balj untuk melemahkan hadis ini. Diantara mereka ada 

yang menukil pendapat Ahmad bin Hanbal bahwa hadis tersebut mungkar. Jika memang 

tsabit perkataan Imam Ahmad tersebut [kenyataannya tidak tsabit] maka beliaulah yang 

keliru. Hadis tersebut tidaklah mungkar dan tidak selayaknya tuduhan “meriwayatkan hadis 

mungkar” dijatuhkan kepada Abu Balj karena seperti yang dapat dilihat hadis Ibnu Abbas 

radiallahu ‗anhu [riwayat Abu Balj] telah dikuatkan oleh hadis Ibnu Umar radiallahu ‗anhu 

dan hadis Sa‘ad bin Malik radiallahu ‗anhu. Syaikh Al Albaniy mengingkari tuduhan Adz 

Dzahabi bahwa hadis ini mungkar disebabkan Abu Balj tidak menyendiri dengannya tetapi 

memiliki banyak syawahid [Atsmar Al Mustathab 1/487]. Kesimpulannya hadis Ibnu Abbas 

shahih. 

Secara keseluruhan riwayat riwayat di atas saling menguatkan, walaupun para nashibi 

berusaha mendhaifkan atau mencari celah untuk melemahkan sanad-sanadnya maka 

kelemahan itu tidak menjatuhkan hadisnya ke derajat dhaif. Sangat masyhur dalam ilmu 

hadis bahwa hadis yang dijadikan I‘tibar tidak mesti semua perawinya tsiqat dan bebas dari 

cacat karena kalau memang begitu maka hadis itu sudah shahih dengan sendirinya dan tidak 

memerlukan syawahid atau mutaba‘ah. 

Fenomena ―perawi zero jarhnya‖ adalah penyakit khas kaum nashibi yaitu orang-orang 

―ngeyel‖ yang mencari-cari dalih untuk melemahkan hadis keutamaan Ahlul Bait. Padahal 

banyak sekali dalam kitab shahih para perawi yang tidak zero jarhnya dan banyak ditemukan 

perawi tsiqat yang ternukil jarh terhadapnya dari salah satu ulama. Menyatakan suatu hadis 

sebagai hujjah dengan syarat perawi tersebut zero jarhnya adalah naïf. Para nashibi itu sendiri 

mengalami tanaqudh dalam perkara ini. Jika mereka berhujjah dengan hadis maka mereka 

bersikap tasahul terhadap para perawinya tetapi jika mereka mau mencela hadis keutamaan 

Ahlul Bait maka mereka leluasa menukil setiap jarh yang ada terhadap perawi tersebut. Dasar 

munafik, sungguh benar sekali hadis yang menyatakan tidaklah mencintai Ali kecuali 

mukmin dan tidak membenci Ali kecuali munafik. 

. 

. 

Sebagian ulama yang mempermasalahkan hadis ini disebabkan [menurut mereka] 

bertentangan dengan hadis dalam kitab shahih bahwa pintu masjid ditutup selain pintu Abu 

Bakar. Berikut hadis-hadisnya. 

َِ ٌْ أَرُٞ ح٠َُّْ٘ خُِ َٓ ػ٢َِ٘  ٍَ َكيَّ ػََ٘خ ك٤ٌَُِْق هَخ ٍَ َكيَّ ِٓ ػََ٘خ أَرُٞ َػخ ٍي َكيَّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ِ ْر ػ٢َِ٘ َػْزُي هللاَّ  َكيَّ

 ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ َهطََذ  ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ِّ١ٍِ ُُْوْي ِؼ٤ٍي ح َٓ ْٖ أَر٢ِ  ِؼ٤ٍي َػ َٓ  ِٖ َِ ْر ْٔ ْٖ رُ َػ

٠َِّ َٛ َْ٘يُٙ   خ ِػ َٓ  َٖ ر٤َْ َٝ ٤َْٗخ  َٖ حُيُّ ََ َػْزًيح ر٤َْ َ َه٤َّ َّٕ هللاَّ ٍَ اِ هَخ َٝ  َّ َْ حَُّ٘خ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ هللاَّ

ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ََ ْٕ ٣ُْوزِ ِٚ أَ خثِ ٌَ ْزَ٘خ ُِزُ ـِ ٍَ كََؼ ٌْ ٠ٌَ أَرُٞ رَ ٍَ كَزَ ِ هَخ َْ٘ي هللاَّ خ ِػ َٓ َُْؼْزُي  َُِي ح ًَ  ٍَ  كَخْهظَخ

ُ ٠َِّ هللاَّ َٛ   َٞ ُٛ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ٌَ ََ كَ ْٖ َػْزٍي ُه٤ِّ َْ َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ

 ِّٖ َٓ ْٖ أَ ِٓ  َّٕ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َ٘خ كَوَخ َٔ ٍَ أَْػَِ ٌْ َٕ أَرُٞ رَ خ ًَ َٝ  ََ َو٤َّ ُٔ ُْ ح
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ِٚ ْلزَظِ ُٛ ِّ َػ٢ََِّ ك٢ِ  ُص أَرَخ  حَُّ٘خ ٌْ ر٢ِّ ٫َطََّو ٍَ  ََ ح َه٬ً٤ِِ َؿ٤ْ ًٌ ظَِّو ُٓ ُْ٘ض  ًُ  ْٞ َُ َٝ  ٍَ ٌْ ِٚ أَرَخ رَ خُِ َٓ َٝ
ُٓيَّ ا٫َِّ رَخَد أَر٢ِ َد ِي رَخٌد ا٫َِّ  ـِ ْٔ َٔ ُْ َّٖ ك٢ِ ح طُُٚ ٫َ ٣َْزو٤ََ ىَّ َٞ َٓ َٝ  ِّ ٬َ ْٓ سُ ح٩ِْ َّٞ ْٖ أُُه ٌِ َُ َٝ  ٍَ ٌْ ٍَرَ ًْ  

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Muhammad yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu „Aamir yang berkata telah menceritakan kepada kami Fulaih yang berkata 

telah menceritakan kepadaku Abu Nadhr dari Busr bin Sa‟id dari Abu Sa‟id Al Khudri 

radiallahu „anhu yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkhutbah di 

ahadapan manusia dan berkata sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang 

hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi-Nya maka hamba tersebut 

memilih apa yang ada di sisi Allah. [Abu Sa‟id] berkata maka Abu Bakar menangis yang 

membuat kami heran dengan tangisannya hanya karena Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] mengabarkan ada seorang hamba yang diminta untuk memilih. Ternyata 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] yang dimaksud dengan hamba tersebut dan Abu 

Bakar paling mengetahui [akan hal itu] daripada kami. Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata sesungguhnya orang yang paling amanah dalam persahabatannya dan 

hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Rabb-ku maka 

aku akan mengambil Abu Bakar. Akan tetapi cukuplah persaudaraan dan kasih sayang 

dalam islam. Sungguh tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa melainkan 

tertutup kecuali pintu Abu Bakar [Shahih Bukhari 5/4 no 3654] 

٘خ  ٘خ ٓؼٖ كيػ ي كيػ ٖ هخُ ٠٤ ر ل ٣ ٖ لَ ر ؼ ٖ ؿ زيهللا ر ٘خ ػ كيػ

٤ي إٔ  ؼ ٓ  ٢ ٤ٖ ػٖ أر ٘ ٖ ك ٤يهللا ر ز ٠َ ػٖ ػ ٘ ٢ حُ ي ػٖ أر ٓخُ

زي  وخٍ ػ زَ ك ٘ ٔ ٠ حُ ِ ِْ ػ ِْ ؿ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ٓخ  ظخٍ  خه ٘يٙ ك ٓخ ػ  ٖ٤ ٤خ ٝر يٗ َٛس حُ ُ ٤ٚ ئط ٤ٖ إٔ ٣ ٤َٙ هللا ر ه

ن ٠ٌ ك ٌَ ٝر ٞ ر ٠ٌ أر ز ٘يٙ ك خٍ ػ ٘خ ه ٜٓخط ٘خ ٝأ خث آر ٘خى ر ي٣ حٍ ك

 ٌَ ٞ ر خٕ أر ًٝ َ٤ ٔو ٛٞ حُ  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٌخٕ ٍ ك

٘خّ  ِْ إ أٖٓ حُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ٚ ٝه ٘خ ر ِٔ أػ

وٌص  ٬ ٫ط ٤ ِ ظوٌح ه ٘ض ٓ ً ٞ ُٝ ٌَ ٞ ر ٚظ أر ز ٛل ٝ ٚ ٓخُ  ٢ ٢ِ ك ػ

ٔـي هٞهش ٔ ٢ حُ ٤ٖ ك و ز ٬ّ ٫ ط ٓ ٌٖ اهٞس ح٩ ُٝ ٬ ٤ ِ ٌَ ه خ ر ا٫  أر

ٌَ ٢ ر  هٞهش أر

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Ja‟far bin Yahya bin Khalid yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Ma‟n yang berkata telah menceritakan kepada kami Malik 

dari Abu An Nadhr dari Ubaid bin Hunain dari Abu Sa‟id bahwa Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] duduk di atas mimbar lalu berkata Ada seorang hamba yang diberikan 

pilihan oleh Allah SWT yaitu antara kekayaan dunia dan apa yang ada di sisiNya [Allah], 

hamba itu memilih apa yang ada di sisi-Nya. Maka Abu Bakar menangis dan Rasulullah 

menangis. Abu Bakar berkata “sungguh kami serahkan kepadamu apa yang kami miliki”. 

Rasulullah adalah hamba yang diberikan pilihan dan Abu Bakar paling mengetahui diantara 

kami tentang hal itu. Rasulullah berkata “orang yang paling amanah dalam harta dan 

persahabatannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku diperbolehkan untuk mengambil 

kekasih maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih tetapi cukuplah persaudaraan 

dalam islam. Jangan ada pintu kecil masjid yang tersisa kecuali pintu kecil Abu Bakar 

[Shahih Muslim 4/1854 no 2382] 
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 ٍَ ػََ٘خ أَر٢ِ هَخ ٍَ َكيَّ ٍَ هَخ ٣ َِ ُٖ َؿ ُذ ْر ْٛ َٝ ػََ٘خ  ٍَ َكيَّ ْؼل٢ُِّ هَخ ـُ ُْ ٍي ح َّٔ َل ُٓ  ُٖ ِ ْر ػََ٘خ َػْزُي هللاَّ َكيَّ

ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َؽ  ََ ٍَ َه ٍّ هَخ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر شَ َػ َٓ َِ ٌْ ْٖ ِػ ٍْ َػ ٤ ٌِ َٖ َك ْؼُض ٣َْؼ٠َِ ْر ِٔ َٓ  ُ ٠َِّ هللاَّ َٛ  

َي  ِٔ َِ كََل ْ٘زَ ِٔ ُْ هٍَش كَوََؼَي َػ٠َِ ح َْ ُٚ رِِو َٓ ْأ ٍَ ٌذ  ِٛ ِٚ َػخ خَص ك٤ِ َٓ  ١ٌِ ِٚ حَُّ ِٟ ََ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ

ْٖ أَِد ِٓ  ِٚ خُِ َٓ َٝ  ِٚ ِٔ َّٖ َػ٢ََِّ ك٢ِ َْٗل َٓ ِّ أََكٌي أَ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ  َْ ٤َُْ ُ ٍَ اَِّٗٚ َّْ هَخ ِٚ ػُ أَْػ٠َ٘ َػ٤َِْ َٝ  َ ١ هللاَّ

 ْٖ ٌِ َُ َٝ ٍَ َه٬ً٤ِِ  ٌْ ُص أَرَخ رَ ٌْ ِّ َه٬ً٤ِِ ٫َطََّو ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ح  ًٌ ظَِّو ُٓ ُْ٘ض  ًُ  ْٞ َُ َٝ ِٖ أَر٢ِ هَُلخكَشَ  َِ ْر ٌْ ر

َ ٌْ َهِش أَر٢ِ رَ ْٞ ََ َه ِي َؿ٤ْ ـِ ْٔ َٔ ُْ ح ح ٌَ َٛ َهٍش ك٢ِ  ْٞ ََّ َه ًُ ٝح َػ٢ِّ٘  ُٓيُّ  َُ ِّ أَْك٠َ ٬َ ْٓ  ُهَِّشُ ح٩ِْ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Muhammad Al Ju‟fiy yang berkata telah 

menceirtakan kepada kami Wahb bin Jarir yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ayahku yang berkata aku mendengar Ya‟la bin Hakim dari „Ikrimah dari Ibnu Abbas yang 

berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] keluar dalam keadaan sakit yang 

menyebabkan wafatnya. Ketika itu kepalanya dibalut kain, Beliau naik ke atas mimbar dan 

mengucapkan pujian kepada Allah kemudian berkata sesungguhnya tidak ada orang yang 

paling amanah dihadapanku tentang diri dan hartanya selain Abu Bakar bin Abi Quhaafah, 

sekiranya aku diperbolehkan mengambil seorang manusia sebagai khalil maka aku akan 

mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi persaudaraan islam lebih utama. Tutuplah 

dariku semua pintu kecil di masjid ini kecuali pintu kecil Abu Bakar [Shahih Bukhari 1/100 

no 467] 

Ketiga hadis ini shahih dan kami katakan tidak ada pertentangan antara hadis keutamaan Abu 

Bakar radiallahu ‗anhu ini dengan keutamaan Ali ‗Alaihis salam. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu 

Hajar dalam Fath Al Bari ketika menjelaskan hadis ini. Sebelumnya kami akan memberikan 

hadiah kecil kepada para nashibi sebagai tinjauan atas ―metode ngawur bin bid‘ah‖ mereka 

dalam menilai hadis. Jika kita menerapkan metode hadis ala nashibi maka ketiga hadis shahih 

di atas tidak bisa dijadikan hujjah alias dhaif karena 

1. Hadis Bukhari yang pertama di dalam sanadnya terdapat Fulaih bin Sulaiman. Utsman Ad 
Darimi dari Ibnu Ma’in berkata “dhaif kedudukannya mendekati Abu Uwais”. Terkadang Ibnu 
ma’in berkata “tidak kuat dan tidak dapat dijadikan hujjah”. Abu Hatim berkata “tidak kuat”. 
Nasa’I berkata “dhaif”. Abu Ahmad Al Hakim berkata “tidak kuat di sisi para ulama”. Ali bin 
Madini mendhaifkannya. Ar Ramliy berkata dari Abu Dawud “tidak ada apa-apanya”. *At 
Tahdzib juz 8 no 553]. 

2. Hadis Muslim yang kedua di dalam sanadnya terdapat Ubaid bin Hunain. Ibnu Sa’ad berkata 
“tsiqat tidak banyak meriwayatkan hadis”. Abu Hatim berkata “shalih al hadits”. Ibnu Hibban 
memasukkan dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 7 no 129]. Menurut salah seorang nashibi, 
pernyataan Abu Hatim “shalih al hadits” berarti ia bermasalah dalam hafalannya dan tidak 
bisa dijadikan hujjah jika tafarrud. Nashibi yang lain menyatakan Ibnu Sa’ad dan Ibnu Hibban 
tasahul dalam mentautsiq perawi. Maka berdasarkan metode ilmu hadis ala nashibi maka 
Ubaid bin Hunain tidak bisa dijadikan hujjah. 

3. Hadis Bukhari yang ketiga didalam sanadnya terdapat Wahb bin Jarir dan ayahnya. 
Mengenai Wahb bin Jarir, Affan membicarakannya. Ibnu Hibban berkata “sering keliru”. *At 
Tahdzib juz 11 no 273+. Al Uqaili memasukkannya dalam Adh Dhu’afa *Adh Dhu’afa Al Uqaili 
4/324 no 1928]. Mengenai Jarir bin Hazm, Ibnu Ma’in menyatakan ia tsiqat tetapi ia juga 
berkata meriwayatkan dari Qatadah dari Anas hadis-hadis mungkar. Ahmad berkata “Jarir 
banyak melakukan kesalahan”. Ibnu Hibban berkata “sering keliru meriwayatkan hadis dari 
hafalannya”. Al Azdy menyatakan ia shaduq tetapi bukan hafizh dan meriwayatkan hadis-
hadis mungkar. [At Tahdzib juz 2 no 111]. Al Uqaili memasukkannya dalam Adh Dhu’afa *Adh 
Dhu’afa Al Uqaili 1/198 no 243+ 
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Maka bagaimana nashibi itu mau berhujjah dengan hadis shahih kalau hadis shahih di atas 

ternyata diriwayatkan oleh para perawi yang masih ternukil jarh-nya. Itulah dilema para 

nashibi dan alangkah lucunya kalau mereka masih tidak sadar diri. Kami perlu menekankan 

kepada nashibi yang sering menukil tulisan kami, jangan sampai anda mengira kami sedang 

melemahkan hadis shahih Bukhari dan Muslim di atas. Kami ingin menunjukkan kepada 

anda para nashibi bahwa metode hadis ala anda itu tidak laku dalam ilmu hadis karena 

membahayakan banyak hadis shahih termasuk hadis yang anda jadikan hujjah. 

Kembali pada hadis di atas, hadis keutamaan Imam Ali tidaklah bertentangan dengan hadis 

keutamaan Abu Bakar. Keduanya shahih dan bisa dijamak, peristiwa itu terjadi dua kali. Pada 

awalnya Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] memerintahkan untuk menutup pintu-pintu 

masjid kecuali pintu Imam Ali kemudian setelah beberapa lama kemudian sebagian sahabat 

meminta izin kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] untuk membuat pintu kecil 

[khawkhah]. Pada akhirnya sebelum wafat, Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

menutup semua pintu kecil itu kecuali pintu kecil Abu Bakar. Hal inilah yang dijelaskan Ibnu 

Hajar dalam Fath Al Bari. 

 ٠ ل٢ ح٧ُٝ ٤ٖ ، ك ط غ َٓ ٞحد ٝه ٔي ح٧ر ـٔغ إٔ ح٧َٓ ر َٜ حُ ٝٓل

 ٌٖ ُٝ ، ٌَ ٞ ر ٢٘ أر ؼ ظ ٓ َٟ ح ٢ ح٧ه َٙ ، ٝك ٔخ ًً ُ ٢ِ ٢٘ ػ ؼ ظ ٓ ح

و٢  ٤ و ل زخد حُ ٠ِ حُ ٢ِ ػ ٜش ػ ٢ ه ٓخ ك لَٔ  ؤٕ ٣ ي ا٫ ر ظْ ًُ ٫ ٣

ٔخ  وٞهش ً ٚ حُ َٔحى ر ٔـخ١ُ ٝحُ زخد حُ ٠ حُ ِ ٌَ ػ ٢ ر ٜش أر ٢ ه ٓخ ك ٝ

ٍ ْٜ ؤٗ ًٝ ، ٚ ؼٞ ١َه ٢ ر ٚ ك َٛف ر ٛخ  ٓيٝ ٞحد  ٔي ح٧ر ٝح ر ٓخ أَٓ

ؼي  ٝح ر ؤَٓ ٜ٘خ ك ٔـي ٓ ٔ ٠ حُ يهٍٞ اُ ٕٞ حُ وَر ظ ٔ ٞح هٞهخ ٣ ٝأكيػ

 ، ٖ٤ ؼ لي٣ ٤ٖ حُ ـٔغ ر ٢ حُ ٜخ ك ؤّ ر وش ٫ ر ٣َ١ ٌٜٙ ٛخ ، ك ٔي ي ر ًُ

 ٢ طلخ١ٝ ك لَ حُ ؼ ٞ ؿ ٖ أر ٣ٍٞ ًٌٔ ٤ٖ حُ ؼ لي٣ ٤ٖ حُ ٜخ ؿٔغ ر ٝر

 ٌَ ٞ ر ٘ٚ ، ٝأر غ ٓ ؼخُ ِغ حُ ؼ َ حُ ٢ أٝحث ٛٞ ك خٍ ، ٝ ٌَ ح٥ػ ٘ ٓ

خً ٬ر ٌ خٕ حُ ً ٌَ ٢ ر ٤ض أر ؤٕ ر َٛف ر زخٍ ” ٝ ٢ ح٧ه ؼخٗ ٓ ” ٢ ١ ك

 ْ ُ ٢ِ ٤ض ػ ٔـي ، ٝر ٔ ٠ ىحهَ حُ ٔـي ٝهٞهش اُ ٔ خد ٖٓ هخٍؽ حُ ٚ ر ُ

ِْ ٔـي ، ٝهللا أػ ٔ خد ا٫ ٖٓ ىحهَ حُ ٚ ر ُ ٌٖ ٣ 

Dengan mengumpulkan kedua hadis tersebut maka perintah untuk menutup pintu-pintu 

masjid itu terjadi dua kali. Pada peristiwa yang pertama Ali dikecualikan dan pada peristiwa 

yang kedua, Abu Bakar dikecualikan. Tetapi hal itu tidakbisa dipahami sempurna kecuali 

bahwa yang disebutkan pada kisah Ali adalah pintu secara hakiki [yang sebenarnya] 

sedangkan yang disebutkan dalam kisah Abu Bakar adalah pintu secara majaz [kiasan] 

dimana yang dimaksud adalah pintu kecil [khaukhah] sebagaimana yang disebutkan secara 

jelas dalam sebagian riwayatnya. Seolah-olah mereka ketika diperintahkan menutup pintu-

pintu masjid, mereka menutupnya dan membuat pintu kecil [khaukhah] dan mereka masuk 

kedalam masjid melaluinya maka setelah itu pintu-pintu kecil itu juga ditutup. Maka tidak 

ada masalah menggabungkan antara kedua hadis ini. Dan menggabungkan kedua hadis ini 

juga disebutkan oleh Abu Ja‟far Ath Thahawiy dalam Musykil Al Atsar dan Abu Bakar Al 

Kalabadzi dalam Ma‟aniy Al Akhbar dengan menjelaskan bahwa rumah Abu Bakar memiliki 

pintu yang terhubung ke luar masjid dan khaukhah yang terhubung ke dalam masjid 
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sedangkan rumah Ali tidak memiliki pintu kecuali yang terhubung untuk masuk kedalam 

masjid. Wallahu a‟lam. [Fath Al Bari Syarh Shahih Bukhari Ibnu Hajar10/451] 

Perkataan Ibnu Hajar ini diikuti oleh Al Mubarakfuri dalam penjelasannya terhadap hadis 

Sunan Tirmidzi. [Tuhfatul Ahwadzi 9/89 no 3611]. Penjelasan ini sudah cukup untuk 

membungkam syubhat yang dilontarkan kaum nashibi. 

. 

. 

Kesimpulan 

Hadis tutuplah pintu masjid kecuali pintu Ali adalah shahih dengan keseluruhan jalannya. 

Diantara ulama yang mengumpulkan jalan-jalannya dan menguatkan hadis ini adalah Al 

Hafizh Ibnu Hajar [dalam Fath Al Bari 10/451 dan Qaul Al Musaddad 1/17-19], Al Hafizh 

Asy Syaukaniy [Fawaid Al Majmu‘ah no 56] dan Syaikh Al Albaniy [Atsmar Al Mustathab 

1/487-493]. 

Pembahasan Hadis Bithanah : Kritik Keadilan Shahabat 

Posted on Oktober 23, 2011 by secondprince  

Pembahasan Hadis Bithanah : Kritik Keadilan Shahabat 

Sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] berbuat salah itu biasa, secara yang namanya 

manusia tidak ma‘shum maka mereka tidak lepas dari kesalahan. Tetapi apakah kesalahan 

sahabat itu merusak keadilannya?. Jawabannya mungkin tergantung kesalahan apa yang 

mereka perbuat. Jika kita melihat kitab-kitab Rijal maka terdapat para perawi yang dituduh 

atau diragukan kredibilitasnya karena kesalahan tertentu yang mereka lakukan.  

Contoh kesalahan tersebut seperti meminum khamar atau mencaci salah seorang sahabat 

Nabi. Aneh bin ajaib jika kesalahan seperti ini dilakukan oleh sahabat Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] maka tidak ada satupun ulama yang meragukan keadilannya tetapi jika 

salah seorang perawi hadis melakukannya maka tidak segan-segan para ulama meragukan 

kredibilitasnya. Anomali ini jelas merupakan salah satu lubang besar dalam ilmu hadis. 

Hadis Bithanah dalam judul di atas adalah salah satu hadis shahih terkait kepemimpinan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] dan Khalifah. Hadis ini jika diperhatikan secara mendalam 

maka sangat bertentangan dengan doktrin ajaib ―keadilan sahabat‖ ala nashibi. Anehnya para 

ulama salafy nashibi dan pengikutnya lumayan sering mengutip hadis ini. Berikut hadis yang 

dimaksud. 

زَُؾ أَْم ْٛ ػََ٘خ أَ ْٖ َكيَّ شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  َٜخٍد َػ ِٗ  ِٖ ْٖ حْر ُْ َػ ُُٗٞ٢ِٗ ٣ ََ ٍذ أَْهزَ ْٛ َٝ  ُٖ َٗخ حْر ََ رَ

 ٫َ َٝ ْٖ َٗز٢ٍِّ  ِٓ  ُ خ رََؼَغ هللاَّ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ١ٍِِّ َػ ُُْوْي ِؼ٤ٍي ح َٓ أَر٢ِ 
خَْٗض َُُٚ ر٢َِ ًَ ْٖ َه٤ِِلٍَش ا٫َِّ  ِٓ ظَْوََِق  ْٓ ِٚ ح ُٚ َػ٤َِْ طَُل٠ُّ َٝ ِٝف  َُ ْؼ َٔ ُْ ُٙ رِخ َُ ُٓ ِٕ رِطَخَٗشٌ طَؤْ حَٗظَخ

ُ طََؼخ٠َُ َْ هللاَّ َٜ ْٖ َػ َٓ  ُّ ٞ ُٜ ْؼ َٔ ُْ ِٚ كَخ ُٚ َػ٤َِْ طَُل٠ُّ َٝ  َِّ َّ٘ ُٙ رِخُ َُ ُٓ رِطَخَٗشٌ طَؤْ َٝ  

https://secondprince.wordpress.com/2011/10/23/pembahasan-hadis-bithanah-kritik-keadilan-shahabat/


 913 

Telah menceritakan kepada kami Ashbagh yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Ibnu Wahb yang berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihaab dari Abi 

Salamah dari Abu Sa‟id Al Khudri dari Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] yang berkata 

Tidaklah Allah mengutus Nabi dan tidaklah Allah mengangkat Khalifah kecuali memiliki dua 

jenis orang kepercayaan [bithanah]. Orang kepercayaan yang menyuruhnya berbuat baik 

dan mendorongnya berbuat baik dan orang kepercayaan yang menyuruhnya berbuat 

keburukan dan mendorongnya berbuat keburukan. Maka orang yang terjaga [ma‟shum] 

adalah siapa yang dijaga oleh Allah SWT [Shahih Bukhari 9/77 no 7198] 

Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Perhatikan perkataan Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] 

خَْٗض َُُٚ ر٢َِ ًَ ْٖ َه٤ِِلٍَش ا٫َِّ  ِٓ ظَْوََِق  ْٓ ٫َ ح َٝ ْٖ َٗز٢ٍِّ  ِٓ  ُ خ رََؼَغ هللاَّ َٓ ِٕ  حَٗظَخ

Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi dan tidaklah Allah mengangkat khalifah kecuali 

memiliki dua jenis bithanah [orang kepercayaan]. 

Pada lafaz ini terdapat isyarat bahwa Kenabian dan Khilafah adalah ketetapan dari Allah 

SWT. Sebagaimana Allah SWT yang mengutus seorang Nabi maka Allah SWT juga yang 

mengangkat seseorang sebagai Khalifah. Kenabian dan Khilafah adalah ketetapan dari Allah 

SWT. 

Bithanah adalah orang kepercayaan atau teman dekat yang memberikan saran kepada seorang 

pemimpin. Pada lafaz di atas baik Nabi atau Khalifah memiliki dua jenis bithanah, mereka ini 

jelas orang-orang yang bersama dengan Nabi atau bersama dengan khalifah. Pada zaman 

Nabi Muhammad [shallallahu ‗alaihi wasallam] kedua jenis bithanah ini adalah para sahabat 

Nabi. Kemudian perhatikan lafaz selanjutnya 

ِٚ ُٚ َػ٤َِْ طَُل٠ُّ َٝ  َِّ َّ٘ ُٙ رِخُ َُ ُٓ رِطَخَٗشٌ طَؤْ َٝ  ِٚ ُٚ َػ٤َِْ طَُل٠ُّ َٝ ِٝف  َُ ْؼ َٔ ُْ ُٙ رِخ َُ ُٓ  رِطَخَٗشٌ طَؤْ

bithanah yang menyuruhnya berbuat baik dan mendorongnya berbuat baik dan bithanah 

yang menyuruhnya berbuat keburukan dan mendorongnya berbuat keburukan 

Maka Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] juga memiliki dua bithanah di sekitar Beliau. 

Mereka semua jelas para sahabat Nabi. Dari lafaz ini dapat dimengerti bahwa ada sebagian 

sahabat yang menyuruh berbuat kebaikan dan mendorong berbuat kebaikan kemudian ada 

pula sebagian sahabat yang menyuruh berbuat keburukan dan mendorong berbuat keburukan. 

Hal ini menunjukkan tidak semua sahabat yang bersama Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

adalah adil. Apakah mereka yang menyuruh berbuat keburukan dan mendorong berbuat 

keburukan termasuk sahabat yang adil?. 

ُ طََؼخ٠َُ َْ هللاَّ َٜ ْٖ َػ َٓ  ُّ ٞ ُٜ ْؼ َٔ ُْ  كَخ

Maka orang yang terjaga [ma‟shum] ialah yang dijaga oleh Allah SWT 

Lafaz ini ditujukan untuk Nabi yang diutus oleh Allah SWT dan Khalifah yang diangkat oleh 

Allah SWT. Menunjukkan bahwa Nabi dan Khalifah itu termasuk yang dijaga oleh Allah 
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SWT sehingga adanya bithanah yang menyuruh berbuat keburukan tidaklah berpengaruh bagi 

mereka karena Allah SWT telah menjaga mereka. 

Tinjauan Tafsir Al Hujurat Ayat 9 dan Hadis Imam 

Hasan Mendamaikan Kaum Muslimin 

Posted on Oktober 3, 2011 by secondprince  

Tinjauan Tafsir Al Hujurat Ayat 9 dan Hadis Imam Hasan Mendamaikan Kaum 

Muslimin 

Ada hadis shahih yang sering digunakan kaum salafy nashibi untuk membela Muawiyah dan 

pengikutnya yaitu hadis Imam Hasan adalah Sayyid yang akan mendamaikan dua kelompok 

besar kaum muslimin. 

ْؼُض  ِٔ َٓ سَ  ََ ٌْ َغ أَرَخ رَ ِٔ َٓ  ِٖ َٔ َُْل ْٖ ح ٠َٓ َػ ٞ ُٓ ػََ٘خ أَرُٞ  ُٖ ُػ٤َْ٤َ٘شَ َكيَّ ػََ٘خ حْر َيهَشُ َكيَّ َٛ ػََ٘خ  َكيَّ

ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ سً  حَُّ٘ز٢َِّ  ََّ َٓ  ِّ َُ ا٠َُِ حَُّ٘خ ْ٘ظُ َ٣ ِٚ ْ٘زِ ُٖ ا٠َُِ َؿ َٔ َُْل ح َٝ  َِ ْ٘زَ ِٔ ُْ َْ َػ٠َِ ح َِّ َٓ َٝ
َٖ ٤ ِٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ْٖ ح ِٓ  ِٖ َٖ كِجَظ٤َْ ِٚ ر٤َْ َِِق رِ ْٜ ُ٣ ْٕ َ أَ ََّ هللاَّ ََُؼ َٝ ٤ٌِّي  َٓ ح  ٌَ َٛ ٍُ حْر٢ِ٘  ٣َوُٞ َٝ سً  ََّ َٓ  ِٚ ا٤َُِْ َٝ  

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ibnu „Uyainah yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Musa dari Al Hasan yang 

mendengar Abu Bakrah berkata aku mendengar Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] di atas 

mimbar dan ketika itu Hasan berada di sisinya, terkadang Beliau melihat kearah orang-

orang dan terkadang melihat ke arahnya [Hasan] dan Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] 

bersabda “Sesungguhnya anakku ini adalah Sayyid [pemimpin] dan dengan perantaraannya 

Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin” [Shahih Bukhari 5/26 no 

3746] 

Kami pernah berdiskusi dengan salah seorang salafy nashibi dan ia menyatakan dengan hadis 

ini sebagai bukti bahwa Muawiyah adalah muslim dan tidak kafir karena tindakannya yang 

memerangi Imam Ali. Sebenarnya kami pribadi tidak pernah menyatakan Muawiyah kafir 

karena perperangannya dengan Imam Ali, kami katakan Muawiyah dalam kesesatan karena 

perperangannya dengan Imam Ali [sebagaimana dinyatakan dalam hadis shahih] 

Muawiyah adalah orang yang memiliki kemunafikan di dalam hatinya. Ia memerangi Imam 

Ali dengan alasan yang dicari-cari dan dengan alasan ini pula ia berusaha menghasut kaum 

muslimin di syam agar membantunya memerangi Imam Ali. Selain itu ia juga mencaci Imam 

Ali sampai-sampai Imam Hasan ketika berdamai dengannya menjadikan ―tidak mencaci 

imam Ali‖ sebagai salah satu syarat perdamaian. Telah disepakati dalam hadis shahih bahwa 

tidaklah mencintai Imam Ali kecuali mukmin dan tidaklah membenci Imam Ali kecuali 

munafik. 

Pada dasarnya seorang munafik mengaku bahwa dirinya seorang muslim sehingga orang-

orang melihatnya masuk dalam kelompok kaum muslimin. Hadis Imam Hasan di atas 

mengandung lafaz ―dua kelompok besar kaum muslimin‖. Kelompok adalah kumpulan dari 

banyak orang. Jika orang-orang yang mengaku dirinya muslim berkumpul maka kumpulan 

tersebut bisa dibilang kelompok kaum muslimin. Dalam kelompok ini bisa jadi hakikat 

https://secondprince.wordpress.com/2011/10/03/tinjauan-tafsir-al-hujurat-ayat-9-dan-hadis-imam-hasan-mendamaikan-kaum-muslimin/
https://secondprince.wordpress.com/2011/10/03/tinjauan-tafsir-al-hujurat-ayat-9-dan-hadis-imam-hasan-mendamaikan-kaum-muslimin/
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semua orangnya muslim atau bisa jadi sebagian besar muslim dan sebagian kecil mengaku 

muslim padahal sebenarnya munafik. Jadi lafaz ―kelompok besar kaum muslimin‖ tidak 

menafikan ada sebagian kecil munafik yang masuk di dalamnya. 

Salafy nashibi sebenarnya mengalami tanaqudh dalam pembelaan mereka terhadap 

Muawiyah. Hadis di atas menyebutkan ada dua kelompok besar kaum Muslimin yaitu 

1. Kelompok pengikut Imam Ali yang saat itu dipimpin Imam Hasan  
2. Kelompok pengikut Muawiyah yang saat itu dipimpin Muawiyah.  

Nashibi menolak kalau Muawiyah munafik dengan alasan hadis Imam Hasan di atas tetapi 

nashibi gampang saja berkata bahwa yang membunuh Utsman adalah kaum munafik yang 

ada di pasukan Imam Ali. Padahal dengan hadis Imam Hasan di atas maka salafy nashibi 

harus mengakui bahwa para pembunuh Utsman termasuk kelompok kaum muslimin. 

Inti dari tulisan ini adalah lafaz ―kelompok besar kaum muslimin‖ tidaklah menafikan bahwa 

dalam kelompok tersebut terdapat sebagian kecil orang munafik. Buktinya dapat dilihat dari 

asbabun nuzul Al Hujurat ayat 9 

ٍِ  ََ ٍَ ه٤ِ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ خ  ًٔ َّٕ أََٗ ْؼُض أَر٢ِ أَ ِٔ َٓ  ٍَ ٌَ هَخ ِٔ ْؼظَ ُٓ ػََ٘خ  ٌى َكيَّ يَّ َٔ ُٓ ػََ٘خ  َُّ٘ز٢ِِّ َكيَّ

ُ َع ٠َِّ هللاَّ َٛ ِٚ حَُّ٘ز٢ُِّ  ْٗطَََِن ا٤َُِْ َٖ أُر٢ٍَّ كَخ ِ ْر ْٞ أَط٤ََْض َػْزَي هللاَّ َُ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِٚ ٤َُْ

خ أَطَخُٙ  َّٔ زَِوشٌ كََِ َٓ  ٌٝ ٍْ ٢َِٛ أَ َٝ َؼُٚ  َٓ  َٕ ُٞ٘ ْٔ َ٣ َٕ ٞ ُٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ْٗطَََِن ح ح كَخ ًٍ خ َٔ ًَِذ ِك ٍَ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ
ٌَ حٍ ُؿ ٍَ  ٍَ ٍَِى كَوَخ خ َٔ ُٖ ِك ح٢ِٗ َْٗظ ًَ ِ َُوَْي آ هللاَّ َٝ ٍَ ا٤ََُِْي َػ٢ِّ٘  َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َّٗز٢ُِّ 

َْ٘ي  ِٓ ٣ًٍِلخ  َْ أ٤١ََُْذ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍُ خ َٔ ِ َُِل هللاَّ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٍِ خ َٜ ْٗ ْٖ ح٧َْ ِٓ
ـ٠ََِذ َُِغ َٕ كَ خ ٌَ َلخرُُٚ كَ ْٛ خ أَ َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ حِكٍي  َٝ  َِّ ٌُ ـ٠ََِذ ُِ ُٚ كَ َٔ ظَ َ٘ ِٚ كَ ِٓ ْٞ ْٖ هَ ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ  ِ ْرِي هللاَّ

َُِِْض  ْٗ َٜخ أُ ـََ٘خ أََّٗ ٍِ كَزََِ حَُِّ٘ؼخ َٝ ح٣َْ٧ِْي١  َٝ ٣َِِي  ـَ ُْ ٌد رِخ َْ َٟ خ  َٔ ُٜ ْٖ }ر٤ََْ٘ ِٓ  ِٕ ْٕ ١َخثِلَظَخ اِ َٝ
ُِِلٞح ْٛ َ َٖ حْهظَظَُِٞح كَؤ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ ُٜ  {ر٤ََْ٘

Telah menceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Mu‟tamar yang berkata aku mendengar ayahku yang berkata bahwa Anas radiallahu „anhu 

berkata dikatakan kepada Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] seandainya anda menemui 

Abdullah bin Ubay maka Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berangkat dengan menaiki 

keledai sedangkan kaum muslimin berjalan kaki di tanah yang tandus. Ketika Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] menemuinya, Abdullah bin Ubay berkata “menjauhlah dariku 

demi Allah bau keledaimu mengaggangguku”. Seseorang dari kaum Anshar dintara mereka 

berkata “demi Allah keledai Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] lebih harum darimu” 

maka orang dari kaumnya Abdullah marah dan mencacinya. Kemudian setiap orang dari 

kedua kelompok menjadi marah. Dan diantara mereka terjadi saling pukul dengan pelepah 

kurma, tangan dan sandal kemudian sampai kepada kami bahwa turun ayat “jika dua 

kelompok kaum mukminin berperang maka damaikanlah antara keduanya” [Shahih Bukhari 

3/183 no 2691] 

Asbabun nuzul Al Hujurat ayat 9 di atas terkait dengan dua kelompok yang saling berselisih 

sehingga terjadi saling pukul diantara mereka. 
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1. Kelompok pertama adalah kelompok yang membela Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 
diantaranya salah seorang dari kaum Anshar dan sahabatnya. 

2. Kelompok kedua adalah yang membela Abdullah bin Ubay. Kelompok ini termasuk di 
dalamnya Abdullah bin Ubay berserta sahabat-sahabatnya. 

Kedua kelompok ini tetap disebut Allah SWT dengan ―kaum mukminin‖ padahal pada 

kelompok kedua terdapat Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya yang masyhur dikenal 

sebagai munafik. Apakah kaum munafik ini yang disebut “kaum mukminin”?. Jelas tidak, 

maka yang dapat dipahami dari lafaz tersebut adalah diantara mereka yang membela 

Abdullah bin Ubay terdapat kaum mukminin yang terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay dan 

para sahabatnya yang munafik. 

Ayat ini membuktikan bahwa jika dalam suatu kelompok terdapat orang-orang mukmin dan 

sebagian kecil orang munafik maka kelompok tersebut masih disebut sebagai kelompok 

kaum mukminin. Dari sini dapat diterima bahwa walaupun di dalam kelompok Muawiyah 

terdapat orang yang munafik maka itu tidak bertentangan dengan hadis Imam Hasan di atas. 

Salam Damai 

Apakah Sahabat Nabi Bisa Berdusta? Kritik Atas 

Keadilan Sahabat 

Posted on September 26, 2011 by secondprince  

Apakah Sahabat Nabi Bisa Berdusta? Kritik Atas Keadilan Sahabat 

Doktrin keadilan sahabat yang berarti ―semua sahabat adil‖ merupakan doktrin andalan 

dalam mazhab ahlus sunnah. Tetapi doktrin ini tidak bersifat mutlak jika dihadapkan pada 

berbagai riwayat dan sirah. Mengapa? Karena sahabat adalah manusia biasa seperti umat 

islam lainnya. Diantara sahabat terdapat mereka yang memiliki keutamaan besar tetapi 

terdapat sebagian sahabat yang tidak layak diutamakan, fasiq, berbuat maksiat dan berlaku 

zalim.  

Di tangan kaum nashibi, doktrin “keadilan sahabat” menjadi begitu suci dan bias, dengan 

doktrin ini nashibi membela sahabat yang fasiq, zalim dan berbuat maksiat, dengan doktrin 

ini nashibi menganggap sahabat tidak tercela, dengan doktrin ini nashibi menganggap setiap 

aib sahabat harus dikatakan ijtihad dan mendapat pahala, dengan doktrin ini nashibi 

menginginkan apapun yang dilakukan sahabat mereka tetap orang yang paling utama. Intinya 

sahabat itu ma‘shum menurut keyakinan nashibi tetapi untuk menyembunyikan keyakinan 

mereka, mereka bertaqiyah dengan berkata “kalau sahabat juga bisa salah dan yang 

ma‟shum hanya Nabi dan Rasul”. 

Bukti kalau mereka meyakini kema‘shuman sahabat adalah jika anda atau siapapun 

menuliskan tentang kesalahan sahabat maka kaum nashibi akan meradang dan membantah 

dengan segala macam pembelaan, dalih dan penakwilan. Kalau memang sahabat bisa salah, 

maka mengapa mereka jadi carut marut sok membantah sana sini, yo wes terima saja. Kaum 

nashibi tidak terima karena dalam pandangan mereka sahabat itu ma‟shum, jadi jika ada 

yang menyatakan kesalahan sahabat harus dibantah dan dituduh syiah rafidhah. 

https://secondprince.wordpress.com/2011/09/26/apakah-sahabat-nabi-bisa-berdusta-kritik-atas-keadilan-sahabat/
https://secondprince.wordpress.com/2011/09/26/apakah-sahabat-nabi-bisa-berdusta-kritik-atas-keadilan-sahabat/
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Ada diantara kaum nashibi ketika membela sahabat, ia berkata “sahabat tidak mungkin 

berdusta karena mereka semua adalah adil”. Pernyataan ini tidaklah benar, terdapat berbagai 

riwayat yang menunjukkan bahwa sahabat juga bisa berdusta. Doktrin keadilan sahabat 

bukan aksioma mutlak yang berdiri sendiri, ia harus disesuaikan dengan berbagai fakta 

riwayat yang ada. Doktrin keadilan sahabat menyatakan bahwa semua sahabat benar atau 

jujur dalam perkataan atau kesaksiannya, jika mereka menyampaikan sesuatu maka mereka 

tidak akan sengaja berdusta. Tetapi apakah benar demikian, apakah ada fakta riwayat yang 

menunjukkan sebaliknya?. Jawabannya ada, terdapat riwayat bahwa sahabat bisa berdusta 

dalam kesaksiannya atau perkatannya dan ini terjadi di zaman Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] 

ُُْض  ؤَ َٓ  ٍَ ٍَ هَخ َٖ ُؿز٤َْ ِؼ٤َي ْر َٓ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٝ ٌَ ْٔ ٍَ َػ ُٕ هَخ ْل٤َخ ُٓ ػََ٘خ  ِ َكيَّ ُٖ َػْزِي هللاَّ ػََ٘خ َػ٢ُِِّ ْر َكيَّ

َْ َٖ ُػ ِٖ حْر ظ٬ََِػ٤َْ٘ ُٔ ِْ ُِ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَ هَخ ِٖ كَوَخ ظ٬ََِػ٤َْ٘ ُٔ ُْ ْٖ َكِي٣ِغ ح ٍَ َػ
َْ٘ض  ًُ  ْٕ ٍَ ََُي اِ خ َٓ  ٫َ ٍَ خ٢ُِ هَخ َٓ  ٍَ َٜخ هَخ ََ ََُي َػ٤َِْ ز٤ِ َٓ ٌد ٫َ  ًِ خ ًَ خ  َٔ ًُ ِ أََكُي خ َػ٠َِ هللاَّ َٔ ٌُ خرُ َٔ ِك

َٜخ َف َيْهَض َػ٤َِْ َٛ حَى أَْرَؼُي ََُي  ٌَ َٜخ كَ ْرَض َػ٤َِْ ٌَ ًَ َْ٘ض  ًُ  ْٕ اِ َٝ َٜخ  ِؿ َْ ْٖ كَ ِٓ َِْض  ظَْلَِ ْٓ خ ح َٔ َٞ رِ ُٛ

 ِٖ ُِْض ٫ِْر ٍَ هُ ٍَ هَخ َٖ ُؿز٤َْ ِؼ٤َي ْر َٓ ْؼُض  ِٔ َٓ ُد  ٍَ أ٣َُّٞ هَخ َٝ  ٍَٝ ْٔ ْٖ َػ ِٓ ُٕ َكلِْظظُُٚ  ْل٤َخ ُٓ  ٍَ هَخ

زََغ ْٛ ِ ٍَ رِب أَطَُٚ كَوَخ ََ ْٓ َٖ ح ٌَ ٫ََػ ُؿ ٍَ  ََ َٔ زَّخرَِش ُػ َّٔ ِٚ حُ زََؼ٤ْ ْٛ َٖ اِ ُٕ ر٤َْ ْل٤َخ ُٓ َم  ََّ كَ َٝ  ِٚ ٣ْ

ُْ ُ ٣َْؼَِ ٍَ هللاَّ هَخ َٝ  ِٕ ٬َ ـْ َُْؼ ١ْ ر٢َِ٘ ح َٞ َٖ أََه َْ ر٤َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َم حَُّ٘ز٢ُِّ  ََّ ط٠َ كَ ْٓ ُٞ ُْ ح َٝ  

حٍص هَخ ََّ َٓ خ طَخثٌِذ ػ٬َََع  َٔ ٌُ ْ٘ ِٓ  َْ َٜ ٌد كَ ًِ خ ًَ خ  َٔ ًُ َّٕ أََكَي أ٣ََُّٞد اِ َٝ  ٍَٝ ْٔ ْٖ َػ ِٓ ُٕ َكلِْظظُُٚ  ْل٤َخ ُٓ  ٍَ
طَُي َْ خ أَْهزَ َٔ ًَ  

Telah menceritakan kepada kami „Ali bin „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Sufyaan yang berkata Amru berkata aku mendengar Sa‟id bin Jubair berkata aku 

bertanya pada Ibnu Umar tentang hadis Al Mutalaa‟inain [suami istri yang meli‟an] maka ia 

berkata Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] pernah berkata kepada suami istri yang meli‟an 

“hisab kalian berdua terserah kepada Allah, salah seorang dari kalian berdua telah 

berdusta, tidak ada jalan bagimu untuk kembali pada istrimu. Laki-laki itu berkata 

“bagaimana hartaku?”. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “tidak ada harta 

bagimu, jika kamu benar atasnya maka itu sebagai mahar untuk menghalalkan farjinya 

tetapi jika kamu berdusta atasnya maka hal itu akan lebih jauh darimu. Sufyan berkata aku 

menghafalnya dari „Amru dan Ayub berkata aku mendengar Sa‟id bin Jubair berkata aku 

berkata kepada Ibnu Umar ada seorang laki-laki meli‟an istrinya. Ia berisyarat dengan 

kedua jarinya, Sufyan memisahkan antara kedua jarinya yaitu jari telunjuk dan jari tengah. 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] pernah memisahkan antara dua orang dari bani „Ajlan 

dan berkata Allah mengetahui bahwa salah seorang diantara kamu berdusta maka adakah 

diantara kamu yang ingin bertaubat? Beliau berkata tiga kali. Sufyan berkata aku 

menghafalnya dari „Amru dan Ayub seperti yang telah kukabarkan padamu [Shahih Bukhari 

7/55 no 5312] 

Sisi pendalilan dengan hadis ini adalah seorang sahabat Nabi menuduh istrinya berzina dan 

mengajukan perkara ini kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Mereka saling 

mendustakan satu sama lain sehingga Allah SWT menurunkan syariat atas mereka dan 

memisahkan mereka berdua. Allah dan Rasul-Nya menyatakan bahwa salah seorang diantara 

mereka telah berdusta. Suami yang berdusta atau istri yang berdusta. Yang manapun diantara 

mereka yang berdusta tetap saja mereka berdua adalah sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Jadi hadis shahih ini membuktikan bahwa sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi 
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wasallam] bisa saja berdusta atas apa yang ia ucapkan. Kedua sahabat yang dimaksud dalam 

hadis ini [suami dan istri] adalah orang dari bani Ajlan, terdapat riwayat yang mengatakan 

kalau mereka berdua adalah Uwaimir Al ‗Ajlani dan istrinya. Kisah ini juga terjadi pada 

sahabat yang lain 

شُ  َٓ َِ ٌْ ػََ٘خ ِػ َٕ َكيَّ خ َّٔ ِٖ َك ِّ ْر خ َ٘ ِٛ  ْٖ ُٖ أَر٢ِ َػِي١ٍّ َػ ػََ٘خ حْر ٍٍ َكيَّ خ َّ٘ ُٖ رَ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػ٢َِ٘  َكيَّ
ٍّ أَ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َْ َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َْ٘ي حَُّ٘ز٢ِِّ  أَطَُٚ ِػ ََ ْٓ َف ح ٌَ ٤َّشَ هَ َٓ َٖ أُ ٍَ ْر ٬َِٛ  َّٕ

 ٍَ ََِى كَوَخ ْٜ ْٝ َكيٌّ ك٢ِ ظَ َشَ أَ ُْز٤َِّ٘ َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  خَء كَوَخ َٔ ْل َٓ  ِٖ ٣َِِي حْر َ٘ رِ
أَٟ أَ ٍَ ح  ًَ ِ اِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ََ حَُّ٘ز٢ُِّ ٣َخ  َؼ ـَ َشَ كَ ُْز٤َِّ٘ ُْ ح ِٔ ِْظَ ْ٘طَُِِن ٣َ ُؿ٬ً ٣َ ٍَ  ِٚ أَطِ ََ ْٓ َكُيَٗخ َػ٠َِ ح

َُْق ١ٌِ رََؼؼََي رِخ حَُّ َٝ  ٌٍ ٬َِٛ  ٍَ ََِى كَوَخ ْٜ ا٫َِّ َكيٌّ ك٢ِ ظَ َٝ َشَ  ُْز٤َِّ٘ ٍُ ح َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ مِّ 

ُ َّٖ هللاَّ َُ ِِ ْ٘ خِىٌم ك٤ََُِ َٜ ِٚ ا٢ِِّٗ َُ ٍَ َػ٤َِْ َِ ْٗ أَ َٝ  َُ ٣ َِ ٍَ ِؿْز َِ َُْليِّ كََ٘ ْٖ ح ِٓ  ١َِ ْٜ ُة ظَ َِّ خ ٣ُزَ َٓ  { 

 َٖ خِىه٤ِ َّٜ ْٖ حُ ِٓ  َٕ خ ًَ  ْٕ أَ َكظ٠َّ رَََِؾ اِ ََ ْْ كَوَ ُٜ حَؿ َٝ ُْ َٕ أَ ٞ ُٓ َْ َ٣ َٖ ٣ ٌِ حَُّ َٝ َف حَُّ٘ز٢ُِّ  { ََ َٜ ْٗ كَخ

خَء ـَ َٜخ كَ ََ ا٤َُِْ َٓ ٍْ َ َْ كَؤ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ   َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ حَُّ٘ز٢ُِّ  َٝ َِٜي  َ٘ ٌٍ كَ ٬َِٛ
خَْٗض  ًَ خ  َّٔ َِٜيْص كََِ َ٘ ْض كَ َٓ َّْ هَخ خ طَخثٌِذ ػُ َٔ ٌُ ْ٘ ِٓ  َْ َٜ ٌد كَ ًِ خ ًَ خ  َٔ ًُ َّٕ أََكَي ُْ أَ َ ٣َْؼَِ َّٕ هللاَّ ٍُ اِ ٣َوُٞ

ٍَ ِٞؿزَشٌ هَخ ُٓ َٜخ  هَخُُٞح اَِّٗ َٝ َٛخ  هَّلُٞ َٝ ِش  َٔ ِٓ َُْوخ َْ٘ي ح ْض َكظ٠َّ  ِػ َٜ ٌَ َٗ َٝ ؤَْص  ٌَّ ٍّ كَظََِ ُٖ َػزَّخ حْر

 ُ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٠َْض كَوَخ َٔ ِّ كَ ْٞ َ٤ُْ ََ ح خثِ َٓ  ٢ ِٓ ْٞ َّْ هَخَُْض ٫َ أَْك٠َُق هَ ِؿُغ ػُ َْ َٜخ طَ ظَََّ٘٘خ أََّٗ
خرَِؾ ح٧َْ َٓ  ِٖ َُْؼ٤َْ٘٤ْ ََ ح َل ًْ ِٚ أَ ْٕ َؿخَءْص رِ ِ َٛخ كَب ٝ َُ ِٜ َْ أَْر َِّ َٓ َٝ  ِٚ ِٖ َػ٤َِْ خه٤َْ َّٔ ِٖ َهَيََُّؾ حُ ٤َُْظ٤َْ

خ  َٓ  ٫َ ْٞ َُ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  َُِي كَوَخ ٌَ ًَ  ِٚ خَءْص رِ ـَ خَء كَ َٔ ْل َٓ  ِٖ ٣َِِي حْر َ٘ ُِ َٞ ُٜ كَ

ٌٕ ؤْ َٗ َٜخ  َُ َٝ  ٢ُِ َٕ خ ٌَ َُ ِ ًِظَخِد هللاَّ  ْٖ ِٓ  ٠٠َ َٓ  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyaar yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Abi Adiy dari Hisyaam bin Hassaan yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina di 

hadapan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dengan Syariik bin Sahmaa‟. Nabi [shallallahu 

„alaihi wasallam] berkata “buktikanlah atau had akan menimpamu”. Ia berkata “wahai 

Rasulullah jika salah seorang dari kami melihat istrinya dengan laki-laki lain apakah 

diharuskan baginya bukti?. Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “buktikanlah atau 

had akan menimpamu”. Hilal berkata “demi Yang mengutusmu dengan haq sesungguhnya 

aku berkata benar dan semoga Allah SWT menurunkan sesuatu yang membebaskanku dari 

hadd. Kemudian Jibril turun dan menurunkan firman Allah “dan orang-orang yang menuduh 

istrinya –ia membacanya sampai- jika dia [suaminya] termasuk orang yang benar”. 

Akhirnya Nabi pergi dan mengutus seseorang kepada wanita itu, Hilal datang dan bersaksi. 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “Allah mengetahui bahwa salah seorang dari 

kalian berdusta, maka apakah ada diantara kalian yang ingin bertaubat?”. Wanita itu 

berdiri dan bersaksi, ketika sampai pada kesaksian kelima, mereka menghentikannya dengan 

berkata “sesungguhnya itu [sumpah kelima] akan membawa laknat padamu”. Ibnu Abbas 

berkata “ia berhenti dan tampak ragu sehingga kami mengira ia akan mengaku, kemudian ia 

berkata “aku tidak akan mempermalukan kaumku” dan ia mengucapkannya. Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata “perhatikanlah ia jika ia melahirkan seorang anak 

yang hitam kedua matanya, besar kedua pantatnya dan besar kedua betisnya maka itu adalah 

anak Syarik bin Sahmaa‟ akhirnya wanita itu melahirkan anak yang seperti itu. Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata “seandainya tidak berlalu keputusan Kitab Allah 

maka aku menegakkan hukuman padanya” [Shahih Bukhari 6/100 no 4747] 
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Sisi pendalilan hadis ini pun sama, diantara Hilal bin Umayah dan istrinya pasti ada yang 

berdusta. Keduanya termasuk sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan riwayat di atas 

membuktikan bahwa istri Hilal bin Umayah yang telah berdusta. 

Catatan untuk kisah Hilal : Syarik bin Sahmaa‘ yang dituduh Hilal berzina dengan istrinya 

juga termasuk sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Ibnu Hajar memasukkannya 

dalam daftar sahabat Nabi dalam Al Ishabah dan menyebutkan bahwa ia termasuk yang ikut 

dalam perang uhud [Al Ishabah 3/344 no 3902]. Begitu juga yang dinyatakan As Shafadi 

bahwa ia dan ayahnya ikut dalam perang uhud [Al Wafi bil Wafayat 5/204] 

Bagaimana menempatkan riwayat-riwayat ini kepada doktrin keadilan sahabat?. Jawabannya 

sederhana, doktrin keadilan sahabat itu harus disesuaikan dan berlaku pengecualian. Jika 

dikatakan semua sahabat adil maka itu bertentangan dengan riwayat shahih sehingga yang 

benar adalah tidak semua sahabat adil. Jangan pula diartikan bahwa semua sahabat adalah 

tidak adil, hal ini jelas keliru. Lebih aman untuk menyatakan sahabat Nabi adalah adil sampai 

ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan kaum nashibi 

yang menyatakan mustahil ada sahabat yang tidak adil. Salam Damai 

Sahabat Badar Yang Munafik Atau Yang Tidak 

Sempurna Imannya? 

Posted on September 25, 2011 by secondprince  

Sahabat Badar Yang Munafik Atau Yang Tidak Sempurna Imannya? 

Percayakah anda jika ada sahabat Badar dikatakan munafik atau dikatakan tidak sempurna 

imannya?. Jika orang syiah yang mengatakannya maka orang syiah tersebut pasti akan 

dikatakan telah menghina sahabat tetapi bagaimana kalau kitab shahih yang mengatakannya. 

Sudah jelas nashibi akan bersilat lidah untuk melindungi aib sahabat. Sebelumnya silakan 

lihat riwayat berikut 

 َّٕ َِ أَ ر٤َْ ُِّ ُٖ حُ سُ ْر َٝ َْ ٢ِٗ ُػ ََ ٍَ أَْهزَ ١َِِّ هَخ ْٛ ُِّ ْٖ حُ َؼ٤ٌْذ َػ ُٗ َٗخ  ََ ِٕ أَْهزَ خ َٔ َ٤ُْ ػََ٘خ أَرُٞ ح َكيَّ

ٍَ ح ا٠َُِ  ًٍ َِٜي رَْي َٗ ٍِ هَْي  خ َٜ ْٗ ْٖ ح٧َْ ِٓ ُؿ٬ً  ٍَ  َْ َٛ ُ َهخ ُع أََّٗٚ َٕ ٣َُليِّ خ ًَ  ََ ر٤َْ ُِّ ٠َِّ حُ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ خ كَوَخ َٔ ُٛ ٬ًَِ  ِٚ ِٕ رِ و٤َِخ ْٔ خَٗخ ٣َ ًَ ِس  ََّ َُْل ْٖ ح ِٓ حٍؽ  ََ ِٗ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ هللاَّ

ُّ١ٍِ خ َٜ ْٗ ـ٠ََِذ ح٧َْ ٍَِى كَ َْ ا٠َُِ َؿخ ِٓ ٍْ َّْ أَ َُ ػُ ر٤َْ ُُ ِن ٣َخ  ْٓ َِ ح ر٤َْ ُِّ ِْ ُِ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٍَ ٣َخ  هللاَّ كَوَخ

 ٍَ َّْ هَخ َْ ػُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؿُٚ  َٝ  َٕ َّٞ ظَِي كَظََِ َّٔ َٖ َػ َٕ حْر خ ًَ  ْٕ ِ آ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ٌٍ َْ ِك٤َ٘جِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َػ٠  ْٞ ظَ ْٓ ٍَ كَخ ْي ـَ ُْ ْْ َكظ٠َّ ٣َْزَُِؾ ح َّْ حْكزِ ِن ػُ ْٓ ح

ْأ١ٍَف ََ َِ رِ ر٤َْ ُِّ ٍَ َػ٠َِ حُ خ َٗ َُِي أَ ًَ  ََ َْ هَْز َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ َٝ  َِ ر٤َْ ُِّ ِْ ُِ ُ  هَّٚ

 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ُّ١ٍِ خ َٜ ْٗ خ أَْكلَعَ ح٧َْ َّٔ ١ٍِِّ كََِ خ َٜ ْٗ َ٨ُِْ َٝ َؼٍش َُُٚ  َٓ

ٍِ َػ٠  ْٞ ظَ ْٓ ِٙ ح ٌِ َٛ ُذ  ِٔ خ أَْك َٓ  ِ هللاَّ َٝ  َُ ر٤َْ ُِّ ٍَ حُ سُ هَخ َٝ َْ ٍَ ُػ ِْ هَخ ٌْ ُُْل ٣َِِق ح َٛ ُ ك٢ِ  َِ َكوَّٚ ر٤َْ ُِّ ُْ

َُِي  ًَ َُْض ا٫َِّ ك٢ِ  َِ }ح٣٥َْشَ َٗ ْْ ُٜ ََ ر٤ََْ٘ ـَ َٗ خ  َٔ َٞى ك٤ِ ُٔ ٌِّ َٕ َكظ٠َّ ٣َُل ُٞ٘ ِٓ رَِّي ٫َ ٣ُْئ ٍَ َٝ  {ك٬ََ 
 ح٣٥َْشَ

https://secondprince.wordpress.com/2011/09/25/sahabat-badar-yang-munafik-atau-yang-tidak-sempurna-imannya/
https://secondprince.wordpress.com/2011/09/25/sahabat-badar-yang-munafik-atau-yang-tidak-sempurna-imannya/
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Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Syu‟aib dari Az Zuhriy yang berkata telah mengabarkan kepadaku „Urwah bin Zubair bahwa 

Zubair menceritakan bahwa ia pernah berselisih dengan salah seorang dari kaum Anshar 

yang pernah ikut perang Badar kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] tentang 

saluran air dari Al Harrah dimana keduanya sama-sama menyiram kebun mereka 

dengannya. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata kepada Zubair “siramlah 

wahai Zubair kemudian alirkan kepada tetanggamu”. Maka orang Anshar itu marah dan 

berkata “wahai Rasulullah ia putra bibimu”. Maka wajah Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berubah kemudian berkata kepada Zubair “siramlah kemudian tahanlah air 

hingga memenuhi kebun”. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] memutuskan untuk 

memenuhi hak Zubair padahal sebelumnya Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

memberi keluasan ketika orang Anshar itu tidak menerima maka Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] memutuskan hak Zubair sesuai dengan hukum yang semestinya. Urwah 

berkata Zubair berkata demi Allah tidaklah aku mengira ayat ini turun melainkan untuk 

perkara ini “maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu 

hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan” [Shahih Bukhari 3/187 no 2708] 

Hadis shahih Bukhari di atas menyebutkan bahwa salah seorang sahabat Badar berselisih 

dengan Zubair atas suatu perkara. Ketika perkara ini dihadapkan kepada Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] maka Beliau memutuskan dengan keputusan yang baik untuk 

kedua belah pihak tetapi sahabat Badar tersebut marah dengan keputusan Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] bahkan menuduh Beliau bersikap tidak adil karena Zubair 

adalah sepupu Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Sikap sahabat Badar ini membuat 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] marah dan menetapkan keputusan sesuai hukum 

yang memang merupakan hak Zubair. Kemudian turunlah ayat berikut [An Nisa‘ ayat 65] 

َٕ ُٞ٘ ِٓ رَِّي ٫َ ٣ُْئ ٍَ َٝ ؿخً  ك٬ََ  ََ ْْ َك ِٜ ِٔ ُيْٝح ك٢ِ أَٗلُ ـِ َ٫َ ٣ َّْ ْْ ػُ ُٜ ََ ر٤ََْ٘ ـَ َٗ خ  َٔ َٞى ك٤ِ ُٔ ٌِّ َكظ٠ََّ ٣َُل
٤ِِٔخً ْٔ ْٞح طَ ُٔ ِِّ َٔ ُ٣ َٝ خ ه٤ْ٠َََض  َّٔ ِّٓ  

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim terhadap 

perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka 

sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan 

sepenuhnya [QS An Nisaa : 65] 

Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari ketika menjelaskan hadis ini, ia menukil bahwa sebagian 

orang berkata bahwa yang berselisih dengan Zubair adalah orang munafik, sebagian yang lain 

berkata orang tersebut adalah sahabat Nabi. Ibnu Hajar merajihkan bahwa ia adalah sahabat 

Nabi dari kalangan Anshar yang ikut dalam perang Badar. Sehingga ketika menafsirkan lafaz 

―laa yu‘minun‖ atau tidak beriman, Ibnu Hajar mengutip Ibnu At Tiin yang berkata ―jika 

benar orang tersebut adalah sahabat Badar maka makna perkataan ―tidak beriman‖ adalah 

tidak sempurna imannya‖ wallahu ‗alam‖ [Fath Al Bari 5/36] 

Sebenarnya Apa susahnya dikatakan bahwa orang yang berselisih dengan Zubair adalah 

sahabat Badar yang munafik. Sepertinya Ibnu Hajar beranggapan bahwa sahabat Badar tidak 

mungkin ada yang munafik sehingga ia berusaha menolak pendapat ini. Bahkan dengan 

pengingkaran ini mereka menyimpangkan lafaz ―tidak beriman‖ menjadi ―tidak sempurna 

imannya‖ karena lafaz ―tidak beriman‖ biasanya tertuju pada orang kafir atau munafik. 

Sahabat dalam hadis di atas telah menunjukkan kesalahan yang fatal. Penolakannya terhadap 

keputusan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dengan menampakkan kemarahan dan 
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menuduh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak adil adalah bentuk kemunafikan. Padahal 

apa yang ditetapkan oleh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] termasuk kebaikan dan 

kelapangan yang diberikan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] untuknya. 

. 

. 

Terdapat bukti yang menguatkan hal ini yaitu jika diperhatikan ternyata An Nisaa‘ ayat 65 ini 

termasuk dalam deretan ayat yang ditujukan pada kaum munafik. Silakan lihat ayat-ayat 

berikut 

ْْ  ٣َخ ْػظُ َُ ْْ كَبِٕ طََ٘خ ٌُ ٘ ِٓ  َِ ْٓ ٢ُِ ح٧َ ْٝ أُ َٝ  ٍَ ُٞٓ ََّ أ٤١َُِؼْٞح حُ َٝ ُْ٘ٞح أ٤١َُِؼْٞح هللّاَ  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٜخ حَُّ أ٣َُّ

 ٌَ َُِي َه٤ْ ًَ  َِ ِّ ح٥ِه ْٞ َ٤ُْ ح َٝ َٕ رِخهلّلِ  ُٞ٘ ِٓ ْْ طُْئ ٘ظُ ًُ ٍِ إِ  ٞ ُٓ ََّ حُ َٝ ُٝٙ ا٠َُِ هللّاِ  ىُّ َُ ٢ٍْء كَ َٗ ك٢ِ 

َ٣ِٝ ُٖ طَؤْ َٔ أَْك َٝ  

ٍَ َٕ إَٔ أَ ٣َُِيٝ ٖ هَْزَِِي ٣ُ ِٓ  ٍَ ِِ خ أُٗ َٓ َٝ ٍَ ا٤ََُِْي  ِِ خ أُٗ َٔ ُْ٘ٞح رِ َٓ ْْ آ ُٜ َٕ أََّٗ ٞ ُٔ ُػ ِْ َ٣ َٖ ٣ ٌِ ََ ا٠َُِ حَُّ ّْ طَ
 ً٫َ٬ َٟ  ْْ ُٜ ُٕ إَٔ ٠ُِ٣َِّ ٤ْطَخ َّ٘ ٣َُِي حُ ُ٣ َٝ  ِٚ ْٝح رِ َُ لُ ٌْ ْٝح إَٔ ٣َ َُ ِٓ هَْي أُ َٝ ْٞح ا٠َُِ حُطَّخُؿِٞص  ُٔ ًَ ٣َظََلخ

 رَِؼ٤يحً

ح ًَ اِ َٝ َٕ َػَ٘ي   ٝ يُّ ُٜ َ٣ َٖ َ٘خكِو٤ِ ُٔ ُْ أ٣ََْض ح ٍَ  ٍِ ُٞٓ ََّ ا٠َُِ حُ َٝ ٍَ هللّاُ  َِ خ أَٗ َٓ ْح ا٠َُِ  ْٞ ْْ طََؼخَُ ُٜ َُ ََ ه٤ِ
ُيٝىحً ُٛ  

ْىَٗخ ا٫َِّ  ٍَ ْٕ أَ َٕ رِخهلّلِ اِ َّْ َؿآُإَٝى ٣َْلِِلُٞ ْْ ػُ ِٜ ْض أ٣َِْي٣ َٓ خ هَيَّ َٔ ٤زَشٌ رِ ِٜ ُّٓ  ُْٜ خرَْظ َٛ ح أَ ًَ ٤َْق اِ ٌَ كَ
خٗخً َٔ ك٤ِوخً اِْك ْٞ طَ َٝ  

 ْْ ِٜ ِٔ ْْ ك٢ِ أَٗلُ ُٜ هَُ َُّ َٝ  ْْ ُٜ ِػْظ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ْٝ َػ َِ ْْ كَؤَْػ ِٜ خ ك٢ِ هُُِٞرِ َٓ ُْ هللّاُ  َٖ ٣َْؼَِ ٣ ٌِ أَُُٝـجَِي حَُّ
٫ً ر٤َِِـخً ْٞ  هَ

ْْ ُٜ َٔ ْٞح أَٗلُ ُٔ َ ْْ اًِ ظَِّ ُٜ ْٞ أََّٗ َُ َٝ ِٕ هللّاِ  ًْ ِ ٍٍ ا٫َِّ ٤ُُِطَخَع رِب ٞ ُٓ ٍَّ  ٖ ِٓ َِْ٘خ  َٓ ٍْ خ أَ َٓ َٝ َؿآُإَٝى  
ِك٤ٔخً ٍَّ حرخً  َّٞ َؿُيْٝح هللّاَ طَ َٞ َُ ٍُ ُٞٓ ََّ ُْ حُ ُٜ َُ ََ لَ ـْ ظَ ْٓ ح َٝ ْٝح هللّاَ  َُ لَ ـْ ظَ ْٓ  كَخ

ؿخً  ََ ْْ َك ِٜ ِٔ ُيْٝح ك٢ِ أَٗلُ ـِ َ٫َ ٣ َّْ ْْ ػُ ُٜ ََ ر٤ََْ٘ ـَ َٗ خ  َٔ َٞى ك٤ِ ُٔ ٌِّ َٕ َكظ٠ََّ ٣َُل ُٞ٘ ِٓ رَِّي ٫َ ٣ُْئ ٍَ َٝ ك٬ََ 

ْٞح ُٔ ِِّ َٔ ُ٣ َٝ خ ه٤ْ٠َََض  َّٔ ِّٓ ٤ِِٔخً  ْٔ  طَ

 ٌَ خ كََؼُُِٞٙ ا٫َِّ ه٤َِِ َّٓ  ًُْ ٍِ ٖ ِى٣َخ ِٓ ُؿْٞح  َُ ِٝ حْه ْْ أَ ٌُ َٔ ِٕ حْهظُُِْٞح أَٗلُ ْْ أَ ِٜ ظَْزَ٘خ َػ٤َِْ ًَ ْٞ أََّٗخ  َُ َٝ
يَّ طَْؼز٤ِظخً َٗ أَ َٝ  ْْ ُٜ َٕ َه٤َْحً َُّ خ ٌَ َُ ِٚ َٕ رِ خ ٣َُٞػظُٞ َٓ ْْ كََؼُِْٞح  ُٜ ْٞ أََّٗ َُ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِّٓ  

Hai orang-orang yang beriman, ta‘atilah Allah dan ta‘atilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara 

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada 

Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan 

orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan 

kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, 

padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud 

menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada 

mereka ―Marilah kamu [tunduk] kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum 

Rasul‖, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi dengan sekuat-kuatnya dari 
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kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan 

perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah 

―Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan 

perdamaian yang sempurna‖. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa 

yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 

pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan 

Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk dita‘ati dengan seizin Allah. 

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon 

ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka 

mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, 

mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 

perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 

putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan sesungguhnya 

kalau Kami perintahkan kepada mereka ―Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari 

kampungmu‖, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. 

Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, 

tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan [QS An Nisaa’ 

: 59-66] 

Pada An Nisaa‘ ayat 59 Allah SWT menyeru kepada orang-orang yang beriman agar taat 

kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan Ulil Amri, disini orang-orang beriman dinyatakan dengan 

kata ganti “kamu”. Kemudian pada An Nisaa‘ ayat 60 Allah menyebutkan Orang-orang 

yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa 

yang diturunkan sebelum kamu. Untuk selanjutnya orang-orang inilah yang diseru dengan 

kata ganti “mereka”. Pada ayat 61 tampak jelas kalau mereka adalah orang-orang munafik. 

Pada ayat 63 Allah menyatakan bahwa “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah 

mengetahui apa yang di dalam hati mereka” dan memerintahkan agar berpaling dari mereka. 

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Sampai pada 

ayat yang terakhir 66 dimana berbunyi Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada 

mereka ―Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu‖. Lafaz seperti ini jelas 

ditujukan pada orang-orang munafik dan bukan untuk orang-orang beriman 

Jadi Al Qur‘an dengan jelas menyebutkan kalau “mereka” yang disebutkan dalam An Nisaa‘ 

ayat 60-66 adalah orang-orang munafik maka lafaz “tidak beriman” pada An Nisaa‘ ayat 65 

jelas berarti memang tidak beriman dan mereka disana adalah orang munafik. Hadis shahih 

menyebutkan kalau An Nisaa‘ ayat 65 turun berkaitan dengan sahabat Badar yang berselisih 

dengan Zubair padahal zahir ayat Al Qur‘an menunjukkan kalau ayat tersebut tertuju pada 

orang-orang munafik maka bukankah ini menjadi bukti kalau terdapat sahabat Badar yang 

munafik. 

. 

. 

Terdapat petunjuk lain yang menguatkan kalau orang yang berselisih dengan Zubair adalah 

munafik. Dalam Tafsir Ath Thabari 8/521-522 no 9913 kisah tersebut diriwayatkan dengan 

sanad dari Ya‘qub dari Ismail bin Ibrahim dari ‗Abdurrahman bin Ishaq dari Az Zuhriy dari 

Urwah kemudian menyebutkan kisah tersebut dimana orang Anshar itu berkata 
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ظَِي َّٔ ُٖ َػ َٕ حْر خ ًَ  ْٕ اِ َٝ  ، ِ ٍْ ٣َخ َٗز٢َِّ هللاَّ  حْػِي

Wahai Nabi Allah berlaku adillah, apa karena ia putra bibimu 

Perkataan seperti ini memang seperti perkataan orang-orang munafik. Sukar dibayangkan 

kalau orang-orang yang beriman menuduh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak berlaku 

adil. 

ْٖ أَر٢ِ  ِؼ٤ٍي ، َػ َٓ  ِٖ ْٖ ٣َْل٠َ٤ ْر َٗخ ح٤َُُِّْغ ، َػ ََ َِ ، أَْهزَ َٜخِؿ ُٔ ُْ ِٖ ح ِق ْر ْٓ ٍُ  ُٖ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

ِٖ َػْزِي َِ ْر ْٖ َؿخرِ َِ ، َػ ر٤َْ ُِّ ٍَ  حُ ِ ، هَخ َْ  :هللاَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٌَ ُؿ ٍَ أَط٠َ 

 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ٞ ُٓ ٍَ َٝ شٌ ،  ٍٍ ك٠َِّ ِد ر٬َِ ْٞ ك٢ِ ػَ َٝ  ، ٍٖ ْٖ ُك٤َْ٘ ِٓ كَُٚ  ََ َٜ ْ٘ ُٓ حَِٗش  ََ ْؼ ـِ ُْ رِخ

ٍَ َّ ، كَوَخ َٜخ ٣ُْؼِط٢ حَُّ٘خ ْ٘ ِٓ  ُٞ َْ ٣َْوزِ َِّ َٓ َٝ  :  ٍَ ٍْ ، هَخ ُي حْػِي َّٔ َل ُٓ ٍُ  ” :٣َخ  ْٖ ٣َْؼِي َٓ َٝ ٣ََِْي  َٝ
 ٢َ ِٟ ٍَ َُْوطَّخِد  ُٖ ح َُ ْر َٔ ٍَ ُػ ٍُ ، كَوَخ ْٖ أَْػِي ًُ ْْ أَ َُ ْٕ َص اِ َْ ِٔ َه َٝ ٍُ َُوَْي ِهْزَض  ْٖ أَْػِي ًُ ْْ أَ ح َُ ًَ اِ

 ُْٚ٘ ُ َػ َ٘خكَِن ، َف :هللاَّ ُٔ ُْ ح ح ٌَ َٛ  ََ ِ كَؤَْهظُ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ َىْػ٢ِ٘ ٣َخ  ْٕ ٣َظََليََّع  :هَخ ِ أَ ًَ هللاَّ َؼخ َٓ
 ْْ ُٛ ََ ُُ َكَ٘خِؿ ِٝ خ ـَ ُ٫َ ٣ ، َٕ آ َْ ُْوُ َٕ ح ُءٝ ََ َلخرَُٚ ٣َْو ْٛ أَ َٝ ح  ٌَ َٛ  َّٕ َلخر٢ِ ، اِ ْٛ َُ أَ ُّ أ٢َِّٗ أَْهظُ حَُّ٘خ

، ٣َٔ َْ َٓ ُُٕٞه ِ٘ ْٚ ُ ً َٔ ٣َٔ َخ َْ َُّٜٔحُ ُم ْْ  ُٓ ِٖ َُحَ  َّٓ  ”ِ ش٤َِّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh bin Muhajir yang berkata telah 

mengabarkan kepada kami Laits dari Yahya bin Sa‟id dari Abu Zubair dari Jabir bin 

„Abdullah yang berkata “seseorang datang kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] di Ji‟ranah setelah pulang dari perang Hunain. Ketika itu dalam pakaian Bilal 

terdapat perak maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] membagikannya kepada 

manusia. Orang tersebut berkata “wahai Muhammad berlaku adillah?”. Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “celaka engkau, siapa yang bisa berlaku adil jika 

aku dikatakan tidak berlaku adil? Sungguh celaka dan rugi jika aku tidak berbuat adil. Umar 

berkata “wahai Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] izinkanlah aku membunuh 

munafik ini”. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “aku berlindung kepada 

Allah dari pembicaraan orang-orang bahwa aku membunuh sahabatku sendiri, 

sesungguhnya orang ini dan para sahabatnya suka membaca Al Qur‟an tetapi tidak melewati 

tenggorokan mereka, mereka keluar darinya seperti anak panah yang lepas dari busurnya” 

[Shahih Muslim 2/740 no 1063] 

Perkataan orang yang dikatakan “munafik” oleh Umar di atas adalah sama persis dengan apa 

yang dikatakan oleh sahabat Badar. Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak mengingkari 

ucapan Umar yang menyatakan ia munafik tetapi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

mencegah Umar membunuhnya agar tidak timbul fitnah dari orang-orang bahwa Nabi 

membunuh sahabatnya sendiri. 

Bukan berarti kami mengatakan kalau orang dalam hadis shahih Muslim itu adalah orang 

yang sama dengan sahabat Badar yang berselisih dengan Zubair. Qarinah yang kami 

maksudkan adalah dari perkataan keduanya yang sama dan mengandung tuduhan tidak adil 

kepada Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Perkataan ini dan respon Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] yang marah membuat Umar yakin kalau orang tersebut 

munafik dan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak mengingkari perkataan Umar. 
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Dapat dimengerti mengapa banyak yang menolak ada sahabat Badar yang munafik, 

disebabkan karena begitu besarnya keutamaan orang-orang yang ikut dalam perang Badar 

[sebagaimana yang tertera dalam hadis shahih]. Tetapi fakta riwayat memang menunjukkan 

ada orang munafik yang juga ikut perang Badar maka sudah jelas maksud keutamaan tersebut 

hanya tertuju pada ahli Badar yang memang berniat membela Allah SWT dan Rasul-Nya 

bukan untuk orang munafik. Kami pernah menunjukkan bahwa salah seorang sahabat yaitu 

Mu‘attib bin Qusyair yang ikut dalam perang Badar adalah seorang munafik. 

Seandainya kita memperhatikan kitab-kitab hadis maka perkara seperti ini tidaklah musykil. 

Banyak hadis shahih yang menyatakan keutamaan kaum anshar seolah-olah itu berlaku untuk 

seluruh kaum Anshar tanpa terkecuali tetapi fakta riwayat menunjukkan hal yang berbeda. 

Terdapat sebagian riwayat menyatakan ada sebagian sahabat Anshar yang munafik maka ini 

menjadi penjelas bahwa keutamaan kaum Anshar tidak bersifat mutlak keseluruhan tanpa 

pengecualian. Orang anshar yang munafik dikecualikan dari keutamaan kaum Anshar yang 

disebutkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Studi Kritis Hadis Larangan Menyiksa Dengan Azab 

Allah SWT : Dilema Salafy Nashibi 

Posted on September 23, 2011 by secondprince  

Studi Kritis Hadis Larangan Menyiksa Dengan Azab Allah SWT : Dilema Salafy 

Nashibi 

Salafy nashibi menjadikan hadis larangan menyiksa dengan azab Allah SWT untuk 

merendahkan Imam Ali. Mereka dengan senang hati menyalahkan Imam Ali dan mengatakan 

perbuatan Imam Ali itu bertentangan dengan fitrah manusia. Kami pernah membantah hal ini 

dengan menyatakan Imam Ali tidaklah menyiksa kaum tersebut dengan api tetapi membunuh 

mereka terlebih dahulu baru kemudian membakar jasad mereka. Perbuatan Imam Ali ini jelas 

tidak masuk dalam kategori “menyiksa dengan azab Allah”.  

Nashibi yang lemah akalnya tetap saja menyatakan bahwa hal itu tidak ada bedanya dan ia 

bersikeras perbuatan Imam Ali menyalahi fitrah manusia. Tulisan ini kami buat untuk 

menunjukkan kelemahan akal nashibi dalam berhujjah. Jika perbuatan “membunuh baru 

kemudian membakar jasad” termasuk dalam “menyiksa dengan azab Allah” maka nashibi 

akan menghadapi konsekuensi yang kami yakin mereka sendiri tidak akan menerimanya. 

Silakan ikuti pembahasan ini dengan hati-hati. 

Hadis larangan menyiksa dengan azab Allah SWT atau dengan api ternyata bersifat umum, 

berlaku untuk semua jenis makhluk bahkan binatang sekalipun. Hal ini nampak dalam hadis 

shahih berikut 

لِح١ٍ  ٓلخم حُ ٞ ا خ أر زَٗ ٠ٓ أه ٞٓ ٖ زٞد ر ق ٓل ٛخُ  ٞ ٘خ أر كيػ

 ٖٔ ل ٛٞ حُ ٞ ىحٝى ٝ خٍ أر ؼي ه ٓ  ٖ ٢ ػٖ حر زخٗ ٤ ٘ ٓلخم حُ ٢ ا ػٖ أر

 ٍٞٓ ٘خ ٓغ ٍ خٍ ً ٤ٚ ه زي هللا ػٖ أر ٖ ػ َكٖٔ ر زي حُ ؼي ػٖ ػ ٓ  ٖ ر

٘خ  َأ٣ ٚظ ك لخؿ ِن ُ ط خٗ لَ ك ٓ  ٢ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

https://secondprince.wordpress.com/2011/09/23/studi-kritis-hadis-larangan-menyiksa-dengan-azab-allah-swt-dilema-salafy-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2011/09/23/studi-kritis-hadis-larangan-menyiksa-dengan-azab-allah-swt-dilema-salafy-nashibi/
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لَٔس  ـخءص حُ خ ك ٤ٜ َه خ ك ؤهٌٗ َهخٕ ك خ ك ٜؼ ٓ ) َ٤ ـ ٛ  َ كَٔس ) ١خث

وخٍ ” ٖٓ  ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ـخء حُ ؼَٕ ك ِض ط ؼ ـ ك

ٛخ  ٘خ ي كَه َٔ ه ش ٗ ٣َ ٛخ ” ٍٝأٟ ه ي خ ُٝ ٤ٜ ٛخ ؟ ٍىٝح اُ ي ُٞ ٌٛٙ ر ـغ  ك

خ لٖ ه ٘خ ٗ ِ ٌٛٙ ؟ ” ه وخٍ ” ٖٓ كَم  ؼٌد ك ـ٢ إٔ ٣ ز ٘ ٫ ٣ ٚ ٍ ” اٗ

٘خٍ ” ٘خٍ ا٫ ٍد حُ خُ  ر

Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih Mahbuub bin Muusa yang berkata telah 

mengabarkan kepada kami Abu Ishaq Al Fazaari dari Abi Ishaq Asy Syaibani dari Ibnu Sa‟d, 

Abu Dawud berkata Ia adalah Hasan bin Sa‟d dari „Abdurrahman bin „Abdullah dari 

ayahnya yang berkata kami bersama Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dalam 

perjalanan, kemudian beliau pergi menunaikan hajatnya. Kami melihat hummarah [burung 

kecil] bersama kedua anaknya. Kami menangkap kedua anak burung itu maka hummarah 

[burung kecil] tersebut membentangkan sayapnya. Kemudian Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] datang dan berkata “siapa yang mengganggunya dengan menangkap anak-

anaknya? Kembalikanlah anak-anaknya kepadanya. Kemudian Beliau melihat sarang semut 

yang kami bakar dan berkata “siapa yang telah membakarnya?”. Kami berkata “kami”. 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “sesungguhnya tidak boleh menyiksa 

dengan api kecuali Rabb yang menciptakan api” [Shahih Sunan Abu Dawud 2/789 no 

5268, Syaikh Al Albani berkata “shahih”] 

Dari hadis di atas dapat diambil faedah bahwa hadis larangan menyiksa dengan api juga 

berlaku terhadap binatang. Jika membunuh binatang dan membakar jasad mereka dinyatakan 

termasuk dalam larangan “menyiksa dengan api” maka hal ini menjadi sangat musykil. 

Dimana letak kemusykilannya?. Jika anda menyembelih ayam, kambing, sapi atau unta 

kemudian anda membakar jasad binatang-binatang itu maka anda termasuk menyiksa dengan 

api atau azab Allah SWT dan itu dilarang [sesuai hadis di atas]. Faktanya hal ini sudah 

menjadi kebiasaan umum bagi umat islam. Pernahkah anda memakan ayam bakar atau 

kambing bakar?. Kami yakin anda pasti pernah memakannya. Nah menurut keyakinan salafy 

nashibi, hal itu termasuk dalam menyiksa dengan api yang diharamkan. 

Jadi maksud sebenarnya hadis larangan “menyiksa dengan api” adalah membakar hidup-

hidup sedangkan membakar jasad mereka [yang sudah mati] tidak termasuk kedalamnya. 

Disini kami tidak sedang menyatakan kalau membakar jasad manusia itu hukumnya sama 

dengan membakar jasad binatang. Kami hanya menunjukkan makna sebenarnya dari hadis 

“larangan menyiksa dengan api”. 

Apa yang dilakukan Imam Ali terhadap suatu kaum dengan membakar jasad mereka [setelah 

membunuh mereka] adalah kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam], hal ini tampak dalam suatu riwayat dimana ketika Imam Ali membakar mereka, 

Beliau berkata “benarlah Allah dan Rasul-Nya”. Perkataan ini menunjukkan bahwa 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] telah memberikan kabar kepada Imam Ali mengenai 

kaum tersebut dan apa yang harus dilakukan terhadap mereka. 

Kalau ada orang yang menyalahkan perbuatan Imam Ali dengan hadis “larangan menyiksa 

dengan api atau azab Allah” maka ia telah keliru dalam menempatkan hadis tersebut. Seperti 

yang kami jelaskan, hadis larangan menyiksa dengan api bermakna larangan membakar 
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hidup-hidup, karena pada dasarnya yang dinamakan “menyiksa” itu diperuntukkan bagi 

“orang yang masih hidup sehingga masih bisa merasakan siksaan” bukan untuk orang mati 

atau jasad yang sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi. 

Salafy nashibi yang berulang-ulang menyalahkan Imam Ali dalam perkara ini hanya 

menunjukkan kemunafikan yang ada pada diri mereka. Sikap keras hati mereka dalam 

perkara ini karena mereka membenci syiah yang meyakini kema‘shuman Imam Ali. Mereka 

menjadikan hal ini untuk membuktikan kalau Imam Ali tidak ma‘shum. Salafy nashibi 

menentang keyakinan ma‘shumnya ahlul bait karena menurut mereka yang ma‘shum 

hanyalah Nabi dan Rasul. Sayang sekali sebenarnya nashibi itu telah mangalami tanaqudh 

[kontradiksi]. 

َكٖٔ  زيحُ ٖ ػ ٢٘ حر ؼ ٤َس ) ٣ ـ ٔ ٘خ حُ ٤ي كيػ ؼ ٓ  ٖ زش ر ٤ ظ ٘خ ه كيػ

َس ٣َٛ  ٢ َؽ ػٖ أر خى ػٖ ح٧ػ ِٗ ٢ حُ لِح٢ٓ ( ػٖ أر  حُ

لض  ٤خء ط ز ز٢ ٖٓ ح٧ٗ ٗ ٍِ خٍ ٗ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ إٔ حُ

ْ ٚظ ٗ ِيؿ ٗـَس ك ٜخ  ْ أَٓ ر خ ػ ٜظ ل ؤهَؽ ٖٓ ط ـٜخُٙ ك ؤَٓ ر ش ك ُ

ِش ٝحكيس ٔ ٗ ٬ ٜ ٤ٚ ك ٠ هللا اُ ؤٝك ض ك ؤكَه  ك

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‟id yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Mughirah [yaitu Ibnu „Abdurrahman Al Hizaamiy dari Abi Az Zanaad dari Al 

„A‟raaj dari Abu Hurairah bahwa Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “seorang 

Nabi dari kalangan para Nabi berhenti di bawah pohon lalu dia digigit seekor semut, 

kemudian Ia memerintahkan untuk mengeluarkan makanan dan mengeluarkan semua semut 

dari sarangnya kemudian ia memerintahkan untuk membakar semua semut itu. Kemudian 

Allah mewahyukan kepadanya “bukankah seekor semut saja” [Shahih Muslim 4/1759 no 

2241] 

Bukankah dari hadis shahih diketahui bahwa hanya Allah SWT yang boleh membakar 

dengan api?. Apakah perbuatan salah seorang Nabi di atas termasuk “menyiksa dengan 

api”?. Bukankah Nabi itu ma‘shum?. Bukankah hal ini bertentangan dengan apa yang 

diyakini oleh salafy nashibi terkait kema‘shuman Nabi dan Rasul. Mereka sibuk mencela apa 

yang dilakukan Imam Ali tetapi apa yang akan mereka katakan tentang hadis di atas, apakah 

mereka akan mencela Nabi di atas atau mencari-cari pembelaan atas apa yang diperbuat oleh 

Nabi tersebut. Kami tidak menyalahkan Imam Ali ataupun Nabi tersebut, kami sekali lagi 

hanya ingin menunjukkan kontradiksi salafy nashibi dan kelemahan akal mereka dalam 

berhujjah. Jika mereka sibuk mempermasalahkan kema‘shuman para Imam di sisi Syiah 

[dengan hadis ini] maka mengapa mereka tidak sibuk mempermasalahkan kema‘shuman 

Nabi dan Rasul dalam keyakinan mereka. Salam Damai 

Membantah Hujjah Salafy : Hadis Pembakaran Kaum 

Zindiq Dalam Sunan Tirmidzi 

Posted on September 22, 2011 by secondprince  

Membantah Hujjah Salafy : Hadis Pembakaran Kaum Zindiq Dalam Sunan Tirmidzi 

https://secondprince.wordpress.com/2011/09/22/membantah-hujjah-salafy-hadis-pembakaran-kaum-zindiq-dalam-sunan-tirmidzi/
https://secondprince.wordpress.com/2011/09/22/membantah-hujjah-salafy-hadis-pembakaran-kaum-zindiq-dalam-sunan-tirmidzi/
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Mungkin sudah berkali-kali kami menulis bantahan untuk tema ini, silakan pembaca lihat di 

daftar artikel beberapa tulisan kami yang membahas soal hadis pembakaran kaum zindiq. 

Tulisan kali ini khusus membahas hadis Ikrimah dari Ibnu Abbas dalam Sunan Tirmidzi yang 

dijadikan hujjah oleh Salafy nashibi 

ز٢ ٠ زيس حُ ٖ ػ ٘خ أكٔي ر ٛخد  كيػ ٞ زي حُ ٘خ ػ ١َٜ كيػ ز حُ

يٝح ػٖ  ٓخ حٍط ٞ ٤خ كَم ه ِ ٓش إٔ ػ ٌَ ٞد ػٖ ػ ٘خ أ٣ ل٢ كيػ و ؼ حُ

وٍٞ  ُ ْ ٜظ ِ ظ و خ ُ ٘ض أٗ ً ٞ وخٍ ُ زخّ ك ٖ ػ ي حر ِؾ ًُ ز ٬ّ ك ٓ ح٩

 ٖ ْ أً ُٝ ِٙٞ ظ خه ٘ٚ ك يٍ ى٣ ِْ ٖٓ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ٞح  ؼٌر ِْ ٫ ط ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وٍٞ ٍ ُ ْٜ َه ٧ك

ؼٌحد هللا  زخّر ٖ ػ ٛيم حر وخٍ  ٤خ ك ِ ي ػ ِؾ ًُ ز  ك

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin „Abdah Adh Dhabiiy Al Bashri yang 

menceritakan kepada kami „Abdul Wahaab Ats Tsaqafiiy yang menceritakan kepada kami 

Ayub dari Ikrimah bahwa Ali membakar kaum yang murtad dari islam maka sampailah itu 

kepada Ibnu Abbas. Ia berkata “Jika itu adalah aku maka aku akan membunuh mereka 

sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam “barang siapa yang 

meninggalkan agamanya maka bunuhlah ia” dan aku tidak akan membakar mereka 

sebagaimana perkataan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam “janganlah menyiksa 

dengan siksaan Allah SWT” maka sampailah hal itu kepada Ali dan ia berkata “benarlah 

Ibnu Abbas” [Sunan Tirmidzi 4/59 no 1458] 

Sebelumnya kami katakan bahwa perkataan Imam Ali dalam riwayat Ikrimah ini adalah dhaif 

karena Ikrimah tidak bertemu Imam Ali dan riwayat Ikrimah dari Imam Ali adalah mursal 

sebagaimana yang dikatakan Abu Zur‘ah [Jami‘ At Tahshil Fi Ahkam Al Maraasil Abu Sa‘id 

Al Alaaiy no 532] 

Aneh bin ajaib salafy nashibi diikuti para Troll pengikut mereka membantah hujjah kami 

dengan bantahan yang tidak nyambung. Bantahan yang menunjukkan betapa lemahnya akal 

mereka dalam berhujjah. Mereka mengutip riwayat Ibnu Abi Syaibah untuk membatalkan 

hujjah kami ―riwayat Ikrimah dari Ali mursal‖ 

َّٕ َػ٤ًِِّخ  ـَُٚ أَ ُ رََِ ٍّ ؛ أََّٗٚ ِٖ َػزَّخ ِٖ حْر شَ ، َػ َٓ َِ ٌْ ْٖ ِػ َد ، َػ ْٖ أ٣َُّٞ ُٖ ُػ٤َْ٤َ٘شَ ، َػ ػََ٘خ حْر َكيَّ

 ٍَ ْْ ، هَخ ُٜ هَ ََ َٗخِىهَشً كَؤَْك َُ  ٌَ ٍَ  :أََه حِد هللاِ ،  :كَوَخ ٌَ ْْ رَِؼ ُٜ ْر ٌِّ ْْ أَُػ ُْ٘ض َُ ًُ  ْٞ خ أََٗخ كََِ َّٓ ْٞ أَ َُ َٝ
ٍِ حَُّ٘ز٢ِِّ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ْٞ ْْ ، ُِوَ ِْظٜ ُْ٘ض أََٗخ َُوَظَ ًُ ٍَ ِى٣َُ٘ٚ كَخْهظُُُِٞٙ : ْٖ رَيَّ َٓ  

Telah menceritakan kepada kami Ibnu „Uyainah dari Ayub dari Ikrimah dari Ibnu „Abbas 

bahwa ia mengabarkan kepadanya bahwa Ali menangkap kaum zindiq kemudian membakar 

mereka. [ikrimah] berkata maka [Ibnu Abbas] berkata seandainya itu aku maka aku tidak 

akan mengazab dengan azab Allah, seandainya itu aku maka aku akan membunuh mereka 

seperti yang dikatakan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] “barang siapa yang mengganti 

agamanya maka bunuhlah ia” [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 10/143 no 29614] 

Lihatlah wahai pembaca budiman, hujjah atau bantahan mereka ini tidak nyambung dengan 

apa yang kami katakan. Pada lafaz mana dari riwayat Ibnu Abi Syaibah di atas yang 
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membantah hujjah “riwayat Ikrimah dari Ali mursal”. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, 

Ibnu Abbas menyampaikan Ali membakar kaum zindiq kepada Ikrimah tetapi tidak ada Ibnu 

Abbas menyampaikan perkataan Imam Ali “benarlah Ibnu Abbas”. Berulang kali kami 

katakan salafy nashibi dengan akal mereka yang terbatas tidak memahami illat yang kami 

sebutkan. Mari kita analisis pelan-pelan matan riwayat Tirmidzi di atas agar teman kita yang 

salafy itu bisa memahami illat [cacat] yang kami maksud baru kita persilakan mereka 

membuat bantahan. 

 ٖ ي حر ِؾ ًُ ز ٬ّ ك ٓ يٝح ػٖ ح٩ ٓخ حٍط ٞ ٤خ كَم ه ِ ٓش إٔ ػ ٌَ ػٖ ػ

زخّ  ػ

Dari Ikrimah bahwa Ali membakar kaum yang murtad dari islam maka sampailah itu kepada 

Ibnu Abbas 

Ini sudah jelas perkataan Ikrimah, kami katakan sebelumnya Ikrimah tidak menyaksikan 

sendiri kisah pembakaran tersebut, ada yang menyampaikan kabar tersebut kepadanya. 

Dengan melihat riwayat Ibnu Abi Syaibah terlihat Ibnu Abbas yang mengabarkan hal ini 

kepada Ikrimah. Tetapi hal ini tidak mengubah apapun karena Ibnu Abbas juga tidak 

menyaksikan sendiri kabar tersebut, itu adalah kabar yang sampai kepadanya. Lafaz riwayat 

di atas berbunyi “maka sampailah hal itu kepada Ibnu Abbas” artinya Ibnu Abbas hanya 

mendengar kabar yang sampai kepadanya 

Kalau Ibnu Abbas menyaksikan sendiri maka apa yang mencegahnya untuk menyampaikan 

hadis tersebut kepada Imam Ali. Kalau Ibnu Abbas mendiamkannya maka ia pun juga 

terjatuh dalam kesalahan [menurut salafy nashibi itu]. Kalau sudah disampaikan kepada 

Imam Ali lantas mengapa Imam Ali tetap membakar mereka. Apa Imam Ali sengaja menolak 

hadis yang disampaikan Ibnu Abbas. Sudah jelas Ibnu Abbas tidak menyaksikan peristiwa 

tersebut. 

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وٍٞ ٍ ُ ْ ٜظ ِ ظ و خ ُ ٘ض أٗ ً ٞ وخٍ ُ ك

ٍٓٞ هللا  وٍٞ ٍ ُ ْٜ َه ٖ ٧ك ْ أً ُٝ ِٙٞ ظ خه ٘ٚ ك يٍ ى٣ ِْ ٖٓ ر ٓ

َ ٠ِ حُ ٛ هللا ؼٌحد  ٞح ر ؼٌر ِْ ٫ ط ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  ٙ ػ

Ia [Ibnu Abbas] berkata “Jika itu adalah aku maka aku akan membunuh mereka 

sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam “barang siapa yang 

meninggalkan agamanya maka bunuhlah ia” dan aku tidak akan membakar mereka 

sebagaimana perkataan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam “janganlah menyiksa 

dengan siksaan Allah SWT” 

Lafaz ini adalah perkataan Ibnu Abbas yang didengar Ikrimah atau disampaikan kepada 

Ikrimah. Kami tidak pernah mendhaifkan bagian ini, sebelumnya kami katakan lafaz ini 

shahih sesuai standar umum ilmu hadis. Ini adalah riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas 

زخّ ٖ ػ ٛيم حر وخٍ  ٤خ ك ِ ي ػ ِؾ ًُ ز  ك

Maka sampailah hal itu kepada Ali dan ia berkata “benarlah Ibnu Abbas” 
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Lafaz inilah yang kami katakan “dhaif”. Kita bertanya pada salafy nashibi itu, perkataan 

siapakah ini atau milik siapakah lafaz ini. Apakah ini perkataan Ikrimah atau ini perkataan 

Ibnu Abbas?. Ini adalah perkataan Ikrimah bukan perkataan Ibnu Abbas dan dalam riwayat 

Ibnu Abi Syaibah yang dikutip nashibi itu tidak terdapat lafaz ini. Jadi tidak ada gunanya 

riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam menjelaskan lafaz ini. Dalam salah satu riwayat Ahmad 

disebutkan dengan lafaz berikut 

زخّ ٖ ػ ٖ أّ ر ق ر وخٍ ٣ٝ زخّ ك ٖ ػ خٍ ر ٓخ ه ٤خ  ِ ِؾ ػ ز  ك

Maka sampailah kepada Ali apa yang dikatakan Ibnu „Abbas, dan ia berkata “waiha putra 

Ibu Ibnu Abbas” [Musnad Ahmad 1/282 no 2552] 

Lafaz “sampai kepada Ali apa yang dikatakan Ibnu Abbas” menunjukkan bahwa Ikrimah 

yang mengatakan hal ini. Ikrimah membawakan riwayat bahwa perkataan Ibnu Abbas itu 

sampai kepada Imam Ali dan Imam Ali berkata “benar Ibnu Abbas” [dalam riwayat 

Tirmidzi]. Jadi sekali lagi wahai nashibi, Lafaz ini adalah riwayat Ikrimah dari Imam Ali 

bukannya riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Imam Ali. Abu Zur‘ah berkata “riwayat 

Ikrimah dari Ali adalah mursal” [Jami‘ At Tahshil Fi Ahkam Al Maraasil Abu Sa‘id Al 

Alaaiy no 532]. Jadi Lafaz perkataan Imam Ali “benarlah Ibnu Abbas‖ adalah lafaz yang 

dhaif. 

Jadi kalau salafy ingin membantah hujjah kami, maka mereka harus menunjukkan bahwa 

lafaz perkataan Imam Ali itu didengar oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Dan maaf tidak ada 

riwayat yang menyebutkan hal yang demikian. Riwayat Ibnu Abi Syaibah yang mereka kutip 

dimana Ibnu Abbas menyampaikan kepada ikrimah dengan sighat langsung justru tidak 

menyebutkan lafaz perkataan Imam Ali. Dari semua riwayat Ikrimah yang kami teliti 

menunjukkan kalau lafaz perkataan Imam Ali itu berasal dari Ikrimah bukan dari Ibnu Abbas. 

Ingat wahai salafy, yang kami maksud adalah lafaz perkataan Imam Ali. 

. 

. 

Mengenai riwayat pembakaran kaum zindiq oleh Imam Ali maka kami sudah membahasnya 

secara tuntas dalam dua tulisan dan silakan merujuk kesana [lihat di daftar artikel]. 

Kesimpulan kami sampai saat ini adalah Imam Ali tidak menyiksa dengan azab Allah karena 

Beliau membunuh kaum zindiq itu terlebih dahulu baru kemudian membakarnya. 

Kami sebelumnya juga pernah membahas secara detail soal lafaz “benarlah Ibnu Abbas” 

karena lafaz ini hanya ada dalam riwayat Tirmidzi sedangkan dalam riwayat lain [riwayat 

jama‘ah dari Ayub] lafaz yang ada adalah “waiha Ibnu Abbas”. Dan lafaz “waiha‖ kami 

artikan sebagai penolakan Imam Ali terhadap pengingkaran Ibnu Abbas. Kemudian kami 

menemukan lafaz lain yang menguatkan hujjah kami 

 ٍَ ٍَ ، هَخ ُٖ أَر٢ِ َػو٤ِ ـ٢َِِّ٘ ْر ُْ ػََ٘خ َػْزُي ح ْٖ  :َكيَّ َد ، َػ ْٖ أ٣َُّٞ ُٖ ُػ٤َْ٤َ٘شَ ، َػ ُٕ ْر ْل٤َخ ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

 ٍَ شَ ، هَخ َٓ َِ ٌْ ٍِ :ِػ  ْْ ُٜ ِْظُ ْ٘ض َُوَظَ ًُ  ْٞ َُ ٍَ ْْ َػ٢ٌِِّ كَوَخ ُٜ هَ ََ ٌّ أَْك ْٞ ٍّ هَ ِٖ َػزَّخ َْ٘ي حْر ََ ِػ ًِ ًُ  ٍِ ْٞ هَ

 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ِى٣َُ٘ٚ كَخْهظُُُِٞٙ  } ْٖ رَيَّ َٓ }   ٍِ ْْ رِخَُّ٘خ ُٜ هَ َِّ ْٖ ٧َُِك ًُ ْْ أَ َُ َٝ
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 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍِ ْٞ ِ أََكٌي  }ُِوَ حِد هللاَّ ٌَ ْد رَِؼ ٌِّ َُِي {٫َ ٣َُؼ ًَ َػ٤ًِِّخ  كَزَََِؾ 

ِٚ ِٜ ظَ ْ٘ َ٣ ْْ َُ ُ ؤََّٗٚ ٌَ ُْ٘ٚ كَ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  

Telah menceritakan kepada kami „Abdul Ghaniy bin Abi „Aqil yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sufyan bin „Uyainah dari Ayub dari Ikrimah yang berkata 

disebutkan disisi Ibnu Abbas kaum yang dibakar oleh Ali, maka Ibnu Abbas berkata 

“seandainya itu aku maka aku akan membunuh mereka seperti yang dikatakan Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] „barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia” dan 

aku tidak akan membakar mereka dengan api seperti yang dikatakan Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] “jangan mengazab dengan azab Allah” maka sampailah hal itu kepada Ali 

radiallahu „anhu maka seakan-akan ia tidak menyukainya [Musykil Al Atsar Ath Thahawiy 

4/198-199] 

Riwayat Ath Thahawiy sama sanadnya dengan sanad riwayat Ibnu Abi Syaibah yang 

dijadikan hujjah oleh salafy yaitu dari Ibnu Uyainah dari Ayub dari Ikrimah. ‗Abdul Ghaniy 

bin Abi ‗Aqiil adalah ‗Abdul Ghaniy bin Rifa‘ah bin Abdul Malik yang dikenal dengan Abu 

Ja‘far bin Abi Aqiil Al Mishriy ia dinyatakan faqih dan tsiqat oleh Ibnu Yunus [At Tahdzib 

juz 6 no 701] dan Ibnu Hajar berkata ―tsiqat faqih‖ [At Taqrib 1/609] 

Riwayat ini menjadi penjelas lafaz “waiha Ibnu Abbas” yang berarti ketidaksukaan atau 

pengingkaran Imam Ali terhadap Ibnu Abbas. Sekilas memang terlihat bertentangan dengan 

lafaz “benarlah Ibnu Abbas” tetapi telah kami berikan alternatif pemahaman yang 

menggabungkan semua lafaz tersebut. 

Imam Ali membenarkan hadis-hadis yang disampaikan Ibnu Abbas yaitu hadis ―jangan 

mengazab dengan azab Allah‖ dan hadis ―siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia‖ 

inilah maksud lafaz ―benarlah Ibnu Abbas‖. Artinya Imam Ali mengetahui kedua hadis 

tersebut tetapi dalam perkara ini Ibnu Abbas keliru menjadikan hadis itu untuk menyalahkan 

Imam Ali, Imam Ali tidaklah menyiksa kaum zindiq itu dengan api tetapi Imam Ali 

membunuh mereka terlebih dahulu [sesuai dengan hadis Nabi] kemudian baru membakar 

jasad mereka. Tentu saja membakar jasad mereka tidak termasuk ―mengazab atau menyiksa 

dengan api‖. Bagaimana dikatakan ―menyiksa‖ atau ―mengazab‖ kalau orangnya sudah mati. 

Inilah maksud lafaz ketidaksukaan dan pengingkaran Imam Ali terhadap Ibnu Abbas. 

Walaupun begitu terlepas dari apapun lafaz perkataan Imam Ali. Lafaz itu hanya 

diriwayatkan dari perkataan Ikrimah dan seperti yang telah kami bahas berulang-ulang 

riwayat Ikrimah dari Ali adalah dhaif karena mursal. Dan kepada salafy nashibi kami doakan 

semoga kalian bisa memahami apa yang kami sampaikan. 

. 

. 

Catatan Bagi Kaum Nashibi 

Mengapa Imam Ali membakar jasad mereka?menurut kami itu tidak lain adalah petunjuk dari 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sebagaimana yang tampak dalam riwayat Suwaid 

ketika membakar jasad mereka, Imam Ali berkata “benarlah Allah dan Rasul-Nya”. 

Perkataan ini mengisyaratkan bahwa Imam Ali telah mendapat petunjuk dari Rasulullah 
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[shallallahu ‗alaihi wasallam] akan munculnya kaum ini dan apa yang akan dilakukan 

terhadap mereka. 

Kalau nashibi tetap saja mencela Imam Ali dalam perkara ini maka itu urusannya sendiri. 

Telah kami tunjukkan bahwa Imam Ali berada dalam kebenaran. Sudah jadi tabiat kaum 

nashibi untuk mencari celah mencela Ahlul Bait. Ia katakan perbuatan Imam Ali 

bertentangan dengan fitrah manusia. Memangnya wahai nashibi apa anda mau mengatakan 

Imam Ali itu tidak memiliki fitrah sebagai manusia?. Dimana akal sehat anda, uups maaf 

kami bertanya pada orang yang salah bukankah sejak dulu penganut agama nashibi dipenuhi 

kebencian pada ahlul bait yang menutupi akal sehatnya. Ada baiknya ia memperhatikan 

riwayat berikut 

 ِْ ْٖ أََٗ ْٖ أَر٢ِ ه٬َِرَشَ َػ َد َػ ْٖ أ٣َُّٞ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ خُى ْر َّٔ ػََ٘خ َك ٍَ َكيَّ ٍد هَخ َْ ُٖ َك ُٕ ْر خ َٔ ٤َِْ ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

َٙ ْْ حَُّ٘ز٢ُِّ  ُٛ ََ َٓ َ ِي٣َ٘شَ كَؤ َٔ ُْ ح ح ْٝ َٞ ٣َْ٘شَ كَخْؿظَ ََ ْٝ ُػ ٍَ أَ ٌْ ْٖ ُػ ِٓ  ٌّ َّ أَُٗخ ٍَ هَِي خٍُِي هَخ َٓ  ِٖ ٠َُّ ْر

َُ ٞح هَظَ لُّ َٛ خ  َّٔ ْٗطََِوُٞح كََِ َٜخ كَخ ُْزَخِٗ أَ َٝ َٜخ  حُِ َٞ ْٖ أَْر ِٓ رُٞح  ََ ْ٘ َ٣ ْٕ أَ َٝ َْ رِِِوَخٍف  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٝح هللاَّ

ٍِ كَزََغ َٜخ ٍِ حَُّ٘ َّٝ َُ ك٢ِ أَ َُْوزَ خَء ح ـَ َْ كَ ظَخهُٞح حََُّ٘ؼ ْٓ ح َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ حِػ٢َ حَُّ٘ز٢ِِّ  ٍَ َع 

ْص  ََ ِٔ ُٓ َٝ  ْْ ُٜ ُؿَِ ٍْ أَ َٝ  ْْ ُٜ ََ كَوَطََغ أ٣َِْي٣َ َٓ َ ْْ كَؤ ِٜ ٍُ ِؿ٢َء رِ َٜخ طَلََغ حَُّ٘ ٍْ خ ح َّٔ ْْ كََِ ِٛ ٍِ ك٢ِ آػَخ

هُٞح  ََ َٓ َُٜئ٫َِء  ٍَ أَرُٞ ه٬َِرَشَ كَ َٕ هَخ ْٞ وَ ْٔ َٕ ك٬ََ ٣ُ وُٞ ْٔ ظَ ْٔ ِس ٣َ ََّ َُْل ُْوُٞح ك٢ِ ح أُ َٝ  ْْ ُٜ أَْػ٤ُُ٘

ٝح رَْغ َُ لَ ًَ َٝ هَظَُِٞح  َٝ َُُٚٞ ُٓ ٍَ َٝ  َ رُٞح هللاَّ ٍَ َكخ َٝ  ْْ ِٜ خِٗ َٔ  َى ا٣ِ

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayuub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik yang 

berkata “sekelompok orang dari „Ukl atau Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak 

tahan dengan udara Madinah hingga mereka sakit. Beliau memerintahkan untuk mendatangi 

unta dan meminum air seni dan susunya. Maka merekapun berangkat menuju kandang unta, 

ketika mereka sembuh mereka membunuh pengembala unta Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] dan mengambil unta-untanya. Kemudian sampai berita itu kepada Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam di waktu siang]. Maka Beliau mengutus rombongan untuk 

mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi utusan Beliau datang membawa mereka. 

Beliau memerintahkan agar mereka dihukum, tangan dan kaki dipotong dan mata mereka 

dicungkil lalu mereka dibuang ke pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak 

diberi. Abu Qilabah berkata “mereka telah mencuri, membunuh, kafir setelah beriman dan 

memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya [Shahih Bukhari no 233] 

Hadis ini termasuk hadis yang pernah dijadikan hujjah oleh nashibi itu. Dan tidak ada suara 

dari sisinya yang mengatakan tindakan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bertentangan 

dengan fitrah manusia. Kalau ia mau mengatakan itu adalah kekhususan bagi Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] dan berlaku untuk saat itu saja dan tidak untuk selanjutnya 

maka apa yang mencegah dirinya untuk mengatakan hal yang sama terhadap perbuatan Imam 

Ali. Tidak susah untuk memahami bahwa tindakan Imam Ali itu berasal dari petunjuk 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] karena kaum zindiq yang dimaksud telah menipu 

kaum muslimin dan memakan harta kaum muslimin sambil diam-diam tetap menyembah 

berhala. Hukuman dibunuh kemudian jasad mereka dibakar adalah hukuman khusus bagi 

mereka yang dilakukan Imam Ali atas petunjuk Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Nashibi itu juga mengatakan jika mau menjamak riwayat yang menyebutkan “membakar” 

dan riwayat yang menyebutkan “membunuh lalu membakar” maka berarti kejadian tersebut 
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terjadi berulang-ulang. Barusan nashibi ini menganggap perbuatan Imam Ali itu bertentangan 

dengan fitrah manusia dan dengan perkataan ini, ia mau mengatakan kalau Imam Ali 

berulang-ulang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Betapa 

rendahnya pandangan nashibi terhadap ahlul bait. Penjamakan yang benar adalah Imam Ali 

membunuh kaum zindiq itu terlebih dahulu baru kemudian membakarnya. 

Ada lagi ocehan salafy yang aneh bin ajaib bahwa yang dibakar oleh Imam Ali adalah kaum 

syiah. Ini lucu sekali, bahkan dalam berbagai riwayat shahih [menurutnya] yang ia kutip jelas 

bahwa orang yang dimaksud adalah kaum zindiq bahkan ada riwayat yang menyatakan 

penyembah berhala. Syiah mana yang menyembah berhala?. Sudah jelas bagian ini hanya 

kedustaan yang lahir dari kebenciannya terhadap Syiah. Kalau tidak mau dikatakan dusta 

maka mana hujjah perkataannya. Ia menuduh orang lain Syiah kemudian menisbatkan pada 

Syiah hal-hal dusta agar dengan itu ia leluasa mencela orang yang ia tuduh Syiah. 

Kemudian ia berdalih dengan kitab-kitab sejarah, setelah terpojok sekarang ia mengais-ngais 

riwayat dhaif dalam sejarah. Kami tidak keberatan asalkan ia bersikap konsisten. Kalau dari 

dulu nashibi itu mau berpegang pada riwayat sejarah maka sebelum Imam Ali sudah ada 

orang yang membakar manusia yaitu khalifah Abu Bakar radiallahu ‗anhu dalam kasus 

Fuja‘ah. Apa ia mau mengakui hal ini, pasti akan muncul seribu satu dalih untuk menolak.  

Kalau dari dulu ia mengandalkan kitab-kitab sejarah mungkin tidak ada lagi doktrin salafy 

yang bisa dianut. Doktrin keadilan sahabat tidak akan bisa berdiri di hadapan riwayat-riwayat 

sirah [sejarah], tidak jarang terkait dengan peristiwa sahabat banyak riwayat sejarah yang 

ditolak dengan alasan dhaif sanadnya. Kalau untuk menyudutkan syiah maka riwayat Saif bin 

Umar tentang Abdullah bin Saba‟ [dalam kitab sirah] jadi shahih tetapi jika riwayat Saif 

menceritakan keburukan sahabat maka riwayatnya jadi dhaif, sungguh inkonsistensi. Silakan 

wahai anda yang tidak mau dikatakan dusta tunjukkan riwayat shahih kalau yang dibakar 

Imam Ali itu adalah kaum Syiah. Dan jangan pura-pura tidak paham apa artinya “riwayat 

shahih”. Salam Damai 

Ulama Tsiqat Menyatakan Ada Sahabat Badar 

Yang Munafik 

Posted on September 19, 2011 by secondprince  

Ulama Tsiqat Menyatakan Ada Sahabat Badar Yang Munafik 

Percayakah para pembaca jika ada orang munafik diantara mereka yang ikut dalam perang 

Badar. Hal ini ternyata diyakini oleh salah seorang ulama ahlus sunnah yang tsiqat. Jadi tidak 

ada alasan mengkaitkan hal ini sebagai keyakinan syiah atau rafidhah. Perhatikan atsar 

berikut 

٘خ  ؼ٢ ػ ٘خك ٌَ حُ ٞ ر زؤ أر ـيحى أٗ ز ١ٌَ ر ٔ ٞ ٓلٔي حُ خ أر زَٗ أه

 ٞٛ ٝ ٢ ٬ر ـ ٔخٕ حُ ٖ ؿ ٠َ ر ل ٔ ٘خ حُ ٖ ح٧َُٛ ػ ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ؿ

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ي حُ ٢ ٜػ لخم ك ٘ خُ َ ٖٓ ػَف ر ًٌ ٣

يٍح م ٜٗي ر ٖ ػٞف  ٢٘ ػَٔٝ ر ٛخٓض ٖٓ ر  ٖ ي ر ٣ٞٓ  ٖ لخٍع ر حٍ ٝحُ

https://secondprince.wordpress.com/2011/09/19/ulama-tsiqat-menyatakan-ada-sahabat-badar-yang-munafik/
https://secondprince.wordpress.com/2011/09/19/ulama-tsiqat-menyatakan-ada-sahabat-badar-yang-munafik/
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 ٠ِ ٛ ز٢ هللا  ٗ ٚ ِٚ ر ظ و ِش ك ٤ ّٞ أكي ؿ ٔـٌٍ ٣ ظَ حُ ١ٌ ه ٛٞ حُ ٝ

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Al Askariy di Baghdad yang berkata telah 

memberitakan kepada kami Abu Bakar Asy Syafi‟iy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ja‟far bin Muhammad bin Al Azhar yang berkata telah menceritakan kepada kami Al 

Mufadhdhal bin Ghassaan Al Ghalaabiy dan ia menyebutkan diantara orang yang dikenal 

munafik di zaman Nabi [shallallahu „alaihi wasallam], ia berkata Al Harits bin Suwaid bin 

Shaamit dari Bani „Amru bin „Auf orang yang ikut dalam perang Badar dan ia telah 

membunuh Mijdzar pada perang Uhud dengan tipudaya maka Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam] membunuhnya karena hal itu [Sunan Al Kubra Baihaqi 8/57 no 15841] 

Atsar di atas diriwayatkan oleh para perawi tsiqat hingga Mufadhdhal bin Ghassaan Al 

Ghalabiy dan dia adalah ulama yang tsiqat. 

 Abu Muhammad Al Askariy adalah Abdullah bin Yahya bin ‘Abdul Jabar Al Baghdadiy. Adz 
Dzahabi menyebutnya syaikh yang tsiqat. Al Khatib berkata “kami menulis darinya dan ia 
shaduq” *As Siyar Adz Dzahabi 17/387 no 246+ 

 Abu Bakar Asy Syafi’i adalah Muhammad bin ‘Abdullah bin Ibrahim seorang Imam muhaddis 
mutqin hujjah faqih musnad Irak. Al Khatib berkata “tsiqat tsabit banyak meriwayatkan 
hadis”. Daruquthni berkata “tsiqat ma’mun” *As Siyar 16/40-42 no 27]. 

 Ja’far bin Muhammad bin Al Azhar adalah Abu Ahmad Al Bazzaar Al Bawardiy meriwayatkan 
dari Mufadhdhal bin Ghassaan, Wahb bin Baqiyah dan Muhammad bin Khalid. Diantara yang 
meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar Asy Syafi’i. Al Khatib berkata “tsiqat” *Tarikh 
Baghdad 8/97 no 3613] 

 Mufadhdhal bin Ghassaan Al Ghalaabiy adalah Abu ‘Abdurrahman Al Ghalaabiy berasal dari 
Bashrah dan tinggal di Baghdad. Diantara yang meriwayatkan darinya adalah Ja’far bin 
Muhammad bin Al Azhar. Al Khatib menyatakan ia tsiqat. [Tarikh Baghdad 15/156 no 7060]. 
Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata “ia termasuk sahabat Yahya bin 
Ma’in” *Ats Tsiqat juz 9 no 15904+ 

Maksud dari perkataan “membunuh dengan tipu daya” disini adalah Al Harits dan Mijdzar 

keduanya berada di pihak yang sama dalam perang Uhud tetapi Al Harits membunuh Mijdzar 

karena Mijdzar telah membunuh ayah Al Harits di masa Jahiliyah dahulu. Atsar di atas 

membuktikan ada ulama tsiqat yang berkata bahwa ada sahabat Badar yang munafik. Yah 

mungkin ulama satu ini [Mufadhdhal bin Ghassaan] akan dihujat oleh salafy nashibi. 

Hadis Tsaqalain : Membantah Syubhat Nashibi Terhadap 

Lafaz ”Bihi” 

Posted on September 7, 2011 by secondprince  

Hadis Tsaqalain : Membantah Syubhat Nashibi Terhadap Lafaz ”Bihi” 

Pembahasan ini bukan hal yang baru tetapi kami berinisiatif membahasnya secara khusus 

karena semakin lama kami melihat banyak “para pengingkar” menjadikan syubhat ini untuk 

menyimpangkan makna hadis Tsaqalain. Pada dasarnya mereka cuma mengekor atau taklid 

pada syubhat yang disebarkan oleh orang yang mereka anggap “ustadz”. Orang yang 

https://secondprince.wordpress.com/2011/09/07/hadis-tsaqalain-membantah-syubhat-nashibi-terhadap-lafaz-%e2%80%9cbihi%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2011/09/07/hadis-tsaqalain-membantah-syubhat-nashibi-terhadap-lafaz-%e2%80%9cbihi%e2%80%9d/
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menurut mereka “berilmu ala salafus salih” tetapi maaf saja cara berhujjahnya dalam 

perkara ini seperti “orang yang tidak paham bahasa Arab”. 

Diantara mereka yang pernah berhujjah dengan syubhat “bihi” adalah Efendi, seorang 

antisyiah yang kebablasan kemudian diikuti oleh para muqallidnya di forum-forum diskusi 

[baik yang Arabic or English]. Syubhat ini juga dilontarkan oleh orang yang menyebut 

dirinya Abul-Jauzaa‘ dalam salah satu artikel ngawurnya yang diikuti dan dikopipaste oleh 

para muqallidnya [seperti alfanarku dkk]. 

ػََ٘خ ػََ٘خ ٣ل٠٤ هَخٍ َكيَّ ؿ٣ََ ػٖ حُلٖٔ رٖ ػز٤ي هللا ػٖ أر٢ ح٠ُل٠ ػٖ ٣ُي رٖ  َكيَّ

أٍهْ هَخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ا٢ٗ طخٍى ك٤ٌْ ٓخ إ طٌٔٔظْ رٚ ُٖ ط٠ِٞح 

ظ٠  خ ك لَه ظ ٣ ٖ ٜٔخ ُ ظ٢ ٝاٗ ٤ َٛ ر ٢ أ ظَط ظخد هللا ػِ ٝؿَ ٝػ ً

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Yahya yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir 

dari Hasan bin Ubaidillah  dari Abi Dhuha dari Zaid bin Arqam yang berkata Nabi SAW 

bersabda “Aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang-teguh kepadanya 

maka kalian tidak akan sesat yaitu Kitab Allah azza wa jalla dan ItrahKu Ahlul Baitku dan 

keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaKu di Al Haudh [Ma‟rifat Wal Tarikh 

Al Fasawi 1/536] 

Mereka mengatakan bahwa lafaz “bihi” [dengan-nya] pada “maa in tamassaktum bihi” [apa 

yang jika kalian berpegang teguh dengannya] hanya merujuk pada Kitab Allah saja karena 

kalau merujuk pada keduanya [kitab Allah dan Ahlul Bait] maka lafaz yang dipakai adalah 

―bihima‖ [dengan keduanya]. Intinya mereka mau menyimpangkan hadis Tsaqalain agar 

bermakna perintah berpegang teguh kepada kitab Allah saja dan tidak kepada Ahlul Bait. 

Syubhat ini bisa dibilang ―murahan‖ atau ―rendahan‖. Kata ―bihi‖ [dengan-nya] merujuk 

pada kata ―maa‖ [apa] yaitu sesuatu yang dinyatakan harus dipegang teguh. Jadi ―nya‖ itu 

kembali pada sesuatu. Sesuatu ini jumlahnya bisa berapa saja tergantung dengan lafaz 

selanjutnya, dalam hadis Tsaqalain di atas disebutkan kalau sesuatu yang harus dipegang 

teguh itu ada dua yaitu Kitab Allah dan Itrah Ahlul Bait Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Jadi disini sifat berpegang teguh itu berlaku pada masing-masing yang disebutkan 

Nabi SAW yaitu Kitab Allah dan Ahlul Bait. 

Penggunaan lafaz seperti ini adalah sesuatu yang ma‘ruf dari segi bahasa arab. Mereka yang 

mempermasalahkannya hanya menunjukkan ―kelemahan akal‖ dalam berhujjah, anehnya hal 

itu dilontarkan oleh orang yang alim di sisi mereka. Silakan perhatikan hadis berikut 

 َ٤ ٓٔخػ ؼخ ػٖ ا ٤ ٖ كـَ ؿٔ زش ٝحر ٤ ظ ٞد ٝه ٖ أ٣ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ كيػ

 ٤ٚ ٬ء ػٖ أر ؼ ٢ حُ زَٗ ٤َ أه ٓٔخػ ٘خ ا ٞد كيػ ٖ أ٣ خٍ حر لَ ه ؼ ٖ ؿ ر

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  َس إٔ ٍ ٣َٛ  ٢ ٌْ ػٖ أر خٍ أ٫ أىُ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

 ٠ِ يٍؿخصػ ٚ حُ غ ر َك خ ٣ٝ وطخ٣ ٚ حُ ٔلٞ هللا ر ٓخ ٣ خ   ٠ ٣ ِ ٞح ر خُ ؟ ه

 ٠ وطخ اُ ؼَس حُ ٌخٍٙ ًٝ ٔ ٠ حُ ِ ٟٞء ػ ٞ زخؽ حُ ٓ خٍ ا ٍٓٞ هللا ه ٍ

خ١ َر ٌْ حُ ٌُ ٬س ك ٜ ؼي حُ ٬س ر ٜ ظظخٍ حُ ٔخؿي ٝحٗ ٔ  حُ
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Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hujr semuanya dari 

Ismail bin Ja‟far. Ibnu Ayub berkata telah menceritakan kepada kami Ismail yang berkata 

telah mengabarkan kepadaku Al Alaa‟ dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang 

dengannya Allah menghapus kesalahan kesalahan dan dengannya Allah mengangkat 

derajat?. Mereka berkata “tentu wahai Rasulullah”. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] 

berkata “Menyempurnakan wudhu di saat kesukaran, banyak berjalan menuju masjid dan 

menunggu shalat berikutnya setelah shalat maka itulah ribath [Shahih Muslim 1/219 no 

251] 

Perhatikan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] berkata “maa yamhullaahu bihi 

khathaayaa” dan “wa yarfa‟u bihi darajaat”. Lafaz “bihi” ini kembali pada “maa” atau 

sesuatu yang disifati oleh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahwa dengannya bisa 

menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Sesuatu itu ternyata tidak tunggal atau satu 

melainkan ada tiga hal yaitu 

1. Menyempurnakan wudhu’ saat keadaan sukar 
2. Banyak berjalan menuju masjid  
3. Menunggu shalat berikutnya setelah shalat. 

Tiga hal inilah yang dimaksud oleh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dengan lafaz 

“bihi”. Lafaz ini dimengerti bahwa pada ketiga hal itu masing-masing berlaku dengannya 

Allah SWT menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Hadis shahih Muslim di atas jelas 

membantah syubhat konyol salafy dalam mendistorsi hadis Tsaqalain. 

Penggunaan lafaz “bihi” seperti yang nampak dalam hadis Tsaqalain juga banyak ditemukan 

dalam Al Qur‘an yaitu merujuk pada sesuatu yang ternyata sesuatu itu adalah objek yang 

jamak sehingga yang dimaksud ―nya‖ itu berlaku pada masing-masing objek yang 

disebutkan. 

َٝ  ِ َّ٘خ رِخهللَّ َٓ ٣َْؼوَُٞد هُُُٞٞح آ َٝ َلخَم  ْٓ اِ َٝ  ََ خِػ٤ َٔ ْٓ اِ َٝ  َْ ٤ِٛ ح ََ ٍَ ا٠َُِ اِْر ِِ ْٗ خ أُ َٓ َٝ ٍَ ا٤ََُِْ٘خ  ِِ ْٗ خ أُ َٓ
َٖ أََكٍي  ُم ر٤َْ َِّ ْْ ٫َ ُٗلَ ِٜ رِّ ٍَ  ْٖ ِٓ  َٕ خ أُٝط٢َِ حَُّ٘ز٤ُِّٞ َٓ َٝ  ٠َٔ ِػ٤ َٝ  ٠َٓ ٞ ُٓ خ أُٝط٢َِ  َٓ َٝ زَخ١ِ  ْٓ ح٧َْ َٝ

َّ ْٕ آ ِ َٕ كَب ٞ ُٔ ِِ ْٔ ُٓ  َُُٚ ُٖ َْٗل َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ َِ ْؼ ِٔ ِٚ ُٗٞح رِ ْْ رِ ْ٘ظُ َٓ خ آ َٓ خ   َٔ ح كَبَِّٗ ْٞ َُّ َٞ ْٕ طَ اِ َٝ ح  ْٝ ظََي ْٛ كَوَِي ح

ُْ َُْؼ٤ِِ ٤ُغ ح ِٔ َّٔ َٞ حُ ُٛ َٝ  ُ ُْ هللاَّ ُٜ ٌَ ل٤ِ ٌْ َ٤ َٔ وَخٍم كَ ِٗ ْْ ك٢ِ  ُٛ  

Katakanlah [hai orang-orang mukmin]`Kami beriman kepada Allah dan apa yang 

diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan 

anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan 

kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara 

mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya`. Maka jika mereka beriman kepada apa 

yang kamu telah beriman kepadanya sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika 

mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan [dengan kamu]. Maka 

Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui [QS Al Baqarah ; 136-137] 

Perhatikan lafaz “maa amantum bihi” yaitu “apa yang kamu telah beriman kepadanya”. 

Lafaz “bihi” kembali pada kata “maa” dimana dalam ayat sebelumnya apa yang diimani itu 
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adalah beriman kepada Allah SWT, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan 

beriman kepada apa yang diturunkan pada Nabi-Nabi sebelum kami. 

ْْ ٌُ َض هللّاِ َػ٤َِْ َٔ ْٝح ِْٗؼ َُ ًُ ًْ ح َٝ ٝحً  ُِ ُٛ ْح آ٣َخِص هللّاِ  َٝ ٌُ ٫َ طَظَِّو َٝ  ٍْ َٖ ح ِّٓ  ْْ ٌُ ٍَ َػ٤َِْ َِ خ أَٗ َٓ َٝ ًِظَخِد 

ِٚ ٌُْ رِ ِش ٣َِؼظُ َٔ ٌْ ُِْل ح َٝ  ٌْ ٢ٍْء َػ٤ِِ َٗ  َِّ ٌُ َّٕ هللّاَ رِ ْٞح أَ ُٔ حْػَِ َٝ حطَّوُْٞح هللّاَ  َٝ  

Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan dan ingatlah nikmat Allah 

kepadamu dan apa yang telah Allah turunkan kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah, Allah 

memberikan pengajaran kepadamu dengannya [apa yang diturunkan kepadamu]. Dan 

bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu 

[QS Al Baqarah ; 231] 

Perhatikan lafaz “ya‟izhukum bihi” yaitu “memberikan pengajaran kepadamu dengannya”. 

Lafaz “bihi” atau “dengan-nya” itu merujuk pada “ma anzala „alaikum” yaitu apa yang 

diturunkan Allah SWT kepadamu dan disebutkan bahwa itu adalah Al Kitab dan Al Hikmah. 

Masih banyak contoh-contoh lain tetapi apa yang telah kami sebutkan telah cukup sebagai 

hujjah bagi mereka yang tunduk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan 

Rasul-Nya. Memang sangat mengherankan jika seorang yang punya keilmuan seperti Efendi 

dan Abul-Jauzaa‘ berhujjah dengan cara yang menyedihkan. Jika yang bersangkutan bodoh 

ada baiknya ia belajar dan jika yang bersangkutan pura-pura bodoh maka itu lebih celaka lagi 

karena telah sengaja memelintir hadis Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan membodohi 

orang lain [setidaknya di kalangan pengikutnya]. Semoga para pengikut salafy nashibi itu 

bisa merenungkan betapa ―menjijikkannya‖ hujjah mereka. Kepada Allah SWT kami 

berlindung dan memohon ampun. 

Muawiyah Menuduh Sahabat Meriwayatkan Hadis Dusta 

: Inikah Keadilan Sahabat? 

Posted on Agustus 23, 2011 by secondprince  

Muawiyah Menuduh Sahabat Meriwayatkan Hadis Dusta : Inikah Keadilan Sahabat? 

Pernah ada salafy yang suka “berbasa-basi” mengeluarkan pernyataan bahwa para sahabat 

semuanya adil dan mereka saling percaya satu sama lain tidak pernah mendustakan sahabat 

yang lain. Kami tidak heran kalau komentar ini lahir dari orang yang terjangkiti virus salafy 

nashibi mengingat mereka menelan bulat-bulat doktrin mentah ―keadilan sahabat‖. Doktrin 

yang mereka yakini sebagai ―kema‘shuman sahabat‖. 

Sudah pasti mereka akan mengingkari kalau sahabat itu ma‘shum, mereka berkata sahabat itu 

manusia yang tidak ma‟shum tetapi ketika ditunjukkan sahabat bisa salah, bisa lupa, bisa 

bermaksiat mereka jadi meradang, mengeluarkan tuduhan ―syiah‖, membuat dalih penolakan 

yang dicari-cari untuk membela sahabat. Apa yang terjadi? Kalau memang sahabat Nabi itu 

juga manusia ya wajar-wajar saja, kalau memang sahabat Nabi tidak ma‘shum ya wajar-wajar 

saja. Jadi perkataan “sahabat tidak ma‟shum” itu cuma ocehan di mulut saja tetapi hati 

mereka meyakini kalau sahabat itu ma‘shum. 

https://secondprince.wordpress.com/2011/08/23/muawiyah-menuduh-sahabat-meriwayatkan-hadis-dusta-inikah-keadilan-sahabat/
https://secondprince.wordpress.com/2011/08/23/muawiyah-menuduh-sahabat-meriwayatkan-hadis-dusta-inikah-keadilan-sahabat/
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Benarkah sahabat saling percaya dan tidak mendustakan sahabat yang lain?. Kami jawab itu 

tidak mutlak karena terdapat kasus dimana ada sahabat Nabi mendustakan sahabat yang lain. 

Sepertinya sahabat itu tidak meyakini doktrin ―semua sahabat itu adil‖. Salah satu contohnya 

adalah riwayat berikut yang sudah pernah kami kutip sebelumnya tetapi disini kami mengutip 

riwayat dengan lafaz yang jelas agar para ―troll salafy nashibi‖ kehabisan akal untuk berbasa-

basi. 

َّ٘خ ك٢ِ  ًُ  ٍَ َؼغ هَخ ْٗ ْٖ أَر٢ِ ح٧َ ْٖ أَر٢ِ ه٬َِرَشَ َػ َد َػ ْٖ أ٣َُّٞ َّٛخِد حُؼَّوَل٢ُِّ َػ َٞ ُْ ػََ٘خ َػْزُي ح َكيَّ

َػ٤ََِْ٘خ َٝ حٍس  َِ َّ ك٢ِ  َؿ َٜخ حَُّ٘خ ُؿ٬ً ٣َز٤َِؼ ٍَ ٣َِٝشُ  َؼخ ُٓ  ََ َٓ َ شً ، كَؤ ك٠َِّ َٝ َٛزًخ  ًَ ْزَ٘خ  َٛ َ ٣َِٝشُ ، كَؤ َؼخ ُٓ
٣َِٝشَ  َؼخ ُٓ  َُ ُؿ ََّ َٝٛخ ، كَؤَط٠َ حُ ىُّ ََ ْْ كَ ُٛ َٜخ َّ ُػزَخَىسُ كََ٘ َٜخ ، كَوَخ ُّ ك٤ِ َع حَُّ٘خ ٍَ خ َٔ ْْ ، كَ ِٜ أُْػِط٤َّخطِ

٣َِٝشُ َؼخ ُٓ  َّ ِٚ ، كَوَخ خ ا٤َُْ ٌَ َ٘ ٍَ كَ ٍِ هللاِ ٠ِٛ  َهِط٤زًخ كَوَخ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َٕ َػ ػُٞ ٍٍ ٣َُليِّ ٍَِؿخ  ٍُ خ رَخ َٓ
َٜخ ْؼ َٔ ْٔ َٗ ْْ َٜخ ، َُ َٕ ك٤ِ رُٞ ٌِ ٌْ َّٖ  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ أََكخِى٣َغ ٣َ ػَ ِ ََُُ٘ليِّ هللاَّ َٝ  ٍَ َّ ُػزَخَىسُ ، كَوَخ كَوَخ

٣َِٝشُ ،  َؼخ ُٓ  ََِٙ ًَ  ْٕ اِ َٝ ٍِ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ُٞٓ ٍَ  ْٖ ٍُ هللاِ ٠ِٛ هللا َػ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ

 َِ ِؼ٤ َّ٘ ََ رِخُ ِؼ٤ َّ٘ ٫َ حُ َٝ ِش ،  ُْل٠َِّ شَ رِخ ُْل٠َِّ ٫َ ح َٝ َِٛذ ،  ٌَّ ََٛذ رِخُ ٌَّ ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٫َ طَز٤ُِؼٞح حُ

ٍٖ حٍء َػ٤ًْ٘خ رَِؼ٤ْ َٞ َٔ حًء رِ َٞ َٓ  ٍَ ْؼ ِٔ ْؼ٬ً رِ ِٓ ِِْق ا٫َّ  ِٔ ُْ َِْق رِخ ِٔ ُْ ٫َ ح َٝ  ، َِ ْٔ ََ رِخُظَّ ْٔ ٫َ حُظَّ َٝ  

Telah menceritakan kepada kami „Abdul Wahab Ats Tsaqafiy dari Ayuub dari Abu Qilabah 

dari Abul Asy‟ats yang berkata kami pernah berada dalam suatu perperangan dan bersama 

kami ada Mu‟awiyah. Kami mendapatkan emas dan perak, maka Mu‟awiyah memerintahkan 

seorang laki-laki untuk menjualnya kepada orang-orang saat mereka menerima pembagian 

[ghanimah], maka orang-orang menawarnya. Ubadah berdiri melarang mereka dan 

menolaknya, maka laki-laki tersebut mengadukan hal itu kepada Muawiyah. Mu‟awiyah 

berdiri dan berkhutbah, ia berkata “mengapa ada orang yang menceritakan dari Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] hadis yang ia berdusta atasnya, dimana kami tidak pernah 

mendengarnya”. Maka Ubadah berdiri dan berkata “demi Allah kami akan tetap 

menyampaikan hadis dari Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] meskipun Muawiyah 

membencinya, Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “Janganlah menjual 

emas dengan emas, perak dengan perak, jejawut dengan jejawut, kurma dengan kurma, 

garam dengan garam kecuali dengan takaran yang sama dan tunai” [Al Mushannaf Ibnu 

Abi Syaibah 7/100 no 22929] 

Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah di atas sanadnya shahih diriwayatkan oleh para perawi yang 

tsiqat. 

 ‘Abdul Wahab Ats Tsaqafiy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in menyatakan 
ia tsiqat dan mengalami ikhtilath di akhir umurnya. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat ada 
kelemahan padanya”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli menyatakan 
tsiqat *At Tahdzib juz 6 no 837+. Ahmad bin Hanbal berkata “Abdul Wahab Ats Tsaqafiy lebih 
tsabit dari ‘Abdul A’la Asy Syammiy” *Al Ilal no 740+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tetapi 
mengalami perubahan hafalan sebelum wafatnya” *At Taqrib 1/626+. Abdul Wahab Ats 
Tsaqafiy memang mengalami ikhtilath tetapi ia tidak meriwayatkan hadis setelah mengalami 
ikhtilath *Al Mukhtalithin Abu Sa’id Al ‘Ala’iy hal 78 no 32+ 

 Ayub bin Abi Tamimah As Sakhtiyatiy adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. 
Syu’bah mengatakan kalau Ayub pemimpin para fuqaha. Ibnu Uyainah berkata “aku belum 
pernah bertemu orang seperti Ayub”. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat dan ia lebih tsabit dari Ibnu 
‘Aun”. Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqat tsabit dalam hadis. Abu Hatim menyatakan tsiqat. 
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Nasa’i berkata “tsiqat tsabit”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Daruquthni 
berkata “Ayub termasuk hafizh yang tsabit” *At Tahdzib juz 1 no 733+. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat tsabit hujjah termasuk fuqaha besar dan ahli ibadah [At Taqrib 1/116] 

 Abu Qilabah yaitu ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Amru adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. 
Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat banyak meriwayatkan hadis”. Ibnu Aun berkata “Ayub 
menyebutkan kepada Muhammad hadis dari Abu Qilabah maka ia berkata “Abu Qilabah 
insya Allah tsiqat orang yang shalih”. Al Ijli dan Ibnu Khirasy menyatakan tsiqat *At Tahdzib 
juz 5 no 388]. Ibnu Hajar menyatakan tsiqat dan memiliki keutamaan [At Taqrib 1/494] 

 Abu Al Asy’ats Ash Shan’aniy adalah perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad, Muslim dan 
Ashabus Sunan. Al Ijli berkata “tabiin syam yang tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam 
Ats Tsiqat *At Tahdzib juz 4 no 558+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 1/414+. Adz 
Dzahabi menyatakan ia tsiqat [Al Kasyf no 2254] 

Tidak diragukan lagi kedudukan atsar di atas adalah shahih. Silakan perhatikan matan 

hadisnya, Ubadah bin Shamit salah seorang sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

menyampaikan hadis Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan mencegah orang-orang dari 

perbuatan yang melanggar syari‘at. Anehnya ketika hal ini disampaikan kepada Muawiyah, ia 

malah berdiri menyampaikan khutbah yang menuduh Ubadah menyampaikan hadis dusta dari 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Bagaimana mungkin Muawiyah mendustakan hadis Ubadah bin Shamit [radiallahu ‗anhu] 

dengan alasan “ia tidak pernah mendengarnya”?. Atau mungkin ia menganggap Ubadah 

tidak terpercaya dalam hadis yang ia riwayatkan. Sepertinya berbeda dengan pengikut salafy 

nashibi justru idola panutan mereka [kaum nashibi] Muawiyah tidak berkeyakinan kalau 

semua sahabat itu adil. Buktinya Muawiyah menuduh Ubadah menyampaikan hadis dusta, 

kalau memang sahabat Ubadah adil dalam pandangan Muawiyah maka mustahil ia akan 

berkhutbah dan menuduh Ubadah menyampaikan hadis dusta di depan khalayak ramai. 

Dilematis? Yah begitulah adanya 

Anomali Hadis Abu Hurairah : Studi Kritis 

Kisah Dzulyadain 

Posted on Agustus 6, 2011 by secondprince  

Anomali Hadis Abu Hurairah : Studi Kritis Kisah Dzulyadain 

Hadis yang akan kami bawakan ini tidaklah asing bagi mereka yang sering membaca hadis-

hadis Abu Hurairah. Hadis ini menyebutkan kisah dimana Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

pernah lupa dalam shalat dan sahabat Dzulyadain mengingatkan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Hadis ini sering dijadikan hujjah oleh ―mereka yang mengkritisi Abu Hurairah‖ 

karena dalam hadis ini Abu Hurairah mengaku kalau ia ikut shalat bersama Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] padahal sebenarnya ia tidak hadir dalam shalat tersebut. 

٘خ  خٍ : كيػ ٠٤ ه ل ٣ ٖ ِش ر ٘خ كَٓ خٍ : كيػ زش ه ٤ ظ ٖ ه خ حر زَٗ أه

٤ي  ؼ ٓ  ٢ زَٗ خٍ : أه ٜٗخد ه  ٖ ْ ػٖ حر ٗٞ خ ٣ زَٗ خٍ : أه ٛذ ه ٝ ٖ حر

زي  ٖ ػ ٌَ ر ٞ ر َكٖٔ ٝ أر زي حُ ٖ ػ ٔش ر ِ ٓ  ٞ ٤ذ ٝ أر ٔ ٔ ٖ حُ ر

زي حٍ ٖ ػ ٤ي هللا ر ز ٘خّ ٝ ػ ٛ ٖ لخٍع ر ٖ حُ َكٖٔ ر َس حُ ٣َٛ خ  ٚ إٔ أر ُ

https://secondprince.wordpress.com/2011/08/06/anomali-hadis-abu-hurairah-studi-kritis-kisah-dzulyadain/
https://secondprince.wordpress.com/2011/08/06/anomali-hadis-abu-hurairah-studi-kritis-kisah-dzulyadain/
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َ أٝ  ٜظ ِْ حُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٘خ ٍ ٠ِ ر ٛ خٍ :  ه

 ٖ ٤ٖ ر ٘ٔخُ ٚ ًٝ حُ وخٍ ُ ٛٔخ ك ٤ٖ ٖٓ أكي ظ ؼ ًٍ ٢ ِْ ك ٔ َٜ ك ؼ حُ

٬س  ٜ َٜص حُ َٛس : أه ُ ٢٘ ٤ق ر ِ وَحػ٢ ك ِش حُ ٠ ٗ ٖ زي ػَٔٝ ر ػ

 : ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ٍٓٞ هللا ؟ ه ٍ َ ٤ض ٣ ٔ أّ ٗ

خ  ) ٍٙمص ٍّٝ ّٕأ ٍّ ( ي ٣ ؼٞ ًُ خٕ ر ً : ٖ٤ ٘ٔخُ وخٍ ًٝ حُ ك

٘خّ  ٠ِ حُ ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زَ ٍ ؤه ٍٓٞ هللا ك ٍ

 ٍٞٓ وخّ ٍ ٍٓٞ هللا ك خ ٍ ؼْ ٣ ٞح : ٗ خُ ٖ ( ه ٤ي٣ ٛيم ًٝ حُ خٍ : ) أ ٝه

٬س ٜ ْ حُ ؤط ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  هللا 

Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Qutaibah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Harmalah bin Yahya yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb yang 

berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab yang berkata telah 

mengabarkan kepadaku Sa‟id bin Al Musayyab, Abu Salamah bin „Abdurrahman, Abu Bakar 

bin „Abdurrahman bin Al Haarits bin Hisyaam dan Ubaidillah bin „Abdullah bahwa Abu 

Hurairah berkata “kami shalat bersama Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] zhuhur 

atau „ashar kemudian Beliau mengucapkan salam pada rakaat kedua. Berkata Dzu Asy 

Syamalain bin „Abdu „Amru bin Nadhlah Al Khuzaa‟iy sekutu bani Zahrah “apakah shalat 

telah diqashar atau anda lupa wahai Rasulullah?”. Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata “aku tidak lupa dan tidak pula mengqashar”. Dzu Asy Syamalain berkata 

“telah terjadi sebagian dari itu wahai Rasulullah”. Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] menghadap kearah orang-orang dan berkata “benarkah Dzul yadain?”. Mereka 

berkata “benar wahai Rasulullah”. Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berdiri 

dan menyempurnakan shalat [Shahih Ibnu Hibban 6/401 no 2684, Syaikh Syu‟aib Al 

Arnauth berkata “sanadnya shahih dengan syarat Muslim” ] 

Hadis  di atas juga diriwayatkan Abu Ya‘la dalam Musnad-nya 10/244 no 5860, Ad Darimi 

dalam Sunan-nya 1/420 no 1497 dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya 2/125 no 1042. Dzu 

Asy Syamalain adalah ‗Umair bin ‗Abdu ‗Amru bin Nadhlah Al Khuza‘iy adalah sahabat 

Nabi yang memeluk islam, mengikuti perang badar dan terbunuh saat perang Badar. Ibnu 

Sa‘ad menyebutkan dalam biografinya bahwa ia adalah Dzulyadain [Thabaqat Ibnu Sa‘ad 

3/167]. Begitu juga Abu Hatim ia berkata kalau Dzulyadain dalam hadis Abu Hurairah di atas 

adalah Dzu Asy Syamalain bin ‗Abdu ‗Amru seorang sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] [Al Jarh Wat Ta‘dil juz 2 no 2025] 

Tentu saja hal ini mengundang kemusykilan. Dzu Asy Syamalain masyhur dalam sejarah 

kalau ia wafat dalam perang Badar pada tahun 2 H sedangkan Abu Hurairah memeluk islam 

setelah Khaibar pada tahun 7 H. Az Zuhri setelah meriwayatkan hadis Abu Hurairah ini ia 

berkata kalau peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar [Mushannaf ‗Abdur Razaaq 2/296 

no 3441]. Bagaimana mungkin Abu Hurairah yang baru datang kepada Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] dan memeluk islam pada tahun 7 H, mengaku ikut shalat bersama Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] pada tahun 2 H. 

Saudara kami yang Syiah dengan antusias menjadikan hadis ini sebagai bukti kedustaan Abu 

Hurairah dan tentu saja saudara kami yang salafy lebih antusias membantah syiah dengan 

mengutip pernyataan para ulama yang mengatakan Dzulyadain bukan Dzu Asy Syamalain 

tetapi ia adalah Khirbaq. 
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Terdapat sebagian ulama [mungkin sebagai solusi atas dilemma Abu Hurairah] memberikan 

jawaban bahwa Dzulyadain yang dimaksud adalah Khirbaq bukan Dzu Asy Syamalain. 

Mereka adalah ulama muta‘akhirin diantaranya Ibnu Hajar, Ibnu Atsir dan Ibnu Abdil Barr. 

Ibnu ‗Abdil Barr berkata bahwa Dzul yadain adalah Khirbaq, dia bukan Dzu Asy Syamalain 

dari Khuza‘ah yang terbunuh saat perang badar karena dalam hadis Abu Hurairah disebutkan 

bahwa Abu Hurairah ikut shalat bersama Dzulyadain dan Abu Hurairah memeluk islam 

setelah khaibar maka Dzulyadain yang dimaksud tidak mungkin Dzu Asy Syamalain [dikutip 

secara makna dari Al Isti‘ab 2/475] 

Lantas mau dikemanakan riwayat shahih yang menyebutkan kalau Dzulyadain adalah Dzu 

Asy Syamalain. Ibnu Abdil Barr berkata itu adalah kesalahan dari Az Zuhri. Kami katakan : 

sungguh menakjubkan betapa mudahnya membantah tetapi mari kita periksa apakah hujjah 

Ibnu Abdil Barr itu benar. Ibnu Abdil Barr mengutip riwayatnya dalam At Tamhid yaitu 

riwayat Ma‟di bin Sulaiman dari Syu‟aits bin Muthair dari Muthair yang mengaku bertemu 

Dzulyadain. Dengan riwayat ini Ibnu Abdil Barr ingin menunjukkan kalau Dzulyadain masih 

hidup setelah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] wafat maka ia bukan Dzu Asy 

Syamalain. Riwayat yang dibawakan Ibnu Abdil Barr tidak bisa dijadikan hujjah. Riwayat 

tersebut dhaif jiddan dengan kelemahan sebagai berikut 

1. Ma’di bin Sulaiman adalah perawi Tirmidzi dan Ibnu Majah yang dhaif. Abu Zur’ah berkata 
“seorang yang lemah hadisnya meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari Ibnu ‘Ajlan. Nasa’i 
berkata “dhaif”. Ibnu Hibban berkata “tidak boleh berhujjah dengannya jika menyendiri” *At 
Tahdzib juz 10 no 420+. Ibnu Hajar berkata “dhaif dan ia ahli ibadah” *At Taqrib 2/200+. Ibnu 
Adiy menyebutnya “mungkar al hadits” *Al Kamil 3/120+ 

2. Syu’aib bin Muthair adalah perawi yang majhul ‘ain. Ia meriwayatkan dari ayahnya dan yang 
meriwayatkan darinya hanya Ma’diy bin Sulaiman *Al Jarh Wat Ta’dil 4/386 no 1681 dan 
Ikmal Husaini no 372] 

3. Muthair bin Sulaim adalah perawi Abu Dawud. Bukhari berkata “tidak tsabit hadisnya”. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 339]. Yang meriwayatkan 
darinya hanya kedua putranya yaitu Sulaim dan Syu’aib. Sulaim adalah perawi yang layyin 
*lemah+ *At Taqrib 1/381+ dan Syu’aib adalah perawi yang majhul ‘ain. Ibnu Hajar berkata 
tentang Muthair “majhul hal” *At Taqrib 2/190+ 

Maka bagaimana mungkin hadis dengan sanad yang sangat dhaif ini dijadikan hujjah untuk 

menolak riwayat shahih. Kemudian mari kita lihat apa hujjah Ibnu Abdil Barr menyatakan 

bahwa Dzulyadain adalah Khirbaq. 

Pertama yaitu riwayat Ibnu Sirin yang dikutip Ibnu Abdill Bar dari Uqaili dengan jalan 

sanad dari Sa‘id bin Basyir dari Qatadah dari Ibnu Sirin dari Khirbaq As Sulamiy kemudian 

meriwayatkan kisah Dzulyadain di atas. [Al Isti‘ab 2/457-458]. Riwayat yang dijadikan 

hujjah Ibnu Abdill Barr ini juga dhaif karena Sa‘id bin Basyir. 

Sa‘id bin Basyiir Al Azdiy adalah perawi ashabus sunan. Syu‘bah menyatakan ia shaduq. 

Ibnu Uyainah menyebutnya hafizh. Abu Mushir berkata ―dhaif mungkar al hadits‖. Duhaim 

menyatakan ia tsiqat. Ibnu Mahdi meriwayatkan darinya tetapi kemudian meninggalkannya. 
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Ahmad bin Hanbal mendhaifkannya. Ibnu Ma‘in berkata ―tidak ada apa-apanya‖ dan 

terkadang berkata ―dhaif‖. Ali bin Madini berkata ―dhaif‖. Muhammad bin ‗Abdullah bin 

Numair berkata ―mungkar al hadits, tidak ada apa-apanya, tidak kuat dalam hadis 

meriwayatkan dari Qatadah hal-hal yang mungkar. Bukhari menyatakan ia dibicarakan 

hafalannya. Abu Hatim dan Abu Zur‘ah berkata ―tempat kejujuran disisi kami‖. Nasa‘i 

berkata ―dhaif‖. Al Hakim berkata ―tidak kuat disisi para ulama‖. As Saji berkata ia 

meriwayatkan dari Qatadah hadis-hadis mungkar. Abu Dawud berkata ―dhaif‖ [At Tahdzib 

juz 4 no 11]. Ibnu Hajar menyatakan ia dhaif [At Taqrib 1/349] 

Kedua : riwayat yang dijadikan hujjah Ibnu Abdil Barr adalah riwayat ‗Imran bin Hushain 

dalam kitab shahih yang menyebutkan peristiwa dimana Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

pernah lupa dalam shalat. Perhatikan riwayat berikut 

 ٖ ؼخ ػٖ حر ٤ ٖ كَد ؿٔ ٤َ ر زش ُٝٛ ٤ ٗ  ٢ ٖ أر ٌَ ر ٞ ر ٘خ أر ٝكيػ

 ٢ ي ػٖ أر ٤ْ ػٖ هخُ َحٛ ٖ ار ٤َ ر ٓٔخػ ٘خ ا ٤َ كيػ خٍ ُٛ ٤ش ه ِ ػ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٤ٖ إٔ ٍ ٜ ٖ ك ِذ ػٖ ػَٔحٕ ر ٜٔ ٢ حُ ش ػٖ أر ٬ر ه

 ٢ ِْ ك ٔ َٜ ك ؼ ٠ِ حُ ٛ  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ْ ىهَ هللا ػ ؼخص ػ ٬ع ًٍ ػ

وخٍ  ٚ ١ٍٞ ك ي٣ ٢ ٣ خٕ ك خم ًٝ وَر ٚ حُ وخٍ ُ ٤ٚ ٍؿَ ٣ وخّ اُ ٚ ك ُِ٘ ٓ

ظ٠  ـَ ٍىحءٙ ك زخٕ ٣ ٠ ٚؼ ٝهَؽ ؿ ٤ ٘ ٛ  ٚ ُ َ ًٌ ٍٓٞ هللا ك خ ٍ ٣

 ْ ؼش ػ ًٍ ٠ِ ٜ ؼْ ك ٞح ٗ خُ ٌٛح ؟ ه ٛيم  وخٍ أ ٘خّ ك ٠ حُ ٠ اُ ٜظ حٗ

ِْ ٓ  ْ ٤ٖ ػ ٓـيط ٓـي   ْ ِْ ػ ٓ  

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya 

dari Ibnu „Ulayyah. Zuhair berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari 

Khalid dari Abu Qilabah dari Abi Muhallab dari „Imran bin Hushain bahwa Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] shalat Ashar kemudian mengucapkan salam pada rakaat 

ketiga kemudian Beliau masuk ke dalam kediamannya. Seorang laki-laki berdiri, ia dipanggil 

Khirbaq dan ia memiliki tangan yang panjang, ia berkata “wahai Rasulullah”kemudian ia 

menyebutkan apa yang dilakukan Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]. Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] keluar dalam keadaan marah dan menyeret kainnya hingga 

berhenti kepada orang-orang dan berkata “benarkah dia ini?”. Mereka berkata “benar” 

maka Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] shalat satu rakaat kemudian salam kemudian 

sujud dua kali kemudian mengucapkan salam [Shahih Muslim 1/404 no 574] 

Hadis ‗Imran bin Hushain ini kedudukannya shahih tetapi berhujjah dengan riwayat ini dan 

menafikan riwayat Az Zuhri adalah keliru. Mengapa? Silakan perhatikan kembali riwayat Az 

Zuhri di atas, kisah Dzulyadain adalah kisah dimana Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

shalat bersama orang-orang dan Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengucapkan salam 

pada rakaat kedua. Artinya Nabi shalat dua rakaat. Sedangkan kisah Khirbaq di atas adalah 

kisah dimana Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] shalat bersama orang-orang dan Beliau 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] mengucapkan salam pada rakaat ketiga. 

Hal ini menunjukkan bahwa riwayat Abu Hurairah dan riwayat ‗Imran bin Hushain 

menceritakan kisah yang berbeda. Riwayat yang menyebutkan nama Dzulyadain adalah 

riwayat Abu Hurairah bukan riwayat ‗Imran bin Hushain. Riwayat Abu Hurairah dengan 
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jelas menyebutkan kalau Dzulyadain yang dimaksud adalah Dzu Asy Syamalain sedangkan 

riwayat ‗Imran bin Hushain jelas bahwa yang disebutkan adalah Khirbaq. 

. 

. 

Jadi tidak ada satupun hujjah kuat yang dimiliki oleh para ulama yang membantah kalau 

Dzulyadain adalah Dzu Asy Syamalain. Ibnu Abdil Barr mengatakan az Zuhri melakukan 

kekeliruan dalam hal ini. Tetapi faktanya Az Zuhri tidak menyendiri dalam penyebutan Dzu 

Asy Syamalain. 

ٞد ػٖ  َ ػٖ أ٣ ٔؼ خ ٓ َُحم حٗ زي حُ ٘خ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ٛ خٍ  َس ه ٣َٛ  ٢ ٖ ػٖ أر ٣َ٤ ٓ  ٖ ر

غ ًَ ٢ حُ ِْ ك ٔ َٜ ك ؼ َ أٝ حُ ٜظ ِْ حُ ٓ وَؽ ٝ  َٜف ك ْ حٗ ٤ٖ ػ ط

لض  ل ٤ٖ أه ٘ٔخُ وخٍ ًٝ حُ ٬س ك ٜ لض حُ ل ٞح ه وخُ ٘خّ ك َٓػخٕ حُ

وٍٞ ًٝ  ٓخ ٣  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وخٍ حُ ٤ض ك ٔ ٬س أّ ٗ ٜ حُ

ٓـي   ْ َى ػ ٤ٖ ط ظ ِ ٤ٖ حُ ظ ؼ ًَ ْٜ حُ ٠ِ ر ٜ ٛيم ك ٞح  خُ ٖ ه ٤ي٣ حُ

ِْ ٓ ٓخ  ؼي  ْ ر ٛٞ ؿخُ ٝ ٖ٤ ٓـيط  

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdurrazaaq yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ma‟mar dari Ayub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah yang 

berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] shalat zhuhur atau ashar kemudian 

mengucapkan salam pada rakaat kedua kemudian Beliau pergi beranjak, maka orang-orang 

keluar dan berkata “shalat telah diringankan”. Dzu Asy Syamalain berkata “shalat telah 

diringankan atau anda lupa?”. Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “benarkah apa 

yang dikatakan Dzulyadain?”. Mereka berkata “benar”. Maka Beliau [shallallahu „alaihi 

wasallam] shalat dua rakaat sisanya kemudian sujud dua kali dalam keadaan sujud setelah 

salam [Musnad Ahmad 2/284 no 7807, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata “sanadnya 

shahih sesuai syarat Bukhari Muslim”] 

 ٢ ٖ أر ي ر ٣ِ ٤غ ػٖ ٣ ِ ٘خ حُ خٍ كيػ ٖ كٔخى ه ٠ٔ ر ٤ خ ػ زَٗ أه

َس : ٣َٛ  ٢ ٔش ػٖ أر ِ ٓ  ٢ ْ ػٖ أر ٢ أٗ ٖ أر ٤ذ ػٖ ػَٔحٕ ر ز إٔ    ك

 ٖ٤ ظ ؼ ًٍ ٢ ِْ ك ٔ ٓخ ك ٞ ٠ِ ٣ ٛ  ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ٖ٤ ٘ٔخُ ؤىًٍٚ ًٝ حُ َٜف ك ْ حٗ ٜض ػ و ٍٓٞ هللا أٗ خ ٍ وخٍ ٣ ك

 ٠ِ خٍ ر ْ ه ْ أٗ ٬س ُٝ ٜ وٚ حُ ٘ ْ ط وخٍ ُ ٤ض ك ٔ ٬س أّ ٗ ٜ حُ

ٛيم  ِْ أ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ لن ه خُ ؼي ر ؼ ١ٌ ر ٝحُ

ٖ٤ ظ ؼ ٘خّ ًٍ خُ ٠ِ ر ٜ ؼْ ك ٞح ٗ خُ ٖ ه ٤ي٣  ًٝ حُ

Telah mengabarkan kepada kami Isa bin Hammaad yang berkata telah mengabarkan kepada 

kami Laits dari Yazid bin Abi Habiib dari „Imran bin Abi Anas dari Abu Salamah dari Abu 

Hurairah bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] shalat pada suatu hari kemudian 
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mengucapkan salam pada rakaat kedua kemudian beranjak pergi, Dzu Asy Syamalain 

menemuinya dan berkata “wahai Rasulullah, shalat telah diqashar atau anda lupa?”. Beliau 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata “shalat tidak diqashar dan aku tidak lupa”. Ia 

berkata “benar demikian demi Yang mengutusmu dengan haq”. Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] berkata “benarkah Dzulyadain?”. Mereka berkata “benar” maka Beliau 

shalat kembali bersama orang-orang dua rakaat [Shahih Sunan Nasa‟i no 1228, Syaikh Al 

Albani berkata “shahih”] 

Hadis-hadis ini menjadi bukti nyata bahwa riwayat Az Zuhri adalah benar. Dzulyadain yang 

disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah adalah Dzu Asy Syamalain bukan Khirbaq. Berikut 

hadis tambahan yang menguatkan kalau Dzulyadain yang dimaksud adalah Dzu Asy 

Syamalain dari Khuza‘ah 

٤ي ُٞ ٞ حُ ٘خ أر خٍ : كيػ لش ه ٤ ِ ٞ ه خ أر زَٗ خٍ :  أه ٢ٔ ه ٤خُ ط حُ

خٍ  ٢ ه لخٗ ٜ ٖ ؿّٞ حُ ٠ْ ر ٟٔ ٘خ  خٍ : كيػ ٖ ػٔخٍ ه ٓش ر ٌَ ٘خ ػ كيػ

ِْ اكيٟ  ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٘خ ٍ ٠ِ ر ٛ َس :  ٣َٛ  ٞ ٢ أر ُ

 ٚ وخٍ ُ ٚ ٍؿَ ٣ وخٍ ُ ٤ٖ ك ظ ؼ ٘خ ا٫ ًٍ َٜ ر ٣ ِْ ٢٘ ك ؼ ٢ حُ ٬ط ٛ

 ؟ ص١ّٕ ّأ سحٍٍٙح صٍٙمأ ٍٍٙح ٍٍّٝ ح١ : سعحُم ّٕ ١ٕى١ٍح ًٝ :

ًٍ َ وخٍ : ً ٘خ ك ٤ض ر ِ ٛ ٔخ  ٍٓٞ هللا اٗ خ ٍ وخٍ : ٣ ٌٖ ك ٣ ْ ى ُ

وٍٞ ًٝ  ٓخ ٣  : ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ ٤ٖ ك ظ ؼ ًٍ

٘خ  َٜ ر ْ ط ٍٓٞ هللا ُ خ ٍ ٞح : ٣ وخُ وّٞ ك ٠ حُ ِ زَ ػ ٖ ؟ ٝأه ٤ي٣ حُ

زَ  و ظ ٓ خ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وخّ حُ ٤ٖ ك ظ ؼ ا٫ ًٍ

ٓـي   ْ ِْ ػ ٓ  ْ ٤ٖ ػ ظ ٤ زخه ٤ٖ حُ ظ ؼ ًَ ٠ِ حُ ٜ ِش ك ز و حُ

٢ ٓـيط ْ ٛٞ ؿخُ ٝ ٕ 

Telah mengabarkan kepada kami Abu Khalifah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu Walid Ath Thayalisi yang berkata telah menceritakan kepada kami „Ikrimah bin 

„Ammaar yang berkata telah menceritakan kepada kami Dhamdham bin Jaus Al Hiffaaniy 

yang berkata Abu Hurairah berkata kepadaku “kami shalat bersama Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] pada suatu shalat siang, tidaklah kami shalat kecuali dua rakaat. Berkata 

seorang laki-laki Dzul yadain dari Khuza‟ah “wahai Rasulullah shalat telah diqashar atau 

anda lupa?”. Rasulullah berkata “semua itu tidak terjadi”. Dzulyadain berkata “wahai 

Rasulullah, anda shalat bersama kami dua rakaat”. Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata “benrkah apa yang dikatakan Dzulyadain?”. Sekelompok orang 

menghadap dan berkata “wahai Rasulullah, tidaklah anda shalat bersama kami kecuali dua 

rakaat”. Maka Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berdiri menghadap kiblat 

menyempurnakan dua rakaat sisanya kemudian salam kemudian sujud dua kali dalam 

keadaan duduk [Shahih Ibnu Hibban 6/404 no 2687, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata 

“sanadnya kuat”] 

Riwayat ini menunjukkan bahwa Dzulyadain yang dimaksud adalah seseorang dari Khuza‘ah 

dan ini bersesuaian dengan riwayat-riwayat lain yang menyebutkan kalau Dzulyadain adalah 

Dzu Asy Syamalain bin ‗Abdu ‗Amru Al Khuza‘iy. Kalau begitu bagaimana mengatasi 

kemusykilan riwayat Abu Hurairah ini. Apakah seperti yang dikatakan oleh Syiah bahwa 

Abu Hurairah berdusta?. Menurut kami, Abu Hurairah mungkin terlupa akan hadis ini. Dia 



 944 

mengalamai kekacauan sehingga lupa bahwa ia tidak ikut hadir dalam shalat tersebut dan 

sebenarnya ia hanya mendengar kisah ini dari sahabat lain. Tentu saja hal ini masih 

memungkinkan dan hanya Allah SWT yang tahu kebenarannya. 

Anomali Hadis Abu Bakar : Anomali Bantahan Nashibi 

Posted on Agustus 2, 2011 by secondprince  

Anomali Bantahan Nashibi Al Fanarku Tentang Warisan Nabi 

Memang parah sekali jika ada orang yang tidak bisa berpikir dengan benar. Bukankah telah 

disampaikan kepadanya nasihat untuk belajar ilmu logika dengan baik agar ia dapat 

mengambil kesimpulan dengan cara yang benar. Tetapi anehnya orang ini memang tidak 

pernah sadar diri. Berulang kali ia menunjukkan cara kerja akalnya yang menyedihkan. Ia 

berkata dalam tulisannya yang mungkin ia buat dengan niat membantah kami [tetapi hasilnya 

hanya menunjukkan bantahan ―ngeyelisme‖ kayak anak kecil] 

Perselisihan yang terjadi antara Ahlul bait [Sayyidah Fathimah] dan Abu Bakar adalah 

perselisihan biasa layaknya perselisihan antar mujtahid. 

Kami sarankan agar ia belajar dulu apa maknanya “ijtihad” dan apa yang disebut 

“mujtahid”. Kalau orang bisanya asal sebut maka tulisannya jadi ngawur bin serampangan. 

Masa‘ sih dia gak mikir, apa ketika Abu Bakar membawakan hadis “Nabi tidak mewariskan” 

ia sedang berijtihad?. Apa yang perlu diijtihadkan kalau hadisnya jelas sekali dan Abu Bakar 

hanya menyampaikan hadis. Masa‘ sih dia gak mikir ketika Sayyidah Fathimah marah dan 

tidak berbicara kepada Abu Bakar setelah mendengar hadisnya Abu Bakar, itu dinamakan 

ijtihad?. Duduk persoalan antara Abu Bakar dan Sayyidah Fathimah adalah Abu Bakar 

menyampaikan hadis dan Sayyidah Fathimah menolak hadis yang disampaikan Abu Bakar 

tersebut. Hal ini tampak dari sikap Beliau yang marah dan tidak berbicara kepada Abu Bakar 

padahal Abu Bakar hanya menyampaikan hadis tersebut. 

Seperti biasa orang syi‟ah rafidhah ini tidak henti-hentinya berusaha mendiskreditkan Abu 

Bakar, padahal jelas Abu Bakar Ash Shiddiq adalah seorang yang berkata benar, apa yang 

dikatakan oleh Abu Bakar adalah apa yang dia dengar langsung dari Nabi shalallahu „alaihi 

wasalam dan jelas-jelas Imam Ali telah membenarkannya dalam suatu hadits yang shahih 

pada masa Umar bin Khattab dan Imam Ali beserta anak keturunannya tidaklah menjadikan 

peninggalan Nabi shalallahu „alaihi wasalam sebagai warisan dan mereka telah mengikuti 

apa yang pendahulunya (Abu Bakar, Umar dan Utsman) telah lakukan dalam mengelola 

peninggalan Nabi shalallahu „alaihi wasalam tersebut. 

Ini cuma ―ngeyelisme‖ yang lahir dari orang yang sudah putus asa dalam berhujjah. Kami 

telah membahas hadis yang ia maksud. Dalam hadis tersebut tertera jelas kalau Imam Ali 

pada masa Umar meminta kembali warisan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam]. Ini bukti 

nyata kalau Imam Ali menolak hadis yang disampaikan Abu Bakar. Dalam hadis tersebut 

Imam Ali menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai orang yang zalim dan durhaka padahal 

keduanya hanya menyampaikan hadis tersebut maka ini menjadi bukti lebih nyata kalau 

Imam Ali menolak hadis yang disampaikan Abu Bakar dan Umar. Imam Ali telah nyata-

nyata mengakui di depan kaum muslimin bahwa ahlul bait adalah orang yang berhak akan 

https://secondprince.wordpress.com/2011/08/02/anomali-hadis-abu-bakar-anomali-bantahan-nashibi/
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harta tersebut. Semua fakta ini tidak diperhatikan oleh si nashibi dan ia tenggelam dalam 

wahamnya yang terus diulang-ulang. 

Jika orang syi‟ah ini mengatakan bahwa Imam Ali dan Abbas tidak membenarkan lalu apa 

arti ucapan mereka berdua dihadapan Umar? Apakah ahlul bait itu serba tahu? Apakah 

suatu aib jika sekali-kali ahlul bait tidak mengetahui suatu hadits dari Nabi shalallahu 

„alaihi wasalam? Jika hal tersebut menurutnya adalah suatu aib maka benar-benar 

pemikiran yang anomali. 

Seorang nashibi memang tidak akan pernah tahu keutamaan Ahlul Bait. Hadis shahih telah 

membuktikan kalau Ahlul Bait adalah pedoman bagi umat islam agar tidak tersesat. Artinya 

Ahlul Bait adalah pegangan bagi umat islam termasuk bagi Abu Bakar. Ahlul Bait selalu 

bersama Al Qur‘an dan tidak akan berpisah sampai kembali kepada Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] di Al Haudh. Sedangkan Abu Bakar sebesar apapun kemuliaan yang ia 

miliki ia tetap seorang manusia biasa yang bisa salah manusia biasa yang dipesankan oleh 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] agar berpegang teguh pada Al Qur‘an dan Ahlul 

Bait. Sikap Nashibi yang menolak Ahlul Bait sebagai pedoman umat hanya menunjukkan 

pendustaan mereka terhadap hadis Tsaqalain [kami tidak heran karena ini memang ciri khas 

nashibi]. 

Mudah menjawab syubhat orang syi‟ah ini, ketika Abu Bakar ditanya apakah dia yang 

mewarisi Rasulullah atau keluarganya, maka Abu Bakar menjawab “Bukan aku tetapi 

keluarganya” adalah benar dan secara umum memang seperti itu, keluarga Nabi-lah yang 

mewarisi apa-apa yang ditinggalkan Nabi, sekali lagi pada dasarnya adalah seperti itu, 

tetapi kekhususan telah menafikan hal yang umum dan mendasar ini, makanya kemudian Abu 

Bakar menyampaikan hadits yang menafikkan hal tersebut yang merupakan kekhususan 

untuk Nabi shalallahu „alaihi wasalam. 

Kalau cuma asal jawab baik orang bodoh ataupun orang gila bisa menjawab. Masalahnya 

bukan “mudah menjawab” atau “susah menjawab” tetapi apakah jawaban itu benar atau 

paling tidak ada nilainya?. Melihat jawaban yang bersangkutan, yang nampak hanya 

perkataan tanaqudh alias kontradiksi. Kalau hadis Nabi tidak mewariskan atau Nabi tidak 

diwarisi adalah benar maka seorang Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak pernah 

memiliki ahli waris. Maka keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak akan mewarisi 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Lha kalau Abu Bakar menyatakan keluarga Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] mewarisi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka itu 

menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diwariskan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] kepada 

keluarganya. 

Perhatikan cara penarikan kesimpulan “yang sakit”. Ia berkata “adalah benar secara umum 

memang seperti itu”. Pernyataan ini tidak ada nilainya. Abu Bakar mengakui keluarga Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] yang mewarisi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan si 

nashibi ini berkata secara umum begitu. Apa maksudnya secara umum begitu?. Kalau si 

nashibi ini bertanya pada ayahnya apakah ia atau tetangganya yang mewarisi ayahnya?. 

Ayahnya menjawab ―tentu saja kamu yang mewarisi ayah‖. Apa ia akan ngawur berkata 

secara umum begitu 

Lihatlah ia berkata “Keluarga Nabi mewarisi apa yang ditinggalkan Nabi” ia bilang secara 

umum begitu tetapi kekhususan telah menafikan hal yang umum ini. Pembaca sekalian patut 

bertanya mana kalimat yang umum dan mana kalimat yang khusus. Ini tidak lain akrobat 
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kata-kata yang cuma disusun sekenanya sehingga tampak tidak bermakna sama sekali. 

Perhatikan dua kalimat berikut 

1. Keluarga Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ mewarisi Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 
2. Keluarga Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ tidak mewarisi Nabi *shallallahu ‘alaihi 

wasallam] 

Kedua pernyataan di atas adalah saling bertentangan dan kontradiktif. Cuma pemikiran bodoh 

yang menjawab bahwa kalimat pertama adalah umum dan kalimat kedua adalah khusus. 

Kalau kalimat pertama berbunyi “seorang anak mewarisi Ayahnya” dan kalimat kedua 

berbunyi “Sayyidah Fathimah tidak mewarisi ayahnya” terus ia menjawab kalimat pertama 

adalah umum dan kalimat kedua adalah khusus maka hal ini bisa diterima tetapi kalau 

kalimat pertama “Sayyidah Fathimah mewarisi Ayahnya” dan kalimat kedua berbunyi 

“Sayyidah Fathimah tidak mewarisi Ayahnya” maka jawaban kalimat pertama umum dan 

kalimat kedua khusus hanya menunjukkan logika yang sakit. Mungkin yang bersangkutan 

tidak pernah belajar ilmu logika dasar. Sebenarnya hal seperti ini walau tidak dipelajari 

secara khusus akan dimengerti oleh logika manusia pada umumnya. Tetapi zaman sekarang 

bermunculan manusia-manusia yang berlogika bukan dengan logika manusia. 

Justru terlihat Sayyidah Fatimah mengakui hujjah Abu Bakar dengan mengatakan : “engkau 

dan apa yang engkau dengar dari Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] adalah lebih 

tahu”  ini adalah sejelas-jelas dalil bahwa Fatimah mengakui apa yang dikatakan Abu Bakar 

bahkan beliau mengatakan Abu Bakar lebih mengetahui dalam hal ini. Maka tidak ada 

hujjah lagi buat orang syi‟ah ini karena Sayyidah Fatimah sudah mengakuinya. 

Komentar yang ini hanya menunjukkan kalau yang bersangkutan tidak bisa membaca dengan 

baik dan benar. Tahukah anda hadis apakah yang dibenarkan oleh Sayyidah Fathimah. Hadis 

tersebut bukan ―Nabi tidak mewariskan‖ 

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ  ٢ ٌَ اٗ ٞ ر وخٍ أر ك

ؼَ ٠ٚ ؿ ز ْ ه ٔش ػ ؼ ٤خ ١ ز ؼْ ٗ وٍٞ إ هللا ػِ ٝ ؿَ اًح أ١ ١ٌِ ٣ ُ ٙ

ٖ٤ ِٔ ٔ ٔ ٠ِ حُ ض إٔ أٍىٙ ػ َأ٣ ؼيٙ ك وّٞ ٖٓ ر ٣ 

Abu Bakar berkata aku mendengar Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan 

jika Allah „azza wajalla memberi makan kepada Nabi kemudian ia wafat maka dijadikan itu 

untuk orang yang bertugas setelahnya”. Maka aku berpendapat untuk menyerahkannya 

kepada kaum muslimin. 

Dari pernyataan Abu Bakar ini maka hadis yang disampaikan Abu Bakar tidaklah menafikan 

bahwa keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] mewarisi Nabi [shallallahu ‗alaihi 

waslalam]. Dari pernyataan Abu Bakar juga terlihat bahwa penyerahan harta itu kepada kaum 

muslimin adalah pendapat pribadi Abu Bakar. Hal ini sangat jelas pada lafaz “maka aku 

berpendapat”. 

Pada awalnya Abu Bakar mengakui kalau keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

mewarisi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] kemudian selanjutnya Sayyidah Fathimah 

benar-benar datang kepada Abu Bakar dan meminta warisan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] baru pada saat itulah Abu Bakar mengeluarkan hadis Nabi tidak mewariskan dan 

semua yang ditinggalkan adalah sedekah. Sekarang Abu Bakar menyatakan keluarga Nabi 
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[shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak mewarisi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan 

sekarang Abu Bakar menyatakan atas nama Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahwa harta 

itu sedekah bagi kaum muslimin padahal sebelumnya ia mengaku itu hanya pendapatnya saja. 

Mendengar jawaban Abu Bakar ini, Sayyidah Fathimah marah dan tidak berbicara kepada 

Abu Bakar sampai Beliau wafat. 

Maka riwayat di atas bisa sebagai informasi bahwa sebenarnya Sayyidah Fatimah telah 

menerima dan membenarkan apa yang diputuskan oleh Abu Bakar tersebut, demikian juga 

dengan Imam Ali, akhirnya mereka mau menerima keputusan Abu Bakar, maka case closed. 

Lalu siapa yang keliru di sini? Yang orang Syi‟ah yang pemikiran-nya anomali itu yang 

keliru 

Pernyataan ini cuma waham atau angan-angan nashibi itu. Duduk persoalannya jelas kok 

Ahlul Bait [Imam Ali dan Sayyidah Fathimah] tidak pernah menerima hadis Nabi tidak 

mewariskan yang disampaikan Abu Bakar. Mereka menolak hadis tersebut. Penolakan 

Sayyidah Fathimah tampak dari kemarahannya dan penolakan Imam Ali tampak dari 

deklarasinya dihadapan kaum muslimin bahwa Ahlul bait berhak akan harta tersbeut. Case 

closed dan kebenaran ada pada Ahlul Bait. 

Sayyidah marah terhadap Abu Bakar dan tidak berbicara dengannya hingga wafat adalah 

apa yang Nampak oleh A‟isyah, bisa jadi beliau tidak mengetahui bahwa sebenarnya Abu 

Bakar dan Fatimah sudah baikan dan saling mema‟afkan sebagaimana telah diriwayatkan 

dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. 

Kami sudah pernah bahas riwayat dhaif yang ia sebutkan yaitu riwayat Al Baihaqi. Intinya 

orang ini memang gak pantas kalau berhujjah dengan hadis. Kesan yang kami tangkap tidak 

peduli riwayat itu dhaif yang penting kalau sesuai dengan keyakinannya maka itu akan 

dicomot dan dijadikan dasar untuk menolak riwayat shahih. Btw bukannya dia ini dari dulu 

punya penyakit “itu bukan kitab mu‟tabar”. Nah riwayat Baihaqi itu seharusnya tidak 

mu‘tabar di sisinya jika dibandingkan dengan Shahih Bukhari. Dasar tanaqudh bin tanaqudh 

Ini namanya mencampurkan antara sesuatu yang bersifat khusus dengan yang bersifat 

umum, pada QS Maryam : 5-6 mengapa ditafsirkan warisan ilmu atau kenabian? Karena 

memang sudah dimaklumi bahwa pada umat Bani Israil kenabian diturunkan ke anak cucu 

mereka, 

Cuma salafy nashibi yang punya keyakinan kalau Kenabian itu diwariskan. Kalau ditanya 

mana dalilnya bahwa kenabian itu menjadi warisan turun temurun maka kami yakin ia tidak 

bisa menjawabnya. Kalau ia mengambil contoh ada Nabi yang anaknya juga seorang Nabi 

maka apa buktinya Kenabian anaknya itu berasal dari warisan ayahnya?. Kalau Kenabian itu 

diwariskan maka ia akan terus berlanjut, misalnya ia mengambil contoh Nabi Sulaiman 

[alaihis salam]mewarisi kenabian dari Nabi Daud [alaihis salam]maka siapakah yang 

mewarisi kenabian Nabi Sulaiman?. Kalau ia mengatakan Nabi Yusuf mewarisi Kenabian 

Nabi Ya‘qub maka siapakah yang mewarisi kenabian Nabi Yusuf?. Dan Nabi Musa [alaihis 

salam] adalah Nabi bagi bani Israil maka siapakah anak Nabi Musa yang mewarisi 

kenabiannya?. Kami yakin yang bersangkutan tidak akan bisa menjawab dengan benar [kalau 

menjawab asal-asalan, ia memang ahlinya] 

Selain itu kalau Kenabian itu memang diwariskan maka sang ahli waris Kenabian hanya akan 

menjadi Nabi jika ayahnya sudah wafat. Karena namanya pewarisan Kenabian adalah 
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pemindahan status Kenabian. Jadi kalau memang Kenabian diwariskan maka Nabi Sulaiman 

menjadi Nabi setelah Nabi Daud wafat faktanya Nabi Sulaiman telah menjadi Nabi saat Nabi 

Daud masih hidup. Ini menunjukkan bahwa Kenabian adalah anugerah dari Allah SWT 

bukan sesuatu yang diwariskan. 

“maka anugrahilah aku dari sisiMu seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi 

dari keluarga Ya‟qub”. Apa yang diwarisi dari keluarga Ya‟qub? Tidak lain adalah Ilmu dan 

Kenabian bukan harta benda. 

Jangan buru-buru asal jawab. Yang dimaksud Ya‘qub disitu siapa?. Kalau Nabi Ya‘qub 

[alaihis salam] bukankah nashibi itu sendiri yang mengatakan bahwa pewaris kenabiannya 

adalah Nabi Yusuf [alaihis salam]. Kalau yang dimaksud Nabi Yusuf maka kok bisa-bisanya 

putra Nabi Zakaria mewarisi Kenabian Nabi Yusuf. Seharusnya yang mewarisi kenabian 

Nabi Yusuf ya putranya Nabi Yusuf. Atau nashibi ini mau mengatakan putranya Nabi 

Zakaria juga putra Nabi Yusuf. Sungguh alangkah kacaunya. 

Kalau yang dimaksud dalam ―mewarisi‖ itu adalah mewarisi Kenabian maka mengapa perlu 

dipakai kata ―mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya‘qub‖. Apakah Kenabian Nabi Zakaria 

dan Kenabian keluarga Ya‘qub itu dua jenis Kenabian yang berbeda sehingga keduanya 

bergabung dalam satu warisan untuk putra Nabi Zakaria?. Kami yakin pertanyaan ini tidak 

bisa dijawab dengan benar oleh orang tersebut [lain cerita kalau jawaban yang ngasal, sekali 

lagi dia ahlinya] 

Tidak pantas bagi seorang yang shalih untuk memohon kepada Allah agar diberi anak hanya 

untuk mewarisi harta benda, terlebih seorang nabi seperti Zakariya. beliau tidaklah meminta 

keturunan melainkan hanya untuk mewairisi ilmu dan kenabian, terbukti beliau diberi oleh 

Allah seorang anak yang bernama Yahya yang juga menjadi nabi. 

Nabi Zakaria berdoa kepada Allah SWT untuk meminta keturunan [anak]. Hanya saja lafaz 

doa yang disebutkan adalah lafaz doa yang menyebutkan sifat seorang anak bahwa anak akan 

mewarisi orang tuanya. Kalau seandainya nashibi itu susah mendapat keturunan kemudian ia 

berdoa dengan lafaz “Ya Allah berilah aku seorang putra yang akan jadi ahli warisku” 

apakah berarti nashibi itu meminta agar diberi anak hanya untuk mewarisi harta benda. 

Silakan jawab dengan jujur wahai nashibi, itu cuma persepsi anda sendiri 

Nabi Yahya [alaihis salam] tidak mewarisi Kenabian Nabi Zakaria, mengapa? Karena 

keduanya adalah seorang Nabi di masa yang sama. Nabi Yahya telah diangkat oleh Allah 

SWT sebagai Nabi saat Nabi Zakaria masih hidup. Jadi dimana letak hujjah pewarisan 

Kenabian yang dimaksud nashibi itu. 

sangat masyhur dalam kitab-kitab sejarah bahwa nabi Zakariya adalah seorang yang fakir, 

disebutkan bahwa ia hanya seorang tukang kayu. Kira kira harta apa yang ia miliki sehingga 

minta keturunan kepada Allah subhanahu wata‟ala untuk mewarisinya? 

Kitab sejarah yang mana wahai nashibi. Jangan-jangan anda mengandalkan alkitab [injil atau 

taurat] atau riwayat-riwayat Israiliyat. Silakan tunjukkan bukti bahwa Nabi Zakaria [‗alaihis 

salam]seorang tukang kayu dan maaf apa masalahnya jika Beliau seorang tukang kayu?. Mau 

tukang kayu atau seorang Raja warisan ya tetap diwariskan kepada ahli warisnya. 
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Dan ada satu lagi yang sangat anomaly tetapi tidak disadari oleh nashibi itu. Ia mengatakan 

bahwa mewarisi yang dimaksud adalah “mewarisi ilmu dan kenabian”. Pertanyaannya 

adalah apakah ilmu seorang Nabi itu warisan dari ayahnya yang juga seorang Nabi?. 

Jawabannya tidak, terdapat dalil yang jelas bahwa ilmu seorang Nabi itu langsung dari Allah 

SWT. Kenabian itu diangkat langsung oleh Allah SWT dan tidak ada hubungannya dengan 

warisan. Lihat saja Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

apakah Kenabian Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam] diwariskan dari orang tuanya? Sudah 

jelas tidak. Jadi darimana datangnya keyakinan ―Kenabian itu diwariskan‖ 

 

Kapan Imam Ali Membaiat Abu Bakar? : Membantah 

Para Nashibi 

Posted on Agustus 2, 2011 by secondprince  

Kapan Imam Ali Membaiat Abu Bakar? : Membantah Para Nashibi 

Cukup banyak situs nashibi [yang ngaku-ngaku salafy] menyebarkan syubhat bahwa Imam 

Ali membaiat Abu Bakar pada awal-awal ia dibaiat. Mereka mengutip riwayat dhaif dan 

melemparkan riwayat shahih. Mereka mengutip dari riwayat [yang tidak mu‘tabar menurut 

sebagian mereka] dan melemparkan riwayat mu‘tabar dan shahih di sisi mereka. Mengapa hal 

itu terjadi?. Karena kebencian mereka terhadap Syiah. Salafy nashibi itu menganggap 

pernyataan Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan sebagai ―syubhat Syi‘ah‖. 

Menurut salafy nashibi yang namanya ―syubhat Syi‘ah‖ pasti dusta jadi harus dibantah 

meskipun dengan dalih mengais-ngais riwayat dhaif. 

Kami akan berusaha membahas masalah ini dengan objektif dan akan kami tunjukkan bahwa 

kabar yang shahih dan tsabit adalah Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan yaitu 

setelah wafatnya Sayyidah Fathimah [‗Alaihis Salam] dan ini tidak ada kaitannya dengan 

Syiah dan riwayat di sisi mereka. Riwayat yang menyatakan Imam Ali membaiat Abu Bakar 

setelah enam bulan adalah riwayat shahih dan tsabit dari kitab yang mu‘tabar di sisi para 

ulama yaitu Shahih Bukhari. Tidak ada keraguan akan keshahihan riwayat ini 

شَ  َ٘ ْٖ َػخثِ سَ َػ َٝ َْ ْٖ ُػ َٜخٍد َػ ِٗ  ِٖ ْٖ حْر ٍَ َػ ْٖ ُػو٤َْ ػََ٘خ ح٤َُُِّْغ َػ ٍَ َكيَّ ٤ْ ٌَ ُٖ رُ ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َكيَّ

 ٍَ ٌْ َِْض ا٠َُِ أَر٢ِ رَ َٓ ٍْ َْ أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َْ٘ض حَُّ٘ز٢ِِّ  ٬ََّّٔ رِ َٜخ حُ شَ َػ٤َِْ َٔ َّٕ كَخ١ِ أَ

َٜخ حػَ ََ ٤ ِٓ ؤَُُُٚ  ْٔ ِي٣َِ٘ش  طَ َٔ ُْ ِٚ رِخ ُ َػ٤َِْ خ أَكَخَء هللاَّ َّٔ ِٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٍَ اِ ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ ََ كَوَخ ِْ َه٤ْزَ ُٔ ْٖ ُه ِٓ خ رَو٢َِ  َٓ َٝ كََيٍى  َٝ

َٙ َ٘خ  ًْ ََ خ طَ َٓ ُع  ٍَ ُٞٗ ٫َ ٍَ ح هَخ ٌَ َٛ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍُ َُ آ ًُ خ ٣َؤْ َٔ َىهَشٌ اَِّٗ

 ْٖ َْ َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َيهَِش  َٛ  ْٖ ِٓ ٤ْجًخ  َٗ  َُ ِ ٫َ أَُؿ٤ِّ هللاَّ َٝ ا٢ِِّٗ  َٝ  ٍِ خ َٔ ُْ ح

ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ِي  ْٜ َٜخ ك٢ِ َػ َٕ َػ٤َِْ خ ًَ َٜخ حَُّظ٢ِ  خ َكخُِ َٔ َٜخ رِ َّٖ ك٤ِ َِ َٔ ٧ََْػ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  

َٜخ  ْ٘ ِٓ شَ  َٔ ْٕ ٣َْيكََغ ا٠َُِ كَخ١ِ ٍَ أَ ٌْ َْ كَؤَر٠َ أَرُٞ رَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ِٚ ََ رِ ِٔ َػ

ََٜؾ َُِي كَ ًَ ٍَ ك٢ِ  ٌْ شُ َػ٠َِ أَر٢ِ رَ َٔ َؿَيْص كَخ١ِ َٞ ٤ْجًخ كَ َٗ ْض  َٗ َػخ َٝ ك٤َِّْض  ُٞ ُٚ َكظ٠َّ طُ ْٔ ِِّ ٌَ ْْ طُ ْطُٚ كََِ ٍَ
َٜخ َػ٢ٌِِّ ٬ً٤َُْ ُؿ ْٝ َُ َٜخ  ك٤َِّْض َىكََ٘ ُٞ خ طُ َّٔ ٍَ كََِ ُٜ ْٗ ظَّشَ أَ ِٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ْْ  رَْؼَي حَُّ٘ز٢ِِّ  َُ َٝ

https://secondprince.wordpress.com/2011/08/02/kapan-imam-ali-membaiat-abu-bakar-membantah-para-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2011/08/02/kapan-imam-ali-membaiat-abu-bakar-membantah-para-nashibi/
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ْٖ ِٓ َٕ َُِؼ٢ٍِِّ  خ ًَ َٝ َٜخ  ٠َِّ َػ٤َِْ َٛ َٝ  ٍَ ٌْ َٜخ أَرَخ رَ ْٕ رِ ًِ خ  ٣ُْئ َّٔ شَ كََِ َٔ ْؿٌٚ َك٤َخسَ كَخ١ِ َٝ  ِّ حَُّ٘خ

 ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ َٝ زَخ٣ََؼظَُٚ  ُٓ َٝ  ٍَ ٌْ خََُلشَ أَر٢ِ رَ َٜ ُٓ  َْ َٔ ُْظَ ِّ كَخ ُؿَٞٙ حَُّ٘خ ُٝ ََ َػ٢ٌِِّ  ٌَ ْ٘ ظَ ْٓ ك٤َِّْض ح ُٞ طُ

٫َ ٣َؤْطَِ٘خ أََكٌي َٝ ْٕ حْثظَِ٘خ  ٍَ أَ ٌْ ََ ا٠َُِ أَر٢ِ رَ َٓ ٍْ َ ََ كَؤ ُٜ ْٗ َِْي ح٧َْ َِ  ٣ُزَخ٣ُِغ طِ ْل٠َ َٔ ٤َِٛشً ُِ ح ََ ًَ َؼَي  َٓ
ْٕ ٣َْلَؼُِٞح  ْْ أَ ُٜ ٤ْظَ َٔ خ َػ َٓ َٝ  ٍَ ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ ْكَيَى كَوَخ َٝ  ْْ ِٜ َُ َػ٤َِْ ِ ٫َ طَْيُه هللاَّ َٝ  ٫َ َُ َٔ ٍَ ُػ ََ كَوَخ َٔ ُػ

ٍَ اَِّٗخ هَْي ََّٜي َػ٢ٌِِّ كَوَخ َ٘ ٍَ كَظَ ٌْ ْْ أَرُٞ رَ ِٜ ََ َػ٤َِْ ْْ كََيَه ُٜ ِ ٥ط٤ََِّ٘ هللاَّ َٝ خ  ر٢ِ  َٓ َٝ ْكَ٘خ ك٠َََِْي  ََ َػ

َٝ  َِ ْٓ ظَْزَيْىَص َػ٤ََِْ٘خ رِخ٧َْ ْٓ ٌََِّ٘ي ح َُ َٝ ُ ا٤ََُِْي  خهَُٚ هللاَّ َٓ ح  ًَ ْْ َػ٤ََِْي َه٤ْ ْ٘لَ َٗ ْْ َُ َٝ  ُ َّ٘خ أَْػطَخَى هللاَّ ًُ

َٝ ٤زًخ َكظ٠َّ كَخ ِٜ َٗ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ حرَظَِ٘خ  ََ ٟ ُِوَ ََ َ ٗ ٍَ ٌْ ْص َػ٤َْ٘خ أَر٢ِ رَ

َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ حرَشُ  ََ ِٙ َُوَ ٢ ر٤َِِي ِٔ ١ٌِ َْٗل حَُّ َٝ  ٍَ ٍَ هَخ ٌْ َْ أَرُٞ رَ َِّ ٌَ خ طَ َّٔ  كََِ
ِٙ ح٧َْ ٌِ َٛ  ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ ََ ر٢ِ٘٤َْ  ـَ َٗ  ١ٌِ خ حَُّ َّٓ أَ َٝ حرَظ٢ِ  ََ ْٖ هَ ِٓ  ََ ِٛ ْٕ أَ ٍُ أََكذُّ ا٢ََُِّ أَ ْْ آ ٍِ كََِ ح َٞ ْٓ
َٜخ  َُ٘ؼُٚ ك٤ِ ْٜ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ أ٣َُْض  ٍَ ح  ًَ ْٓ ْى أَ َُ ْْ أَْط َُ َٝ  َِ َُْو٤ْ ْٖ ح َٜخ َػ ك٤ِ

ٍَ ٌْ ٠َِّ أَرُٞ رَ َٛ خ  َّٔ ِْز٤ََْؼِش كََِ ٤َّشَ ُِ ِ٘ َُْؼ ِػُيَى ح ْٞ َٓ  ٍَ ٌْ ٍَ َػ٢ٌِِّ ٧َِر٢ِ رَ َْ٘ؼظُُٚ كَوَخ َٛ ََ  ا٫َِّ  ْٜ حُظُّ

 ٍَ ٌَ ١ٌِ حْػظَ ُٙ رِخَُّ ٍَ ٌْ ُػ َٝ ُْز٤ََْؼِش  ْٖ ح طََوُِّلَُٚ َػ َٝ َٕ َػ٢ٍِِّ  ؤْ َٗ  ََ ًَ ًَ َٝ ََّٜي  َ٘ َِ كَظَ ْ٘زَ ِٔ ُْ ه٢َِ َػ٠َِ ح ٍَ

ٌِ ُِْٚ َػ٠َِ حَُّ ِٔ ْْ ٣َْل َُ ُ َع أََّٗٚ َكيَّ َٝ  ٍَ ٌْ َْ َكنَّ أَر٢ِ رَ ََّٜي َػ٢ٌِِّ كََؼظَّ َ٘ طَ َٝ  ََ لَ ـْ ظَ ْٓ َّْ ح ِٚ ػُ ١ ا٤َُِْ

ح  ٌَ َٛ ٟ ََُ٘خ ك٢ِ  ََ ٌَِّ٘خ َٗ َُ َٝ  ِٚ ُ رِ َُِٚ هللاَّ ١ٌِ ك٠ََّ ح َُِِّ ًٍ خ ٌَ ْٗ ٫َ اِ َٝ  ٍَ ٌْ شً َػ٠َِ أَر٢ِ رَ َٓ ََ٘غ َٗلَخ َٛ
ْزَض  َٛ هَخُُٞح أَ َٝ  َٕ ٞ ُٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ َُِي ح ٌَ ََّ رِ ُٔ َ٘خ كَ ِٔ ْٗلُ َؿْيَٗخ ك٢ِ أَ َٞ ظَزَيَّ َػ٤ََِْ٘خ كَ ْٓ ٤زًخ كَخ ِٜ َٗ َِ ْٓ ح٧َْ

ْْ ُٔ ُْ َٕ ح خ ًَ َٝفَٝ َُ ْؼ َٔ ُْ ََ ح ْٓ حَؿَغ ح٧َْ ٍَ  َٖ ٣َِزًخ ِك٤ َٕ ا٠َُِ َػ٢ٍِِّ هَ ٞ ُٔ ُِ 

Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Bukair yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Al-Laits dari „Uqail dari Ibnu Syihaab dari „Urwah dari „Aaisyah 

Bahwasannya Faathimah [„alaihis-salaam] binti Nabi [shallallaahu „alaihi wa sallam] 

mengutus utusan kepada Abu Bakr meminta warisannya dari Rasulullah shallallaahu „alaihi 

wasallam dari harta fa‟i yang Allah berikan kepada beliau di Madinah dan Fadak, serta sisa 

seperlima ghanimah Khaibar. Abu Bakr berkata „Rasulullah shallallaahu „alaihi wasallam 

pernah bersabda „Kami tidak diwarisi, segala yang kami tinggalkan hanya sebagai 

sedekah”. Hanya saja, keluarga Muhammad [shallallahu „alaihi wasallam] makan dari 

harta ini‟. Dan demi Allah, aku tidak akan merubah sedikitpun shadaqah Rasulullah 

[shallallaahu „alaihi wa sallam] dari keadaannya semula sebagaimana harta itu dikelola 

semasa Rasulullah [shallallaahu „alaihi wa sallam], dan akan aku kelola sebagaimana 

Rasulullah mengelola. Maka Abu Bakr enggan menyerahkan sedikitpun kepada Fathimah 

sehingga Fathimah marah kepada Abu Bakr dalam masalah ini. Fathimah akhirnya 

mengabaikan Abu Bakr dan tak pernah mengajaknya bicara hingga ia meninggal. Dan ia 

hidup enam bulan sepeninggal Nabi [shallallaahu „alaihi wa sallam]. Ketika wafat, ia 

dimandikan oleh suaminya, Aliy, ketika malam hari, dan „Aliy tidak memberitahukan perihal 

meninggalnya kepada Abu Bakr. Padahal semasa Faathimah hidup, Aliy dituakan oleh 

masyarakat tetapi, ketika Faathimah wafat, „Aliy memungkiri penghormatan orang-orang 

kepadanya, dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakr dan berbaiat kepadanya, 

meskipun ia sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu. „Aliy kemudian mengutus seorang 

utusan kepada Abu Bakar yang inti pesannya  „Tolong datang kepada kami, dan jangan 

seorangpun bersamamu!‟. Ucapan „Aliy ini karena ia tidak suka jika Umar turut hadir. 

Namun „Umar berkata „Tidak, demi Allah, jangan engkau temui mereka sendirian‟. Abu Bakr 

berkata „Kalian tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku. Demi Allah, aku 

sajalah yang menemui mereka.‟ Abu Bakr lantas menemui mereka. „Aliy mengucapkan 
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syahadat dan berkata ”Kami tahu keutamaanmu dan apa yang telah Allah kurniakan 

kepadamu. Kami tidak mendengki kebaikan yang telah Allah berikan padamu, namun engkau 

telah sewenang-wenang dalam memperlakukan kami. Kami berpandangan, kami lebih 

berhak karena kedekatan kekerabatan kami dari Rasulullah [shallallaahu „alaihi wa 

sallam‟]. Hingga kemudian kedua mata Abu Bakr menangis. Ketika Abu Bakr bicara, ia 

berkata “Demi Yang jiwaku ada di tangan-Nya, kekerabatan Rasulullah lebih aku cintai 

daripada aku menyambung kekerabatanku sendiri. Adapun perselisihan antara aku dan 

kalian dalam perkara ini, sebenarnya aku selalu berusaha berbuat kebaikan. Tidaklah 

kutinggalkan sebuah perkara yang kulihat Rasulullah [shallallahu „alaihi wa sallam] 

melakukannya, melainkan aku melakukannya juga‟. Kemudian „Aliy berkata kepada Abu 

Bakr „Waktu baiat kepadamu adalah nanti sore‟. Ketika Abu Bakr telah shalat Dhuhur, ia 

naik mimbar. Ia ucapkan syahadat, lalu ia menjelaskan permasalahan „Aliy dan 

ketidakikutsertaannya dari bai‟at serta alasannya. „Aliy kemudian beristighfar dan 

mengucapkan syahadat, lalu mengemukakan keagungan hak Abu Bakar, dan ia menceritakan 

bahwa apa yang ia lakukan tidak sampai membuatnya dengki kepada Abu Bakar. Tidak pula 

sampai mengingkari keutamaan yang telah Allah berikan kepada Abu Bakr. Ia berkata 

“Hanya saja, kami berpandangan bahwa kami lebih berhak  dalam masalah ini namun Abu 

Bakr telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami sehingga kami pun merasa marah 

terhadapnya”. Kaum muslimin pun bergembira atas pernyataan „Aliy dan berkata “Engkau 

benar”. Sehingga kaum muslimin semakin dekat dengan „Aliy ketika „Aliy mengembalikan 

keadaan menjadi baik” [Shahih Bukhaari no. 4240-4241]. 

Hadis riwayat Bukhari ini juga disebutkan dalam Shahih Muslim 3/1380 no 1759 dan Shahih 

Ibnu Hibban 11/152 no 4823. Dari hadis yang panjang di atas terdapat bukti nyata kalau 

Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan yaitu setelah wafatnya Sayyidah 

Fathimah [‗alaihis salam]. Sisi pendalilannya adalah sebagai berikut. Pehatikan lafaz 

Perkataan Aisyah 

ٍَ َٝ زَخ٣ََؼظَُٚ  ُٓ َٝ  ٍَ ٌْ خََُلشَ أَر٢ِ رَ َٜ ُٓ  َْ َٔ ُْظَ ِّ كَخ ُؿَٞٙ حَُّ٘خ ُٝ ََ َػ٢ٌِِّ  ٌَ ْ٘ ظَ ْٓ ك٤َِّْض ح ُٞ خ طُ َّٔ ّْ كََِ
ََ ُٜ ْٗ َِْي ح٧َْ ْٖ ٣ُزَخ٣ُِغ طِ ٌُ َ٣ 

Ketika [Sayyidah Fathimah] wafat „Aliy memungkiri penghormatan orang-orang kepadanya, 

dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakr dan berbaiat kepadanya, meskipun ia 

sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu. 

Aisyah [radiallahu ‗anha] menyatakan dengan jelas bahwa baiat Imam Ali kepada Abu Bakar 

adalah setelah kematian Sayyidah Fathimah [‗alaihis salam] yaitu setelah enam bulan dan 

Imam Ali tidak pernah membaiat pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi dari sisi ini tidak ada 

yang namanya istilah baiat kedua. Itulah baiat Imam Ali yang pertama dan satu-satunya 

Aisyah [radiallahu ‗anha] kemudian menyebutkan dengan jelas peristiwa yang terjadi setelah 

Sayyidah Fathimah wafat yaitu Imam Ali memanggil Abu Bakar kemudian memutuskan 

untuk memberikan baiat di hadapan kaum muslimin. Aisyah [radiallahu ‗anha] menyebutkan 

bahwa Abu Bakar berkhutbah di hadapan kaum muslimin, perhatikan lafaz 

َٕ َع ؤْ َٗ  ََ ًَ ًَ َٝ ََّٜي  َ٘ َِ كَظَ ْ٘زَ ِٔ ُْ ه٢َِ َػ٠َِ ح ٍَ  ََ ْٜ ٍَ حُظُّ ٌْ ٠َِّ أَرُٞ رَ َٛ خ  َّٔ ْٖ كََِ طََوُِّلَُٚ َػ َٝ  ٍّ٢ُِ

ِٚ ٍَ ا٤َُِْ ٌَ ١ٌِ حْػظَ ُٙ رِخَُّ ٍَ ٌْ ُػ َٝ ُْز٤ََْؼِش   ح
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Ketika Abu Bakr telah shalat Dhuhur, ia menaiki mimbar. Ia mengucapkan syahadat, lalu ia 

menjelaskan permasalahan „Aliy dan ketidakikutsertaan Ali dari bai‟at serta alasannya. 

Abu Bakar sendiri sebagai khalifah yang akan dibaiat menyatakan di hadapan kaum muslimin 

alasan Imam Ali tidak memberikan baiat kepadanya. Ini bukti nyata kalau Abu Bakar sendiri 

merasa dirinya tidak pernah dibaiat oleh Imam Ali. Khutbah Abu Bakar disampaikan di 

hadapan kaum muslimin dan tidak satupun dari mereka yang mengingkarinya. Maka dari sini 

dapat diketahui bahwa Abu Bakar dan kaum muslimin bersaksi bahwa Ali tidak pernah 

membaiat sebelumnya kepada Abu Bakar. 

. 

. 

. 

Kemudian mari kita lihat riwayat yang dijadikan hujjah oleh salafy nashibi bahwa Imam Ali 

telah memberikan baiat kepada Abu Bakar pada awal pembaiatan Abu Bakar. 

 َ ٗخً  ٖ ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ٘خ ؿ وٞد ػ ؼ ٣ ٖ زخّ ٓلٔي ر ؼ ٞ حُ ٘خ أر كيػ

 ٞ ٘خ أر ٘ي ػ ٛ ٢ ٖ أر ٘خ ىحٝى ر ٤ذ ػ ٘خ ٝٛ ِْ ػ ٔ ٓ ٖ لخٕ ر ٘خ ػ ػ

وي ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ ٠َس ػٖ أر ٔخ ٗ خٍ ُ ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ١ٍ

ٜخٍ  زخء ح٧ٗ خّ هط ِْ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ ٞك ط

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٖ إ ٍ ٜٔخؿ٣َ َ٘ حُ خ ٓؼ وٍٞ ٣ ٣ ْٜ٘ َؿَ ٓ ؼَ حُ ـ ك

٘خ  ٓ ٬ ٚؼ ٍؿ ٓ َٕ ٌْ ه ٘ ٓ ٬ َ ٍؿ ٔؼ ظ ٓ خٕ اًح ح ً ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

خٍ  ٘خ ه ٓ َ ٌْ ٝح٥ه ٘ ٛٔخ ٓ ٬ٕ أكي ٌٛح ح٧َٓ ٍؿ  ٢ِ َٟ٘ إٔ ٣ ك

غ ظخر ظ وخٍ إ ك ض ك خر ٖ ػ ي ر وخّ ٣ُ ي ك ًُ ٠ِ ٜخٍ ػ زخء ح٧ٗ ص هط

ٖ ٝإ ح٩ٓخّ  ٜٔخؿ٣َ خٕ ٖٓ حُ ً ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٜخٍ ٍ ٘خ أٗ ٔخ ً ٜخٍٙ ً لٖ أٗ ٗٝ ٖ ٜٔخؿ٣َ ٌٕٞ ٖٓ حُ ٣

 ْ وخٍ ؿِحً ٘ٚ ك ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ٌَ ٞ ر وخّ أر ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

خة زض ه ٜخٍ ٝػ َ٘ ح٧ٗ خ ٓؼ ٤َح ٣ ظْ هللا ه ِ ؼ ٞ ك ٓخ ُ خٍ أ ْ ه ٌْ ػ ُ

وخٍ  ٌَ ك ٢ ر ٤ي أر ض ر خر ٖ ػ ي ر ْ أهٌ ٣ُ ْ ػ ٘خً ل ٛخُ ٔخ  ي ُ ًُ َ٤ ؿ

وٞح  ِ ط ْ حٗ ؼٞٙ ػ زخ٣ ٌْ ك ز ٛخك ٌٛح  زَ  ٘ ٔ ٠ِ حُ ٌَ ػ ٞ ر ؼي أر خ ه ِٔ ك

خّ ٖٓ  وخٍ ٗ ٘ٚ ك ٔؤٍ ػ ٤خ ك ِ َ ػ ٣ ِْ وّٞ ك ٢ ٝؿٞٙ حُ ظَ ك ٗ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٖ ػْ ٍ ٌَ ر ٞ ر وخٍ أر ٚ ك ٞح ر ؤط ٜخٍ ك ح٧ٗ

ٝ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ وخٍ ٫ ػ ٤ٖ ك ِٔ ٔ ٔ ٜخ حُ ٘ن ػ ٘ٚ أٍىص إٔ ط ظ ه

 ْ ٚؼ ػ زخ٣ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  لش ٍ ٤ ِ خ ه ذ ٣ ؼ٣َ ط

ٔش  ٖ ػ وخٍ ر ٚ ك ظ٠ ؿخإٝح ر ٘ٚ ك ٔؤٍ ػ ؼٞحّ ك ٖ حُ ٤َ ر ِر َ حُ ٣ ْ ُ

ٜخ  ٘ن ػ ٚ أٍىص إٔ ط ِْ ٝكٞح٣ٍ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ
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٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  لش ٍ ٤ ِ خ ه ذ ٣ ؼ٣َ ٚ ٫ ط ُٞ ؼَ ه وخٍ ٓ ٤ٖ ك ِٔ ٔ ٔ  حُ

ؼخٙ زخ٣ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Telah menceritakan kepada kami Abul „Abbas Muhammad bin Ya‟qub yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ja‟far bin Muhammad bin Syaakir yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Affan bin Muslim yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa‟id Al Khudriy radiallahu ta‟ala 

„anhu yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] wafat maka khatib 

khatib di kalangan anshar berdiri kemudian datanglah salah seorang dari mereka yang 

berkata “wahai kaum muhajirin sungguh jika Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

menyuruh salah seorang diantara kalian maka Beliau menyertakan salah seorang dari kami 

maka kami berpandangan bahwa yang memegang urusan ini adalah dua orang, salah 

satunya dari kalian dan salah satunya dari kami, maka khatib-khatib Anshar itu 

mengikutinya. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berasal dari kaum muhajirin maka Imam adalah dari kaum muhajirin dan kita 

adalah penolongnya sebagaimana kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam]”. Abu Bakar radiallahu ta‟ala anhu berdiri dan berkata “semoga Allah 

membalas kebaikan kepada kalian wahai kaum Anshar, benarlah juru bicara kalian itu” 

kemudian ia berkata “jika kalian mengerjakan selain daripada itu maka kami tidak akan 

sepakat dengan kalian” kemudian Zaid bin Tsabit memegang tangan Abu Bakar dan berkata 

“ini sahabat kalian maka baiatlah ia” kemudian mereka pergi.  

Ketika Abu Bakar berdiri di atas mimbar, ia melihat kepada orang-orang kemudian ia tidak 

melihat Ali, ia bertanya tentangnya maka ia menyuruh orang-orang dari kalangan Anshar 

memanggilnya, Abu Bakar berkata “wahai sepupu Rasulullah dan menantunya apakah 

engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Ali berkata “jangan mencelaku wahai 

khalifah Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]” maka ia membaiatnya. Kemudian Abu 

Bakar tidak melihat Zubair, ia menanyakan tentangnya dan memanggilnya kemudian berkata 

“wahai anak bibi Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan penolongnya [hawariy] 

“apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Zubair berkata “jangan mencelaku 

wahai khalifah Rasulullah” maka ia membaiatnya. [Mustadrak Al Hakim juz 3 no 4457] 

Hadis riwayat Al Hakim di atas juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 8/143 

no 16315 dan Al I‘tiqad Wal Hidayah hal 349-350 dengan jalan sanad yang sama dengan 

riwayat Al Hakim di atas. 

Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Ibnu Asakir 30/276-277, 

Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 8/143 no 16316 dan Al I‘tiqad Wal Hidayah hal 350. Berikut 

riwayat Ibnu Asakir 

 ٞ خ أر و٢ أٗ ٤ٜ ز ٌَ حُ ٞ ر خ أر ٘لخ٢ٓ أٗ ْٓ حُ وخ ٞ حُ خ أر زَٗ ٝأه

 ٖ ٖ ٓلٔي ر ٢ِ ر ٖٔ ػ ل ٞ حُ خ أر خٍ ٗ ٢٘ ه ٤ لَح٣ ٓ ع ح٩ لخك ٢ِ حُ ػ

ٔش  ٖ ه٣ِ ٓلخم ر ٖ ا ٌَ ر ٞ ر خ أر ع ٗ لخك ٢ِ حُ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل ٢ِ حُ ػ

٘خّ  ٛ ٞ خ أر ٘خٍ ٗ ٖ ر ٘يحٍ ر خ ر خ٫ ٗ ذ ه ٢ ١خُ ٖ أر ٤ْ ر َحٛ ٝار

 ٢ ٠َس ػٖ أر ٗ ٞ خ أر ٘ي ٗ ٛ ٢ ٖ أر خ ىحٝى ر ٤ذ ٗ خ ٝٛ ٔو٢ِٓٝ ٗ حُ
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غ  ٔظ ِْ( ٝحؿ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢ ) ٘ زٞ حُ خٍ ه وي١ٍ ه ٤ي حُ ؼ ٓ

٘خ وخّ حُ خٍ ك ٌَ ٝػَٔ ه ٞ ر ْ أر ٤ٜ زخىس ٝك ٖ ػ ؼي ر ٓ ٢ ىحٍ  ّ ك

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) ٕٞ إٔ ٍ ِٔ ؼ وخٍ أط ٜخٍ ك ٤ذ ح٧ٗ هط

٘خ  لٖ ً ٗٝ ٖ ٜٔخؿ٣َ ٚظ ٖٓ حُ ل ٤ ِ ٖ ٝه ٜٔخؿ٣َ خٕ ٖٓ حُ ً )ِْ ٓ ٝ

ٜخٍ  ٘لٖ أٗ ِْ( ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) ٜخٍ ٍ أٗ

وخٍ ٙ وطخد ك ٖ حُ وخّ ػَٔ ر خٍ ك ٜخٍٙ ه ٘خ أٗ ٔخ ً ٚظ ً ل ٤ ِ ىم ه

خٍ  ٌَ ٝه ٢ ر ٤ي أر ٌْ ٝأهٌ ر ؼ ظخر ٗ ْ ٌٛح ُ  َ٤ ظْ ؿ ِ ٞ ه ٓخ ُ ٌْ أ ِ خث ه

ٜخٍ  ٜٔخؿَٕٝ ٝح٧ٗ ٚؼ حُ خ٣ ٚؼ ػَٔ ٝر خ٣ ؼٞٙ ٝر زخ٣ ٌْ ك ز ٛخك ٌٛح 

 َ ٣ ِْ وّٞ ك ٢ ٝؿٞٙ حُ ٘ظَ ك زَ ك ٘ ٔ ٌَ حُ ٞ ر ؼي أر ٜ خٍ ك ه

 ٍٞٓ ٔش ٍ ٖ ػ ٖ حر ِض أ٣ وخٍ ه ـخء ك ٤َ ك ِر خُ يػخ ر خٍ ك ٤َ ه ِر حُ

ِْ( ٝكٞح١ٍ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٜخ هللا ) ٘ن ػ ٙ أٍىص إٔ ط

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) لش ٍ ٤ ِ خ ه ذ ٣ ؼ٣َ خٍ ٫ ط ٤ٖ ه ِٔ ٔ ٔ حُ

يػخ  ٤خ ك ِ َ ػ ٣ ِْ وّٞ ك ٢ ٝؿٞٙ حُ ظَ ك ٗ ْ ٚؼ ػ زخ٣ وخّ ك ِْ( ك ٓ ٝ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا ) ٖ ػْ ٍ ِض حر وخٍ ه ـخء ك ذ ك ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ؼ ر

ٜخ  ٘ن ػ ٚظ أٍىص إٔ ط ٘ ٠ حر ِ ٘ٚ ػ ظ ِْ( ٝه ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

خ  ذ ٣ ؼ٣َ خٍ ٫ ط ٤ٖ ه ِٔ ٔ ٔ ٤ٚ حُ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) لش ٍ ٤ ِ ه

ٚؼ زخ٣ ِْ( ك ٓ ٘خ ٝ ؼ ٌٛح أٝ ٓ  

Telah mengabarkan kepada kami Abul Qaasim Asy Syahaamiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Baihaqi yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Al Al Hafizh Al Isfirayiniy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu „Ali Husain bin „Ali Al Hafizh yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq bin Khuzaimah dan Ibrahim bin Abi Thalib, 

keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Bindaar bin Basyaar yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Hisyaam Al Makhzuumiy yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa‟id Al Khudriy yang 

berkata “Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] wafat dan orang-orang berkumpul di rumah 

Sa‟ad bin Ubadah dan diantara mereka ada Abu Bakar dan Umar. Pembicara [khatib] 

Anshar berdiri dan berkata “tahukah kalian bahwa Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] dari golongan muhajirin dan penggantinya dari Muhajirin juga sedangkan kita 

adalah penolong Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] maka kita adalah penolong 

penggantinya sebagaimana kita menolongnya. Umar berkata “sesungguhnya pembicara 

kalian benar, seandainya kalian mengatakan selain itu maka kami tidak akan membaiat 

kalian” dan Umar memegang tangan Abu Bakar dan berkata “ini sahabat kalian maka 

baiatlah ia”. Umar mulai membaiatnya kemudian diikuti kaum Muhajirin dan Anshar. 

Abu Bakar naik ke atas mimbar dan melihat kearah orang-orang dan ia tidak melihat Zubair 

maka ia memanggilnya dan Zubair datang. Abu Bakar berkata “wahai anak bibi Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] dan penolongnya [hawariy] “apakah engkau ingin memecah 

belah kaum muslimin?”. Zubair berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah” 

maka ia membaiatnya. Kemudian Abu Bakar melihat kearah orang-orang dan ia tidak 
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melihat Ali maka ia memanggilnya dan Ali pun datang. Abu Bakar berkata “wahai sepupu 

Rasulullah dan menantunya apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Ali 

berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]” maka 

ia membaiatnya. Inilah riwayatnya atau dengan maknanya [Tarikh Ibnu Asakir 30/276-277] 

Salafy berhujjah dengan riwayat Abu Sa‘id di atas dan melemparkan riwayat Aisyah dalam 

kitab shahih. Mereka mengatakan “bisa saja Aisyah tidak menyaksikan baiat tersebut”. 

Sayang sekali hujjah mereka keliru, riwayat Aisyah shahih dan tsabit sedangkan riwayat Abu 

Sa‘id mengandung illat [cacat] yaitu pada sisi kisah “adanya pembaiatan Ali dan Zubair”. 

Perhatikan kedua riwayat di atas yang kami kutip. Kami membagi riwayat tersebut dalam dua 

bagian. Bagian pertama yang menyebutkan pembaiatan Abu Bakar oleh kaum Anshar dan 

bagian kedua yang menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair [yang kami cetak biru]. Bagian 

pertama kedudukannya shahih sedangkan bagian kedua mengandung illat [cacat] yaitu 

inqitha‘. Perawinya melakukan kesalahan dengan menggabungkan kedua bagian tersebut. 

Buktinya adalah sebagai berikut. 

 ٢ ٘خ ىحٝى ػٖ أر ٤ذ ػ ٘خ ٝٛ لخٕ ػ ٘خ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ٞك ٔخ ط خٍ ُ وي١ٍ ه ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ ٠َس ػٖ أر ٗ

خ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ َ٘ ػ خ ٓؼ وٍٞ ٣ ٣ ٖٓ ْٜ٘ ؼَ ٓ ـ ٜخٍ ك زخء ح٧ٗ ّ هط

 َ ٔؼ ظ ٓ خٕ اًح ح ً ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٖ حٕ ٍ ٜٔخؿ٣َ حُ

ٛٔخ  ٬ٕ أكي ٌٛح ح٧َٓ ٍؿ  ٢ِ َٟ٘ إٔ ٣ ٘خ ك ٓ ٬ ٚؼ ٍؿ ٓ َٕ ٌْ ه ٘ ٓ ٬ ٍؿ

وخّ  خٍ ك ي ه ًُ ٠ِ ٜخٍ ػ زخء ح٧ٗ ؼض هط ظخر ظ خٍ ك ٘خ ه ٓ َ ٌْ ٝح٥ه ٘ ٓ

٠ِ ح ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ إ ٍ ض ك خر ٖ ػ ي ر خٕ ٖٓ ٣ُ ً ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هلل ػ

٘خ  ٔخ ً ٜخٍٙ ً لٖ أٗ ٗٝ ٖ ٜٔخؿ٣َ ٌٕٞ ٖٓ حُ خّ ٣ ٔخ ح٩ٓ ٖ ٝاٗ ٜٔخؿ٣َ حُ

وخٍ  ٌَ ك ٞ ر وخّ أر ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٜخٍ ٍ أٗ

خٍ  ْ ه ٌْ ػ ِ خث زض ه ٜخٍ ٝػ َ٘ ح٧ٗ خ ٓؼ ٤َح ٖٓ ك٢ ٣ ْ هللا ه ؿِحً

ْ ٘خً ل ٛخُ ٔخ  ي ُ ًُ َ٤ ظْ ؿ ِ ؼ ٞ ك  ٝهللا ُ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami „Affan yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud 

dari Abi Nadhrah dari Abi Sa‟id Al Khudriy yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] wafat maka khatib khatib di kalangan anshar berdiri kemudian datanglah 

salah seorang dari mereka yang berkata “wahai kaum muhajirin sungguh jika Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] menunjuk salah seorang diantara kalian maka Beliau 

menyertakan salah seorang dari kami maka kami berpandangan bahwa yang memegang 

urusan ini adalah dua orang, salah satunya dari kalian dan salah satunya dari kami, maka 

khatib-khatib Anshar itu mengikutinya. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata “Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] berasal dari kaum muhajirin maka Imam adalah dari kaum 

muhajirin dan kita adalah penolongnya sebagaimana kita adalah penolong Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam]”. Abu Bakar radiallahu ta‟ala anhu berdiri dan berkata 

“semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian wahai kaum Anshar, benarlah juru bicara 

kalian itu” kemudian ia berkata “ demi Allah, jika kalian mengerjakan selain daripada itu 
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maka kami tidak akan sepakat dengan kalian” [Musnad Ahmad 5/185 no 21657, Syaikh 

Syu‟aib berkata “sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim”] 

Hadis riwayat Ahmad ini juga diriwayatkan dalam Mu‘jam Al Kabir Ath Thabrani 5/114 no 

4785, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 14/562 no 38195, Ahadits ‗Affan bin Muslim no 307, 

Tarikh Ibnu Asakir 30/278 dengan jalan sanad ‗Affan bin Muslim. ‗Affan bin Muslim 

memiliki mutaba‘ah yitu Abu Dawud Ath Thayalisi sebagaimana disebutkan dalam Musnad 

Abu Dawud Ath Thayalisi 1/84 no 602. Riwayat Wuhaib bin Khalid dengan jalan sanad yang 

tinggi hanya menyebutkan bagian pertama tanpa menyebutkan bagian kedua. Sedangkan 

bagian kedua adalah perkataan Abu Nadhrah. 

ُى ُٝ ُٖ َػْزِي ح٧َْػ٠َِ ، ٗخ َىح ١َُِّ ، ٗخ َػْزُي ح٧َْػ٠َِ ْر ٣ٍِ ح َٞ ُْوَ ََ ح َٔ ُٖ ُػ ِ ْر ػ٢َِ٘ ُػز٤َُْي هللاَّ ُٖ  َكيَّ ْر

 ٍَ سَ ، هَخ ََ ْٖ أَر٢ِ ٠َْٗ ٍْ٘ي ، َػ ِٛ ُْ٘ٚ  ” :أَر٢ِ  ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ٍَ ٌْ ُّ َػ٠َِ أَر٢ِ رَ َغ حَُّ٘خ َٔ خ حْؿظَ َّٔ َُ

 ٍَ ٟ َػ٤ًِِّخ ، هَخ ٍَ خ ٢ُِ ٫ أَ َٓ  ٍَ ٍَ َُُٚ  :كَوَخ ِٚ ، كَوَخ خُءٝح رِ ـَ ٍِ كَ خ َٜ ْٗ َٖ ح٧َ ِٓ  ٌٍ ٍَِؿخ ََٛذ  ٌَ ٣َخ  :كَ

ُٖ َِْض حْر ُْ٘ٚ  َػ٢ُِِّ هُ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ٍَ َػ٢ٌِِّ  ِ ؟ كَوَخ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ُٖ َهظَ َٝ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ِّْ ٫  :َػ

 ٍَ ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ َّْ هَخ ٢َ ٣ََيُٙ كَزَخ٣ََؼُٚ ، ػُ َٔ ٢ْ ٣ََيَى كَزَ ُٔ ِ حْر ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٣ََِذ ٣َخ َه٤ِِلَشَ  خ ٢ُِ ٫  :طَْؼ َٓ
 ٍَ ََ ؟ هَخ ر٤َْ ُِّ ٟ حُ ٍَ ٍَِؽ :أَ ََٛذ  ٌَ ٍَ كَ ِٚ ، كَوَخ خُءٝح رِ ـَ ٍِ كَ خ َٜ ْٗ َٖ ح٧َ ِٓ  ٌٍ ُٖ  :ح َِْض حْر َُ هُ ر٤َْ ُُ ٣َخ 

 َُ ر٤َْ ُِّ ٍَ حُ ِ ؟ هَخ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ُّ١ٍِ ح َٞ َك َٝ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ِش  َّٔ ِ  :َػ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٣ََِذ ٣َخ َه٤ِِلَشَ  ٫ طَْؼ

٢َ ٣ََيُٙ كَزَخ٣ََؼُٚ َٔ ٢ْ ٣ََيَى كَزَ ُٔ  ” حْر

Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Umar Al Qawaariiriy  yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdul A‟laa bin „Abdul A‟laa yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Daawud bin Abi Hind dari Abu Nadhrah yang berkata Ketika orang-orang 

berkumpul kepada Abu Bakr radliyallaahu „anhu, ia berkata “Ada apa denganku, aku tidak 

melihat „Aliy ?”. Maka pergilah beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian 

kembali bersamanya Lalu Abu Bakr berkata kepadanya “Wahai „Ali, engkau katakan engkau 

anak paman Rasulullah shalallaahu „alaihi wa sallam dan sekaligus menantu beliau?”. „Ali 

radliyallaahu „anhu berkata : “Jangan mencela wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah 

tanganmu” kemudian ia membentangkan tangannya dan berbaiat kepadanya. Kemudian Abu 

Bakr pun berkata “Ada apa denganku, aku tidak melihat Az-Zubair?”. Maka pergilan 

beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian kembali bersamanya. Abu Bakr 

berkata “Wahai Zubair, engkau katakan engkau anak bibi Rasulullah shallallaahu „alaihi wa 

sallam dan sekaligus hawariy beliau”. Az-Zubair berkata “Janganlah engkau mencela wahai 

khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu”. Kemudian ia membentangkan tangannya 

dan berbaiat kepadanya” [As Sunnah Abdullah bin Ahmad no 1292]. 

Dawud bin Abi Hind dalam periwayatannya dari Abu Nadhrah memiliki mutaba‘ah dari Al 

Jurairiy sebagaimana yang diriwayatkan Al Baladzuri dalam Ansab Al Asyraf 1/252 dengan 

jalan sanad Hudbah bin Khalid dari Hammad bin Salamah dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah. 

Hammad bin Salamah memiliki mutaba‘ah dari Ibnu Ulayyah dari Al Jurairy dari Abu 

Nadhrah sebagaimana disebutkan Abdullah bin Ahmad dalam As Sunnah no 1293 

Riwayat Al Jurairy juga disebutkan oleh Ibnu Asakir dengan jalan sanad dari Ali bin „Aashim 

dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah dari Abu Sa‟id [Tarikh Ibnu Asakir 30/278]. Riwayat Ibnu 

Asakir ini tidak mahzfuzh karena kelemahan Ali bin ‗Aashim. Yaqub bin Syaibah 

mengatakan ia banyak melakukan kesalahan. Ibnu Ma‘in menyatakan tidak ada apa-apanya 
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dan tidak bisa dijadikan hujjah. Al Fallas berkata “ada kelemahan padanya, ia insya Allah 

termasuk orang jujur”. Al Ijli menyatakan tsiqat. Al Bukhari berkata “tidak kuat di sisi para 

ulama”. Daruqutni juga menyatakan ia sering keliru. [At Tahdzib juz 7 no 572]. An Nasa‘i 

menyatakan Ali bin „Aashim “dhaif” [Ad Dhu‘afa no 430]. Ali bin ‗Aashim dhaif karena 

banyak melakukan kesalahan dan dalam riwayatnya dari Al Jurairiy ia telah menyelisihi 

Hammad bin Salamah dan Ibnu Ulayyah keduanya perawi tsiqat. Riwayat yang mahfuzh 

adalah riwayat dari Al Jurairy dari Abu Nadhrah tanpa tambahan dari Abu Sa‘id. 

Dengan jalan sanad yang tinggi yaitu riwayat Dawud bin Abi Hind dan riwayat Al Jurairiy 

dari Abu Nadhrah maka diketahui bahwa bagian kedua yang menyebutkan pembaiatan Ali 

dan Zubair bukan perkataan Abu Sa‘id Al Khudriy melainkan perkataan Abu Nadhrah. 

Riwayat Wuhaib yang disebutkan Al Hakim, Baihaqi dan Ibnu Asakir dengan sanad yang 

panjang menggabungkan kedua bagian tersebut dalam satu riwayat padahal sebenarnya 

bagian pertama adalah perkataan Abu Sa‘id Al Khudriy sedangkan bagian kedua adalah 

perkataan Abu Nadhrah. Riwayat Ja‟far bin Muhammad bin Syaakir dari „Affan bin Muslim 

dari Wuhaib dan riwayat Abu Hisyaam dari Wuhaib memiliki pertentangan yang 

menunjukkan bahwa riwayat tersebut diriwayatkan dengan maknanya sehingga 

memungkinkan terjadinya pencampuran kedua perkataan Abu Sa‘id dan Abu Nadhrah. 

 Pada riwayat ‘Affan dari Wuhaib disebutkan kalau yang berkata “sesungguhnya juru bicara 
kalian benar” adalah Abu Bakar tetapi pada riwayat Abu Hisyaam dari Wuhaib yang 
mengatakan itu adalah Umar. 

 Pada riwayat ‘Affan dari Wuhaib disebutkan kalau yang memegang tangan Abu Bakar dan 
berkata “ini sahabat kalian” adalah Zaid bin Tsabit tetapi dalam riwayat Abu Hisyaam dari 
Wuhaib yang memegang tangan Abu Bakar dan mengatakan itu adalah Umar. 

Riwayat yang tsabit dalam penyebutan baiat Ali dan Zubair kepada Abu Bakar adalah 

riwayat perkataan Abu Nadhrah sedangkan riwayat Wuhaib dengan sanad yang panjang 

telah terjadi pencampuran antara perkataan Abu Nadhrah dan Abu Sa‘id Al Khudri. Hal ini 

dikuatkan oleh riwayat Wuhaib dengan sanad yang tinggi tidak terdapat keterangan 

penyebutan baiat Ali dan Zubair. Abu Nadhrah Mundzir bin Malik adalah tabiin yang 

riwayatnya dari Ali, Abu Dzar dan para sahabat terdahulu [Abu Bakar, Umar dan Utsman] 

adalah mursal [Jami‘ Al Tahsil Fii Ahkam Al Marasil no 800] maka riwayat yang 

menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair adalah riwayat dhaif. 

. 

. 

Apalagi telah disebutkan dalam riwayat shahih dan tsabit dari Aisyah sebelumnya bahwa 

baiat Imam Ali kepada Abu Bakar terjadi setelah kematian Sayyidah Fathimah [‗alaihis 

salam] yaitu setelah enam bulan. Dalih salafy yang melahirkan istilah “baiat kedua” jelas 

tidak masuk akal karena jika memang riwayat Abu Sa‘id benar maka baiat Imam Ali kepada 

Abu Bakar itu sudah disaksikan oleh kaum muslimin lantas mengapa perlu ada lagi baiat 

kepada Imam Ali setelah enam bulan dihadapan kaum muslimin. Apalagi setelah enam bulan 

Abu Bakar malah dalam khutbahnya menyebutkan kalau Ali belum pernah memberikan baiat 

dan alasannya. Kemusykilan ini terjelaskan bahwa riwayat Abu Sa‘id itu dhaif, Abu Sa‘id 

tidak menyebutkan baiat Ali dan Zubair, itu adalah perkataan Abu Nadhrah yang tercampur 

dengan riwayat Abu Sa‘id. 
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Jadi jika kita melengkapi riwayat Al Hakim dan yang lainnya [tentang penyebutan baiat Ali] 

dengan riwayat yang mahfuzh maka riwayat tersebut sebenarnya sebagai berikut. 

 َ ٗخً  ٖ ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ٘خ ؿ وٞد ػ ؼ ٣ ٖ زخّ ٓلٔي ر ؼ ٞ حُ ٘خ أر كيػ

 ٞ ٘خ أر ٘ي ػ ٛ ٢ ٖ أر ٘خ ىحٝى ر ٤ذ ػ ٘خ ٝٛ ِْ ػ ٔ ٓ ٖ لخٕ ر ٘خ ػ ػ

ٔخ  خٍ ُ ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط وي١ٍ ٍ ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ ٠َس ػٖ أر ٗ

٢ ٞك ٜخٍ  ط زخء ح٧ٗ خّ هط ِْ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٖ إ ٍ ٜٔخؿ٣َ َ٘ حُ خ ٓؼ وٍٞ ٣ ٣ ْٜ٘ َؿَ ٓ ؼَ حُ ـ ك

٘خ  ٓ ٬ ٚؼ ٍؿ ٓ َٕ ٌْ ه ٘ ٓ ٬ َ ٍؿ ٔؼ ظ ٓ خٕ اًح ح ً ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

خٍ  ٘خ ه ٓ َ ٌْ ٝح٥ه ٘ ٛٔخ ٓ ٬ٕ أكي ٌٛح ح٧َٓ ٍؿ  ٢ِ َٟ٘ إٔ ٣ ك

ي د وخّ ٣ُ ي ك ًُ ٠ِ ٜخٍ ػ زخء ح٧ٗ ؼض هط ظخر ظ وخٍ إ ك ض ك خر ٕ ػ

ٖ ٝإ ح٩ٓخّ  ٜٔخؿ٣َ خٕ ٖٓ حُ ً ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٜخٍ ٍ ٘خ أٗ ٔخ ً ٜخٍٙ ً لٖ أٗ ٗٝ ٖ ٜٔخؿ٣َ ٌٕٞ ٖٓ حُ ٣

 ْ وخٍ ؿِحً ٘ٚ ك ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ٌَ ٞ ر وخّ أر ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

ظْ  ِ ؼ ٞ ك ٓخ ُ خٍ أ ْ ه ٌْ ػ ِ خث زض ه ٜخٍ ٝػ َ٘ ح٧ٗ خ ٓؼ ٤َح ٣ هللا ه

ْ ي ُ ًُ َ٤ وخٍ ؿ ٌَ ك ٢ ر ٤ي أر ض ر خر ٖ ػ ي ر ْ أهٌ ٣ُ ْ ػ ٘خً ل ٛخُ ح 

وٞح  ِ ط ْ حٗ ؼٞٙ ػ زخ٣ ٌْ ك ز ٛخك ٌٛح  خٍ ٠َس ه ٗ ٞ ٞ  أر ؼي أر خ ه ِٔ ك

 ٚ٘ ٔؤٍ ػ ٤خ ك ِ َ ػ ٣ ِْ وّٞ ك ٢ ٝؿٞٙ حُ ظَ ك زَ ٗ ٘ ٔ ٠ حُ ِ ٌَ ػ ر

ٍٓٞ هللا  ٖ ػْ ٍ ٌَ ر ٞ ر وخٍ أر ٚ ك ٞح ر ؤط ٜخٍ ك خّ ٖٓ ح٧ٗ وخٍ ٗ ك

ٜخ  ٘ن ػ ٘ٚ أٍىص إٔ ط ظ ِْ ٝه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٖ٤ ِٔ ٔ ٔ حُ

 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  لش ٍ ٤ ِ خ ه ذ ٣ ؼ٣َ وخٍ ٫ ط ك

 ٚ ظ٠ ؿخإٝح ر ٘ٚ ك ٔؤٍ ػ ؼٞحّ ك ٖ حُ ٤َ ر ِر َ حُ ٣ ْ ُ ْ ٚؼ ػ زخ٣ ك

ٚ أٍىص إٔ  ِْ ٝكٞح٣ٍ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٔش ٍ ٖ ػ وخٍ ر ك

لش  ٤ ِ خ ه ذ ٣ ؼ٣َ ٚ ٫ ط ُٞ ؼَ ه وخٍ ٓ ٤ٖ ك ِٔ ٔ ٔ ٜخ حُ ٘ن ػ ط

غ زخ٣ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا   حٍٙ

Telah menceritakan kepada kami Abul „Abbas Muhammad bin Ya‟qub yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ja‟far bin Muhammad bin Syaakir yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Affan bin Muslim yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa‟id Al Khudriy radiallahu ta‟ala 

„anhu yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] wafat maka khatib 

khatib di kalangan anshar berdiri kemudian datanglah salah seorang dari mereka yang 

berkata “wahai kaum muhajirin sungguh jika Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

menyuruh salah seorang diantara kalian maka Beliau menyertakan salah seorang dari kami 

maka kami berpandangan bahwa yang memegang urusan ini adalah dua orang, salah 

satunya dari kalian dan salah satunya dari kami, maka khatib-khatib Anshar itu 

mengikutinya. Zaid bin Tsabit berdiri dan berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berasal dari kaum muhajirin maka Imam adalah dari kaum muhajirin dan kita 
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adalah penolongnya sebagaimana kita adalah penolong Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam]”. Abu Bakar radiallahu ta‟ala anhu berdiri dan berkata “semoga Allah 

membalas kebaikan kepada kalian wahai kaum Anshar, benarlah juru bicara kalian itu” 

kemudian ia berkata “jika kalian mengerjakan selain daripada itu maka kami tidak akan 

sepakat dengan kalian” kemudian Zaid bin Tsabit memegang tangan Abu Bakar dan berkata 

“ini sahabat kalian maka baiatlah ia” kemudian mereka pergi.  

Abu Nadhrah berkata Ketika Abu Bakar berdiri di atas mimbar, ia melihat kepada orang-

orang kemudian ia tidak melihat Ali, ia bertanya tentangnya maka ia menyuruh orang-orang 

dari kalangan Anshar memanggilnya, Abu Bakar berkata “wahai sepupu Rasulullah dan 

menantunya apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Ali berkata “jangan 

mencelaku wahai khalifah Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]” maka ia membaiatnya. 

Kemudian Abu Bakar tidak melihat Zubair, ia menanyakan tentangnya dan memanggilnya 

kemudian berkata “wahai anak bibi Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan 

penolongnya [hawariy] “apakah engkau ingin memecah belah kaum muslimin?”. Zubair 

berkata “jangan mencelaku wahai khalifah Rasulullah” maka ia membaiatnya 

Akhir kata sepertinya Salafy nashibi harus berusaha lagi mengais-ngais riwayat dhaif untuk 

melindungi doktrin mereka. Atau mungkin akan keluar jurus “ngeyelisme” yang seperti biasa 

adalah senjata pamungkas orang yang berakal kerdil. Lebih dan kurang kami mohon maaf 

[kayak bahasa ―kata sambutan‖]. Salam Damai 

Kekonyolan Salafy Membela Abu Bakar Tetapi 

Merendahkan Ahlul Bait 

Posted on Juli 31, 2011 by secondprince  

Kekonyolan Salafy Dalam Membela Abu Bakar Dan Merendahkan Ahlul Bait 

Pernahkah anda membaca blog yang ngaku-ngaku salafy, nah kalau pernah maka anda akan 

melihat jika ia menulis bantahan kepada Syiah [atau orang yang ia tuduh Syiah] maka tidak 

segan-segan ia merendahkan Ahlul Bait. Kalau ada orang yang mengutip riwayat kesalahan 

sahabat maka ia akan meradang setengah mati melemparkan celaan keras seolah-olah orang 

tersebut melakukan maksiat. Tetapi jika mereka bernafsu membantah Syiah [atau orang yang 

ia tuduh Syiah] ia dengan gampangan mengutip riwayat yang menyalahkan Ahlul Bait. 

Contohnya ia tidak segan-segan menulis tulisan dengan judul Ali bin Abi Thalib Shalat 

Sambil Mabuk. Sebuah judul yang lebih layak untuk dikatakan provokatif dan bermental 

nashibi. Sungguh menyedihkan, kebencian mereka terhadap Syiah membuat mereka 

menghalalkan apa yang mereka haramkan pada orang lain. Mengingat Ali bin Abi Thalib 

sendiri adalah sahabat dan ahlul bait Nabi, maka dengan caranya yang ia pakai untuk 

menuduh orang sebagai Syiah maka ia lebih layak untuk dikatakan seorang rafidhah nashibi 

yang mengaku salafy. 

Baru-baru ini ada yang membuat tulisan dengan judul Pengakuan Imam Maksum Bahwa 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] Pernah Marah Kepadanya. Inti tulisan tersebut adalah 

untuk membela Abu Bakar dari kemarahan Sayyidah Fathimah bahwa kemarahan Sayyidah 

Fathimah menurutnya tidak berkonsekuensi apa-apa bagi Abu Bakar bahkan menurutnya 

Sayyidah Fathimah telah tersilap atas sikap marahnya. Salafy yang bermental nashibi itu mau 

https://secondprince.wordpress.com/2011/07/31/kekonyolan-salafy-dalam-membela-abu-bakar-dan-merendahkan-ahlul-bait/
https://secondprince.wordpress.com/2011/07/31/kekonyolan-salafy-dalam-membela-abu-bakar-dan-merendahkan-ahlul-bait/
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mementahkan hadis “kemarahan Sayyidah Fathimah adalah kemarahan Nabi”. Bagaimana 

caranya? Ia berusaha membawakan riwayat bahwa Nabi pun pernah marah kepada Ahlul 

Bait. Inti dari Syubhat-nya kalau Abu Bakar mau dicela atas kemarahan Sayyidah Fathimah 

maka Ahlul Bait juga pantas dicela atas kemarahan Nabi. Kalau ahlul bait tidak layak dicela 

atas kemarahan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka Abu Bakar pun tidak layak dicela 

atas kemarahan Sayyidah Fathimah. 

 ٢ زَٗ خٍ: أه ١َٛ ه ِ ٤ذ، ػٖ حُ ؼ ٗ خ  زَٗ خٍ: أه خٕ ه ٤ٔ ٞ حُ ٘خ أر كيػ

 ٢ ٖ أر ٢ِ ر زَٙ: إٔ ػ ٢ِ أه ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل ٤ٖ: إٔ حُ ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ػ

ٔش  خ١ ٚ ٝك ِْ ١َه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زَٙ: إٔ ٍ ذ أه ١خُ

خ  ِض: ٣ و ٤خٕ(. ك ِ ٜ وخٍ: )أ٫ ط ِش، ك ٤ ُ ّ٬ ٔ ٤ٚ حُ ِ ز٢ ػ ٘ ٘ض حُ ر

هللا ٤ي  ٘خ ر ٔ ل ٍٓٞ هللا، أٗ بك ،ٍ ٗ حً ز٣ ٕأ ءخ ؼ ؼ ٘ ؼر خ ؼ ٘  ،خ

 ٞٛ ٚظ ٝ ؼ ٔٓ  ْ جخ، ػ ٤ ٗ  ٢ َؿغ اُ ٣ ْ ي ُٝ ٘خ ًُ ِ ٤ٖ ه َٜف ك خٗ ك

. ٢ٗء ؿي٫} ؼَ  ٔخٕ أً خٕ ح٩ٗ وٍٞ: }ًٝ ٣ ٞٛ وٌٙ، ٝ ٠َد ك ٣ ،ٍٞٓ 

Telah menceritakan kepada kami Abul-Yamaan, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepada 

kami Syu‟aib, dari Az-Zuhriy, ia berkata : Telah mengkhabarkan kepadaku „Aliy bin Al-

Husain : Bahwasannya Al-Husain bin „Aliy pernah mengkhabarkan kepadanya : 

Bahwasannya „Aliy bin Abi Thaalib pernah mengkhabarkan kepadanya : Bahwasannya 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mendatangi dan membangunkannya dan Faathimah 

di satu malam, lalu bersabda : “Tidakkah kalian berdua akan shalat (tahajjud) ?”. Lalu aku 

(„Aliy) menjawab : “Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah. Seandainya 

Dia berkehendak untuk membangunkan kami, niscaya Dia akan membangunkan kami”. 

Maka beliau berpaling ketika kami mengatakan hal itu dan tidak kembali lagi. Kemudian 

kami mendengar beliau membaca firman Allah sambil memukul pahanya : „Manusia adalah 

makhluk yang paling banyak membantah‟ (QS. Al-Kahfi : 54)” [Shahih Bukhaariy no. 1127. 

Lihat juga no. 4724 & 7347 & 7465]. 

Nashibi itu membawakan riwayat di atas dan sebelumnya ia berkata ―Nah, sekarang saya ajak 

Pembaca sekalian untuk menyaksikan pengakuan ‗Aliy bin Abi Thaalib radliyallaahu ‗anhu 

bahwasannya beliau shallallaahu ‗alaihi wa sallam pernah marah dan menghardik dirinya‖. 

Perhatikan kata-kata yang ia ucapkan bahwa Ali [radiallahu ‗anhu] mengaku Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] pernah marah dan menghardik dirinya. Kemudian lihat kembali 

riwayat di atas dan silakan dicek para pembaca ―adakah Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

marah dan menghardik Ali bin Abi Thalib?‖. Tidak ada, itu cuma khayalan atau persepsinya 

yang lahir dari mental nashibi dan kebencian terhadap orang yang ia tuduh Syiah. 

Siapa yang dihardik oleh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam riwayat di atas?. Kalau ia 

tidak mampu memahami riwayat tersebut maka kami bisa memberikan bantuan untuk 

memahaminya. Tentu kami memaklumi keterbatasan dirinya dalam memahami riwayat yang 

berkaitan dengan ahlul bait. Riwayat di atas menyebutkan peristiwa dimana Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] mengajak Sayyidah Fathimah dan Imam Ali untuk shalat malam. Imam Ali 

menjawab “Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami berada di tangan Allah. Seandainya Dia 

berkehendak untuk membangunkan kami, niscaya Dia akan membangunkan kami”. Jawaban 

ini tidak disukai oleh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] sehingga Beliau langsung pergi dan 

mengutip ayat “manusia ada makhluk yang paling banyak membantah”. 
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Sekarang kita tanya pada salafy nashibi itu, adakah pelanggaran Syariat disini yang menurut 

nashibi itu telah membuat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] marah dan menghardik ahlul 

bait. Tidak ada, ketidaksukaan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan kekecewaan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah karena pada saat itu jawaban Imam Ali terkesan enggan 

melakukan shalat malam yang memang bukan perkara yang diwajibkan. Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] menginginkan Ahlul Bait-nya agar bersegera dalam beribadah baik itu yang 

diwajibkan atau tidak. Kami tidak menolak riwayat ini tetapi kami yakin setelah Imam Ali 

mendengar jawaban Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang menyiratkan ketidaksukaan dan 

kekecewaan maka Imam Ali dan Sayyidah Fathimah bersegera melakukan ibadah shalat 

malam seperti yang dianjurkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Silakan lihat, kami tidak ada kesulitan sedikitpun untuk menerima riwayat tersebut. Kami 

juga tidak perlu membuat pembelaan ngawur dan mengait-ngaitkannya dengan kasus Abu 

Bakar. Apa mau nashibi itu dengan mengutip riwayat ini dan mengaitkannya dengan kasus 

Abu Bakar?. Apa yang ia inginkan dengan menunjukkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

pernah marah kepada Ahlul Bait?. 

Kami mengakui kalau Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] pernah tidak suka, kecewa 

atau marah terhadap Ahlul Bait. Terdapat riwayat yang menyebutkan soal itu dan dalam 

riwayat tersebut juga dijelaskan kalau Ahlul Bait bersegera dalam mengikuti Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Ahlul Bait menjadikan kemarahan atau ketidaksukaan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] itu sebagai hujjah sehingga mereka bersegera meninggalkan 

perkara yang tidak disukai Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tersebut. Hal ini sangat 

berbeda dengan Abu Bakar yang berkeras pada pendiriannya sehingga Sayyidah Fathimah 

marah dan tidak berbicara dengannya sampai Beliau wafat. 

ػََ٘خ َٙ ِي َكيَّ َٔ َّٜ ػََ٘خ َػْزُي حُ َكيَّ  َّٕ ػَُٚ أَ َّٕ َؿيَُّٙ َكيَّ ٍّ أَ َّ٬َٓ  ُٖ ٣ُْي ْر َُ ػ٢َِ٘  ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َكيَّ ٌّ َكيَّ خ َّٓ
َّٕ حْرَ٘شَ  ػَُٚ أَ َْ َكيَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٠َُ ْٞ َٓ  َٕ رَخ ْٞ َّٕ ػَ ػَُٚ أَ خَء َكيَّ َٔ ْٓ أَرَخ أَ

َٙ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ سَ َىَهَِْض َػ٠َِ  ََ ُٛز٤َْ ٍَٛذ  ًَ  ْٖ ِٓ  ُْ حط٤ِ َٞ َٛخ َه ك٢ِ ٣َِي َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َُّ هللاَّ

ٍُ َؼُٚ ٣َوُٞ َٓ ٤ٍَّش  َٜ َٛخ رُِؼ ُع ٣ََي ََ َْ ٣َْو َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ََ َؼ ـَ ُْلَظَُن كَ َٜخ ح َُ ٍُ  ٣ُوَخ

َْ حط٤ِ َٞ ُ ك٢ِ ٣َِيِى َه ََ هللاَّ َؼ ـْ َ٣ ْٕ ِى أَ َُّ ُٔ َٜخ ٣َ ََ٘غ  َُ َٛ خ  َٓ َٜخ  ْض ا٤َُِْ ٌَ َ٘ شَ كَ َٔ ٍٍ كَؤَطَْض كَخ١ِ ْٖ َٗخ ِٓ

ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ْٗطََِْوُض أََٗخ  ح َٝ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َٜخ   رِ

َّ َم َٕ هَخ ًَ ظَؤْ ْٓ ح ح ًَ َٕ اِ خ ًَ َٝ ُْزَخِد  َِْق ح َّ َه َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ شُ  َٔ َٜخ كَخ١ِ ٍَ كَوَخَُْض َُ ُْزَخِد هَخ َُْق ح

 ْٖ ِٓ َِشٌ  ِٔ ِْ ِٓ َٛخ  ك٢ِ ٣َِي َٝ  ٍَ ٍٖ هَخ َٔ َيحَٛخ ا٢ََُِّ أَرُٞ َك ْٛ َِِش حَُّظ٢ِ أَ ِٔ ِْ ِّٔ ِٙ حُ ٌِ َٛ ١َِ ا٠َُِ  ْٗظُ ح

ْٕ ٍِ أَ َُْؼْي شُ رِخ َٔ ٍَ ٣َخ كَخ١ِ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ََ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَٛذ كََيَه ًَ   ُّ ٍَ حَُّ٘خ ٣َوُٞ

 ْْ َُ َٝ َؽ  ََ َّْ َه ِي٣ًيح ػُ َٗ خ  ًٓ ٌْ َٜخ َػ َٓ ٌَ َّْ َػ ٍٍ ػُ ْٖ َٗخ ِٓ َِشٌ  ِٔ ِْ ِٓ ك٢ِ ٣َِيِى  َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ُْ٘ض  شُ رِ َٔ كَخ١ِ

َّٖ َُِي حُ ٌَ َغ رِ ِٔ َٓ خ  َّٔ َٜخ َػْزًيح كَؤَْػظَوَْظُٚ كََِ ِ٘ َٔ ْص رِؼَ ََ ظَ ْٗ َِِش كَز٤َِؼْض كَخ ِٔ ِْ ِّٔ ْص رِخُ ََ َٓ َ ر٢ُِّ ٣َْوُؼْي كَؤ

ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ شَ  َٔ ٠ كَخ١ِ َـّ َٗ ١ٌِ ِ حَُّ ُي هلِلَّ ْٔ َُْل ٍَ ح هَخ َٝ  ََ زَّ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  

Telah menceritakan kepada kami „Abdush-Shamad : Telah menceritakan kepada kami 

Hammaam : Telah menceritakan kepada kami Yahyaa : Telah menceritakan kepadaku Zaid 

bin Salaam : Bahwasannya kakeknya pernah menceritakan kepadanya : Bahwasannya Abu 

Asmaa‟ pernah menceritakan kepadanya : Bahwasannya Tsaubaan maulaa Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam pernah menceritakan kepadanya : “Anak perempuan 
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Hubairah pernah bertamu ke kediaman Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam sedangkan 

di tangannya ada cincin-cincin emas bernama Al-Fatah. Rasulullah shallallaahu „alaihi wa 

sallam memukul-mukulkan tongkat kecil ke tangannya, dan bersabda kepadanya : “Apakah 

engkau senang jika Allah mengenakan cincin-cincin dari api neraka ke tanganmu?”. Anak 

perempuan Hubairah itu lalu mendatangi Fathimah dan mengadukan apa yang dilakukan 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam kepadanya. Tsaubaan berkata : Aku dan 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam beranjak, lalu beliau berdiri di balik pintu. Dan 

kebiasaan beliau bila meminta ijin masuk (rumah), beliau berdiri di balik pintu. Lalu 

Faathimah berkata kepada anak perempuan Hubairah : “Lihatlah kalung ini yang 

dihadiahkan Abu Hasan (yaitu „Aliy bin Abi Thaalib radliyallaahu „anhu) kepadaku”. Saat 

kalung emas itu ada di tangan Faathimah, lalu Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam masuk 

menemuinya dan bersabda : “Wahai Fathimah ! Demi tegaknya keadilan, (senangkah 

engkau) seandainya orang-orang berkata : „Faathimah binti Muhammad mengenakan 

kalung dari api neraka ?”. Lalu beliau mencela Faathimah dengan keras, setelah itu beliau 

pergi dan tidak duduk. Kemudian Faathimah memerintahkan agar kalung itu dijual, 

kemudian harganya dibelikan budak kemudian dimerdekakan. Saat Nabi shallallaahu „alaihi 

wa sallam mendengar hal itu, beliau bertakbir dan bersabda : “Segala puji bagi Allah yang 

telah menyelamatkan Fathimah dari neraka” [Musnad Ahmad 5/278 no 22451 dengan 

sanad yang shahih]. 

Riwayat di atas juga pernah dikutip oleh salafy nashibi itu dan ia berkata ―Pelajaran yang 

dapat kita ambil dari hadits ini adalah bahwa Faathimah binti Rasulullah shallallaahu ‗alaihi 

wa sallam bukanlah pribadi maksum. Ia bisa berbuat keliru, karena barangkali ia belum 

mengetahui larangan tersebut dari ayahnya shallallaahu ‗alaihi wa sallam‖. 

Kami sendiri tidak pernah menyatakan Sayyidah Fathimah maksum seperti yang disinggung 

nashibi ini. Pandangan kami soal Ahlul Bait adalah mereka adalah pegangan dalam Syariat 

sebagai salah satu tsaqalain yang harus dipegang teguh sepeninggal Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Perkara berbagai riwayat yang menunjukkan ketidaktahuan ahlul bait atau mereka 

pernah salah dan diingatkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] itu tidak menafikan fakta 

bahwa pada akhirnya Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] memberikan jaminan bahwa mereka 

adalah pegangan umat islam agar tidak tersesat. 

Berbicara soal konsep maksum, mari kita tanya nashibi itu apakah Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] pernah salah dan lupa? adakah contoh riwayat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

pernah salah dan lupa?. Kalau menurut nashibi itu ada maka kami tanya lagi apakah itu 

berarti Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak maksum?. Sepertinya nashibi sendiri 

mengalami inkonsistensi dalam menyatakan kemaksuman Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Mereka mengatakan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bisa salah dan lupa tetapi 

mereka tetap menyatakan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] maksum. 

Ia juga berkata : Selain itu, dapat kita ketahui bahwa Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa 

sallam marah karena melihat adanya pelanggaran syari‘at. Tidaklah ia mengecam dengan 

keras dan mengancam dengan api neraka jika perbuatan itu bukan satu larangan dalam 

syari‘at. 

Kalau begitu kami tanya wahai nashibi, mana pelanggaran syariat yang anda maksud. Apakah 

seorang wanita memakai perhiasan emas adalah pelanggaran syariat dalam islam?. Kami 

pribadi tidak melihat ada pelanggaran syariat disitu tetapi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

khawatir bahwa hal-hal yang duniawi seperti itu dapat melalaikan pemakainya sehingga 
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terjatuh dalam api neraka. Apalagi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] menginginkan agar 

Ahlul bait-nya hidup dalam keadaan zuhud. Inilah yang tampak dalam ketidaksukaan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] tersebut. 

Bagaimanakah sikap Sayyidah Fathimah terhadap hal ini?. Lihat baik-baik ternyata Sayyidah 

Fathimah bersegera melepaskan kalung emas tersebut karena hal itu membuat Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak suka. Kami jelas berbeda dengan salafy yang bermental 

nashibi, ia mengira duduk persoalannya adalah wanita dilarang atau diharamkan memakai 

perhiasan emas dan Sayyidah Fathimah tidak tahu akan hal itu. Sehingga ketika Sayyidah 

Fathimah memakai kalung emas Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] menjadi marah. Jadi 

intinya salafy itu menuduh Imam Ali memberikan barang haram kepada Sayyidah Fathimah 

dan sayyidah Fathimah memakai barang haram tersebut. silakan pembaca lihat betapa kejinya 

tuduhan nashibi kepada Ahlul bait 

Lucunya salafy ini tidak membaca bahwa dalam riwayat di atas Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] pergi tanpa mencabut kalung tersebut dari Sayyidah Fathimah. Kalau memang hal 

itu diharamkan maka Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] akan segera mencabutnya. 

Tidak terpikirkan oleh kami Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] pergi dan membiarkan 

Sayyidah Fathimah memakai kalung emas yang diharamkan. 

Salafy berkata : Keridlaan Faathimah tidak membuat beliau shallallaahu ‗alaihi wa sallam 

kendur, karena syari‘at tidaklah diukur dari keridlaan ataupun kemarahan seseorang selain 

beliau shallallaahu ‗alaihi wa sallam. Syari‘atlah yang menjadi tolok ukur dalam 

menghukumi sesuatu. 

Lha salafy ini tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Kalau ia bisa berkata Syariat tidak diukur 

dari keridhaan ataupun kemarahan seseorang selain Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka 

kemarahan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah syariat. Riwayat di atas justru 

menunjukkan bagaimana Ahlul Bait bersegera meninggalkan apa yang tidak disukai Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] walaupun itu termasuk perkara yang dibolehkan. 

Bukankah Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang mengatakan kalau kemarahan Sayyidah 

Fathimah adalah kemarahannya. Apa yang membuat Sayyidah Fathimah marah maka 

membuat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] marah, itulah hadis Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Bukankah hadis Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah syariat. Jadi 

kemarahan Sayyidah Fathimah adalah hujjah sebagaimana halnya kemarahan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Seharusnya sikap Abu Bakar setelah menyaksikan kemarahan Sayyidah Fathimah maka ia 

merujuk sikap dan pernyataannya kemudian membenarkan Sayyidah Fathimah karena 

kemarahannya adalah kemarahan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Bukankah Ahlul Bait 

ketika mereka melihat ketidaksukaan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] mereka bersegera 

meninggalkan perkara tersebut walaupun perkara tersebut dibolehkan. Tidak ada satupun 

diantara mereka yang berkata ―memakai perhiasan emas bagi wanita itu halal‖ [walaupun 

Nabi memang menghalalkannya]. 

Fakta riwayat menunjukkan Abu Bakar malah berkeras pada hadis yang ia riwayatkan 

sehingga Sayyidah Fathimah marah kepadanya sampai Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

wafat. Kalau hadis tersebut benar maka sangat tidak mungkin Sayyidah Fathimah 

menunjukkan kemarahannya, Beliau akan berpegang pada hadis Nabi [shallallahu ‗alaihi 
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wasallam] tersebut. Kemarahannya menunjukkan bahwa ia menolak hadis yang disampaikan 

Abu Bakar. 

Jika ahlul bait dan sahabat bertentangan dalam masalah Syariat maka kami berpegang pada 

Ahlul Bait. Abu Bakar boleh saja mengaku ia meriwayatkan hadis Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] tetapi Sayyidah Fathimah adalah ahlul bait yang menjadi pegangan bagi umat 

termasuk Abu Bakar, Sayyidah Fathimah adalah orang yang kemarahannya adalah 

kemarahan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Sayyidah Fathimah adalah orang yang paling 

tahu dalam masalah ini dibanding Abu Bakar. 

Salafy nashibi bersikeras membela Abu Bakar bahwa hadis Abu Bakar benar kalau begitu 

maka konsekuensinya salafy nashibi menuduh Sayyidah Fathimah mendustakan hadis shahih 

[kami berlindung kepada Allah SWT dari tuduhan seperti ni]. Lha apa lagi artinya Sayyidah 

Fathimah marah sampai beliau wafat kepada Abu Bakar [padahal Abu Bakar hanya 

menyampaikan hadis tersebut] selain Sayyidah Fathimah mendustakan hadis yang dibawa 

Abu Bakar. Kan tidak masuk akal Sayyidah Fathimah menerima hadis tersebut tetapi marah 

sampai Beliau wafat. Akankah salafy nashibi menjawab dilema yang mereka hadapi? Jangan-

jangan mereka malah tidak paham dilema yang kami sampaikan. Yah akal yang kerdil dan 

kebencian kepada ahlul bait memang sudah jadi penyakit lama kaum nashibi. 

Anomali Hadis Abu Bakar Tentang Warisan Nabi? 

Posted on Juli 29, 2011 by secondprince  

Anomali Hadis Abu Bakar Tentang Warisan Nabi? 

Tulisan ini tentu saja tidak bertujuan merendahkan sahabat yang mulia Abu Bakar [radiallahu 

‗anhu] tetapi tulisan ini bertujuan untuk membela ahlul bait dan syubhat-syubhat yang 

dilontarkan oleh salafy dan pengikutnya [yang ngaku-ngaku mencintai ahlul bait]. 

Perselisihan yang terjadi antara Ahlul bait [Sayyidah Fathimah] dan Abu Bakar bukan 

perselisihan biasa layaknya perselisihan antar mujtahid. Sayyidah Fathimah meminta warisan 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan Abu Bakar menolak permintaan Sayyidah Fathimah 

[‗Alaihis salam] dengan membawakan hadis ―Nabi tidak mewariskan dan semua yang 

ditinggalkan adalah sedekah‖. Mendengar hal ini, Sayyidah Fathimah marah dan tidak 

berbicara kepada Abu Bakar sampai Beliau wafat. 

Hadis yang dibawakan Abu Bakar adalah keliru, Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] juga 

mewariskan seperti yang dikatakan Ahlul bait. Abu Bakar sendiri pada awalnya ternyata 

mengakui kalau keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah yang mewarisi Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Anehnya setelah itu Abu Bakar membawakan hadis yang 

menentang perkataannya. 

 ٖ ٖ ٓلٔي ر زي هللا ر ٘خ ػ خٍ ػ ٢ ه ٢٘ أر خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ كيػ

خٍ  زش ه ٤ ٗ  ٢ ٖ أر زي هللا ر ٚظ ٖٓ ػ ؼ ٔٓ زي هللا ٝ خٍ ػ زش ه ٤ ٗ  ٢ أر

ٔخ  خٍ ُ ٤َ ه ل ط ٢ حُ ٤غ ػٖ أر ٖ ؿٔ ٤ي ر ُٞ ٤َ ػٖ حُ ٠ ٖ ك ٘خ ٓلٔي ر ػ

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زٞ ٍ ٢ ه ٠ أر ٔش اُ خ١ ِض ك ٓ أٍ

 ٌَ خٍ ر ِٚ ه ِْ أّ أٛ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ض ٍ ض ٍٝػ أٗ

https://secondprince.wordpress.com/2011/07/29/anomali-hadis-abu-bakar-tentang-warisan-nabi/
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ِٚ َ أٛ وخٍ ٫ ر ٤ٚ ٝ  ك ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ْٜٓ  ٖ ؤ٣ ض ك خُ ه

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ  ٢ ٌَ اٗ ٞ ر وخٍ أر خٍ ك ِْ ه ٓ

 ِٚ ؼ ٠ٚ ؿ ز ْ ه ٔش ػ ؼ ٤خ ١ ز ؼْ ٗ وٍٞ إ هللا ػِ ٝ ؿَ اًح أ١ ٣ ِْ ٓ

وّٞ ٖٓ ١ٌِ ٣ ض  ُ ؤٗ ض ك وخُ ٤ٖ ك ِٔ ٔ ٔ ٠ِ حُ ض إٔ أٍىٙ ػ َأ٣ ؼيٙ ك ر

ِْ ِْ أػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٖٓ ٍ ٔٓ ٓخ  ٝ 

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Muhammad bin Abi 

Syaibah. Abdullah berkata dan aku mendengarnya [juga] dari „Abdullah bin Abi Syaibah 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari Walid bin Jumai‟ 

dari Abu Thufail yang berkata “ketika Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] wafat, 

Fathimah mengirim utusan kepada Abu Bakar yang pesannya “engkau yang mewarisi 

Rasulullah atau keluarganya?”. Abu Bakar menjawab “bukan aku tapi keluarganya”. 

Sayyidah Fathimah berkata “dimana bagian Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]?”. 

Abu Bakar berkata “aku mendengar Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] mengatakan 

sesungguhnya Allah „azza wa jalla jika memberi makan seorang Nabi kemudian ia wafat 

maka dijadikan itu untuk orang yang bertugas setelahnya, maka aku berpendapat untuk 

menyerahkannya kepada kaum muslimin”. Sayyidah Fathimah berkata “engkau dan apa 

yang engkau dengar dari Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] adalah lebih tahu” 

[Musnad Ahmad 1/4 no 14, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata “sanadnya hasan 

perawinya perawi tsiqat perawi Bukhari dan Muslim kecuali Walid bin Jumai‟ ia termasuk 

perawi Muslim] 

Hadis riwayat Ahmad di atas kedudukannya shahih dengan syarat Muslim. Faedah yang 

dapat diambil dari hadis ini adalah Abu Bakar [radiallahu ‗anhu] sendiri mengakui bahwa 

keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang mewarisi Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam].  Tetapi setelah itu, ketika Sayyidah Fathimah [‗Alaihis salam] datang kepadanya 

dan meminta warisan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] Abu Bakar malah membawakan 

hadis bahwa Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak diwarisi. 

ْٖ خٍُِق َػ َٛ  ْٖ ْؼٍي َػ َٓ  ُٖ ُْ ْر ٤ِٛ ح ََ ػََ٘خ اِْر ِ َكيَّ ُٖ َػْزِي هللاَّ ِِ ْر ٣ ِِ َُْؼ ػََ٘خ َػْزُي ح َٜخٍد  َكيَّ ِٗ  ِٖ حْر

 َّٕ ْطُٚ أَ ََ َٜخ أَْهزَ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َّّ ح شَ أُ َ٘ َّٕ َػخثِ َِ أَ ر٤َْ ُِّ ُٖ حُ سُ ْر َٝ َْ ٢ِٗ ُػ ََ ٍَ أَْهزَ هَخ

ي١ِّ ِّٜ ٍَ حُ ٌْ ؤََُْض أَرَخ رَ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٬ََّّٔ حْرَ٘شَ  َٜخ حُ شَ َػ٤َِْ َٔ َم كَخ١ِ

ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َى  ََ خ طَ َّٔ ِٓ َٜخ  حػَ ََ ٤ ِٓ َٜخ  َُ َْ ِٔ ْٕ ٣َْو َْ أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ كَخِس  َٝ  رَْؼَي 

ُٜذ ٠َِّ حُِّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٍَ اِ ٌْ َٜخ أَرُٞ رَ َُ ٍَ ُ َػ٤َِْٚ كَوَخ خ أَكَخَء هللاَّ َّٔ ِٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ 

 ُ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ُْ٘ض  شُ رِ َٔ ـ٠َِزَْض كَخ١ِ َيهَشٌ كَ َٛ َ٘خ  ًْ ََ خ طَ َٓ ُع  ٍَ ُٞٗ ٫َ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ

 ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ْض رَْؼَي  َٗ َػخ َٝ ك٤َِّْض  ُٞ طَُٚ َكظ٠َّ طُ ََ َٜخِؿ ُٓ  ٍْ َِ ْْ طَ ٍَ كََِ ٌْ ْص أَرَخ رَ ََ ـَ َٜ َْ كَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ

ُ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ ُٜ ْٗ ظَّشَ أَ ِٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ِ . َػ٤َِْ

Telah menceritakan kepada kami „Abdul „Aziz bin „Abdullah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa‟d dari Shalih dari Ibnu Syihaab yang berkata 

telah mengabarkan kepadaku „Urwah bin Zubair bahwa „Aisyah Ummul Mukminin 

radiallahu „anha mengabarkan kepadanya bahwa Fathimah [„Alaihimus Salaam] putri 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] meminta kepada Abu Bakar shiddiq setelah 
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wafatnya Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] agar membagi untuknya bagian harta 

warisan yang ditinggalkan Rasulullah [shallallahu „alihi wasallam] dari harta fa‟i yang 

Allah karuniakan untuk Beliau. Abu Bakar berkata kepadanya bahwa Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “kami tidak mewariskan dan apa yang kami 

tinggalkan adalah sedekah” maka Fathimah binti Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

marah dan tidak berbicara kepada Abu Bakar dan ia terus tidak berbicara dengan Abu 

Bakar sampai ia wafat, ia hidup setelah wafatnya Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

selama enam bulan. [Shahih Bukhari 4/79 no 3092] 

Pada awalnya Abu Bakar mengakui bahwa keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang 

mewarisi Nabi [shallallahu ‗alihi wasallam] tetapi setelah itu ia mengatakan bahwa Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak diwarisi. Sikap Sayyidah Fathimah [‗Alaihis salam] yang 

marah dan tidak berbicara kepada Abu Bakar menunjukkan bahwa Sayyidah Fathimah 

menolak hadis yang disampaikan Abu Bakar tersebut. 

Mari kita tanyakan kepada nashibi yang ngaku-ngaku salafy. Jika memang Nabi tidak 

diwarisi maka mengapa Abu Bakar mengakui kalau keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] yang mewarisi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Apakah pada saat itu Abu 

Bakar belum mendengar hadis tersebut? lho kalau begitu kapan lagi Abu Bakar mendengar 

hadis tersebut padahal ketika Abu Bakar mengakui hal itu Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] sudah wafat. Atau Abu Bakar sengaja mendustakan hadis yang ia dengar?. btw 

silakan pilih wahai nashibi. Kalau pilihan kami cukup sederhana Abu Bakar keliru dalam 

meriwayatkan hadis tersebut, lebih sederhana dan lebih menjaga etika baik kepada Ahlul Bait 

ataupun kepada sahabat. Banyak sekali contohnya sahabat bisa salah dalam meriwayatkan 

hadis, yang tidak tahu silakan cari tahu. 

Seandainya Sayyidah Fathimah menerima hadis tersebut maka tidak ada alasan bagi Beliau 

untuk marah dan tidak berbicara kepada Abu Bakar. Ada baiknya mereka yang membela Abu 

Bakar dan menyalahkan Sayyidah Fathimah itu memperhatikan ayat Al Qur‘an berikut 

ؿخً  ك٬ََ ََ ْْ َك ِٜ ِٔ ُيْٝح ك٢ِ أَٗلُ ـِ َ٫َ ٣ َّْ ْْ ػُ ُٜ ََ ر٤ََْ٘ ـَ َٗ خ  َٔ َٞى ك٤ِ ُٔ ٌِّ َٕ َكظ٠ََّ ٣َُل ُٞ٘ ِٓ رَِّي ٫َ ٣ُْئ ٍَ َٝ
٤ِِٔخً ْٔ ْٞح طَ ُٔ ِِّ َٔ ُ٣ َٝ خ ه٤ْ٠َََض  َّٔ ِّٓ  

Maka demi Tuhanmu, mereka [pada hakikatnya] tidak beriman hingga mereka menjadikan 

kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak 

merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka 

menerima dengan sepenuhnya [QS An Nisa : 65] 

Jika memang hadis Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang disampaikan Abu Bakar 

adalah benar maka sikap Sayyidah Fathimah yang keberatan sehingga Beliau marah dan tidak 

berbicara kepada Abu Bakar sampai enam bulan dapat dikenakan pada ayat Al Qur‘an di 

atas. Kami berlindung kepada Allah SWT atas konsekuensi yang seperti ini. 

Sayyidah Fathimah adalah Ahlul Bait yang selalu bersama Al Qur‘an. Beliau adalah putri 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] Sayyidah wanita di surga, orang yang paling 

memahami Al Qur‘an setelah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Orang yang 

kemarahannya sama dengan kemarahan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Maka tidak lain 

kemarahan Sayyidah Fathimah menunjukkan bahwa hadis yang disampaikan Abu Bakar itu 

adalah keliru. 
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Apalagi hadis bahwa Nabi tidak mewariskan adalah hadis musykil yang bertentangan dengan 

Al Qur‘anil Karim yang jelas menyatakan kalau para Nabi juga mewariskan. Perhatikan ayat 

berikut dimana Nabi Zakaria [‗Alaihis salam] berdoa 

ا٢ِِّٗ ِهْلُض َٝ ح٢َُِ  َٞ َٔ ُْ أَط٢ِ َػخهَِحً كََٚ ح ََ ْٓ خَِٗض ح ًَ َٝ حث٢ِ  ٍَ َٝ  ٖ ِٓ َِػ٢ُِ٘  ٤ُِّخ ٣َ َٝ ٖ َُُّيَٗي  ِٓ ْد ٢ُِ 
٤ّخً ِٟ ٍَ دِّ  ٍَ  ُِْٚ حْؿَؼ َٝ ٍِ ٣َْؼوَُٞد  ْٖ آ ِٓ َُِع  َ٣ َٝ  

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah 

seorang yang mandul maka anugrahilah aku dari sisiMu seorang putra yang akan mewarisi 

aku dan mewarisi dari keluarga Ya‟qub, dan jadikanlah ia Tuhanku seorang yang diridhai 

[QS Maryam : 5&6] 

Sebagian orang berusaha mencari dalih bahwa ―mewarisi‖ yang dimaksud adalah mewarisi 

kenabian. Tentu saja ini alasan yang dicari-cari, kami pribadi tidak tahu berasal dari mana 

konsep “kenabian itu diwariskan”. Sangat jelas bahwa doa Nabi Zakaria di atas adalah 

keinginan Beliau memiliki seorang putra yang akan menjadi ahli waris Beliau. Karena 

konsep putra sebagai ahli waris yang mewarisi orang tuanya [ayah dan ibunya] adalah konsep 

yang sudah ada sepanjang masa dan ditetapkan dalam kitab-kitab samawi. Seandainya dari 

dahulu para Nabi tidak mewariskan maka Nabi Zakaria tidak akan melafazkan doa dengan 

lafaz yang seperti itu. Lafaz doa Nabi Zakaria menunjukkan bahwa Nabi pun dapat 

mewariskan kepada putranya. 

Kata ―mawaliy‖ yang berkaitan dengan kata ―mewarisi‖ itu terkait dengan mewariskan harta 

atau apa-apa yang dimiliki seseorang. 

َِْ٘خ ٍَّ َؿَؼ ٌُ ُِ َٝ ح٢َُِ  َٞ َٓ ح٧َْم  َٝ  ِٕ حَُِيح َٞ ُْ َى ح ََ خ طَ َّٔ ِٓ ْْ ُٛ ْْ كَآطُٞ ٌُ خُٗ َٔ َٖ َػوََيْص أ٣َْ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  َٕ رُٞ ٍَ
٤ِٜيحً َٗ ٢ٍْء  َٗ  َِّ ًُ َٕ َػ٠َِ  خ ًَ َّٕ هللّاَ  ْْ اِ ُٜ ٤زَ ِٜ َٗ 

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, 

kami jadikan [mawaliy] pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah 

bersumpah setia dengan mereka maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya 

Allah menyaksikan segala sesuatu [QS An Nisa : 33] 

Jadi arti dari mawaliy itu adalah orang-orang yang akan mewarisi harta. Nabi Zakaria 

khawatir terhadap orang [kerabat] yang akan mewarisi harta Beliau, sehingga Beliau berdoa 

kepada Allah SWT agar diberikan seorang putera yang dapat mewarisi Beliau. Maka kata 

―mewarisi‖ disini sangat berkaitan dengan pewarisan harta peninggalan. 

Kesimpulan : Hadis Abu Bakar bahwa para Nabi tidak mewariskan jelas bertentangan 

dengan Al Qur‘an dan Ahlul Bait maka dengan jelas menurut kami hadis tersebut keliru. 

Ahlul Bait Sayyidah Fathimah jelas berada dalam kebenaran. 

Tadlis Abu Hurairah Berarti Juga Tadlis Imam Ali? 

Kekonyolan Nashibi Alfanarku 

Posted on Juli 22, 2011 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2011/07/22/tadlis-abu-hurairah-berarti-juga-tadlis-imam-ali-kekonyolan-nashibi-alfanarku/
https://secondprince.wordpress.com/2011/07/22/tadlis-abu-hurairah-berarti-juga-tadlis-imam-ali-kekonyolan-nashibi-alfanarku/
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Tadlis Abu Hurairah Berarti Juga Tadlis Imam Ali? Kekonyolan Nashibi Alfanarku 

Semakin hari ternyata pikiran saudara kita yang satu ini semakin konyol saja. Kami sarankan 

padanya agar ia belajar ilmu logika sehingga dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan 

premis yang ada. Dan belajar ilmu hadis agar ia memahami istilah-istilah yang berkaitan 

dengan hadis. Tulisannya kali ini benar-benar tidak berkualitas dan sebentar lagi akan kami 

tunjukkan buktinya. Pada salah tulisannya yang ia buat dengan niat membantah kami, ia 

berkata  

Tetapi tanpa dinyana ternyata senjata makan tuannya sendiri, jika dia menganggap Abu 

Hurairah sebagai seorang yang melakukan tadlis maka dia seharusnya menganggap Imam 

Ali dan Abbas radhiyallahu „anhuma sebagai orang-orang yang juga melakukan tadlis, 

bagaimana hal lucu ini bisa terjadi? Cekidot Gan. 

Kami akan tunjukkan justru yang menjadi senjata makan tuan adalah tulisannya sendiri. 

Mengapa ini bisa terjadi? Ya karena seperti idolanya Abul Jauzaa‘, ia ini mengidap penyakit 

yang sama [agak lebih parah sih] yaitu tidak mengerti betul apa yang ditulis orang lain. 

Sehingga ia sering mencampuradukkan khayalannya sendiri kepada tulisan orang lain yang 

ingin ia bantah. Sebenarnya yang ia bantah hanya wahamnya yang ia nisbatkan kepada orang 

lain. Yah kasarnya memang terkesan “agak skizofrenik”. 

Orang syi‟ah ini berhujjah pada hadits-hadits berikut ini yang mengindikasikan bahwa Abu 

Hurairah telah melakukan tadlis artinya Abu Hurairah mengaku meriwayatkan langsung 

dari Nabi shalallahu „alaihi wasalam padahal sebenarnya dia mendengar riwayat tersebut 

dari sahabat yang lain. (untuk selanjutnya nukilan perkataan dari si rafidhi ini saya tandai 

dengan warna biru) 

Yup benar sekali, Abu Hurairah memang terbukti melakukan tadlis. Itu adalah fakta dari 

kedua riwayat shahih yang kami kutip sebelumnya. Kalau iatidak mengerti artinya tadlis 

maka silakan belajar kembali ilmu musthalah hadits.Kemudian nashibi itu mengutip 

perkataan kami soal riwayat dimana Ali dan Abbas berdialog dengan Umar soal harta 

warisan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Berikut perkataan kami yang ia kutip, kami beri 

warna biru 

jawaban Imam Ali dan Abbas kepada Umar dengan lafaz ―na‘am‖ [ya] ditafsirkan salafy 

seolah-olah menunjukkan kalau Imam Ali dan Abbas mendengar langsung hadis Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] tersebut. Padahal kenyataannya tidak demikian. 

Dalam hadis shahih riwayat Tirmidzi di atas dimana sanadnya juga berujung pada Az Zuhri 

dari Malik bin Aus diketahui ketika Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam wafat, Ali dan 

Abbas adalah orang yang datang kepada Abu Bakar dan meminta bagian warisan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Jika lafaz ―na‘am‖ dari Ali dan Abbas diartikan bahwa mereka berdua mendengar langsung 

dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] hadis Nabi tidak mewariskan maka 

konsekuensinya berarti Ali dan Abbas dengan sengaja melakukan hal yang bertentangan 

dengan sunnah Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Mereka berdua tahu kalau Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak mewariskan tetapi mereka tetap meminta warisan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Bukankah ini contoh perbuatan yang fasiq atau mungkar. 

Tentu saja kami berlepas diri dari tuduhan seperti ini 

Jika salafy mengatakan Ali dan Abbas mendengar langsung hadis tersebut dari Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] maka sama saja dengan salafy menuduh Ali dan Abbas sengaja 
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melakukan perbuatan yang fasiq dan mungkar 

Maka penafsiran yang benar terhadap lafaz ―na‘am‖ tersebut adalah Ali dan Abbas 

mengetahui Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] berkata demikian dari apa yang 

dikatakan Abu Bakar radiallahu ‗anhu. Jadi Ali dan ‗Abbas tidaklah mendengar langsung 

hadis tersebut dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] melainkan mereka 

mengetahuinya dari Abu Bakar. 

Silakan baca kutipan kami di atas dengan baik dan pahami kata demi kata. Perkataan kami Ali 

dan Abbas mengetahui Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata demikian dari apa 

yang dikatakan Abu Bakar radiallahu „anhu bukan menunjukkan adanya tadlis. Mengapa? 

karena mereka berdua tidak pernah meriwayatkan hadis tersebut dan mereka tidaklah 

membenarkan hadis yang disebutkan oleh Abu Bakar tersebut. Nashibi itu tidak memahami 

tulisan kami kemudian ia berhujjah seolah-olah kami tanaqudh disini padahal itu cuma 

khayalan yang lahir dari kebenciannya semata. Ia berkata 

Terlihat bagaimana si rafidhi yang salafyphobia ini pada kalimat-kalimatnya begitu getol 

menekankan bahwa Imam Ali dan Abbas membenarkan hadits Nabi shalallahu „alaihi 

wasalam yang dinukil oleh Umar tersebut  bukan berarti mereka berdua mendengar 

langsung dari Nabi shalallahu „alaihi wasalam tetapi mereka berdua mendengarhadits 

tersebut dari Abu Bakar. 

Kami tidak pernah menyatakan “Imam Ali dan Abbas membenarkan hadis Nabi [shallallahu 

„alaihi wasallam] yang disebutkan oleh Abu Bakar dan Umar”. Yang kami nyatakan 

sebelumnya adalah Imam Ali dan Abbas mengetahui Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata demikian dari apa yang dinyatakan Abu Bakar. Apakah Imam Ali dan 

Abbas membenarkan hadis tersebut?. Jawabannya ―tidak‖. Buktinya sudah kami bahas tuntas 

dalam tulisan yang lalu 

1. Imam Ali dan Abbas menyatakan Abu Bakar dan Umar sebagai orang yang zalim dan durhaka 
dalam perkara ini. Pernyataan “zalim dan durhaka” menunjukkan Imam Ali dan Abbas tidak 
membenarkan hadis yang diriwayatkan Abu Bakar. 

2. Imam Ali dan Abbas pada masa pemerintahan Umar meminta kembali harta warisan Nabi 
*shallallahu ‘alaihi wasallam+. Ini bukti nyata mereka berdua tidak membenarkan hadis yang 
diriwayatkan Abu Bakar bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ tidak mewariskan 

3. Imam Ali setelah wafatnya Sayyidah Fathimah [enam bulan setelah Abu Bakar menjadi 
khalifah] mendeklarasikan kalau Abu Bakar bertindak sewenang-wenang terhadap ahlul bait 
dan ahlul bait adalah orang yang lebih berhak atas perkara tersebut. 

Ketiga fakta yang kami sebutkan adalah bukti nyata kalau Imam Ali tidak membenarkan 

hadis yang diriwayatkan Abu Bakar soal warisan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Imam 

Ali mengetahui adanya hadis Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] seperti itu dari Abu 

Bakar tetapi Imam Ali tidak membenarkannya. 

Nah apakah kemudian kita juga boleh menganggap bahwa Imam Ali dan Abbas telah 

melakukan tadlis? Karena mereka membenarkan bahwa Nabi shalallahu „alaihi wasalam 

telah bersabda seperti di atas padahal mereka sebenarnya tidak mendengar langsung dari 

Nabi shalallahu „alaihi wasalam tetapi mereka mengetahuinya dari Abu Bakar? Apakah 

Utsman yang membenarkan hadits di atas juga dianggap melakukan tadlis? Silahkan anda 

fikirkan sendiri. 
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Silakan baca baik-baik perkataan alfanarku di atas, karena kami tidak pernah menyatakan 

Imam Ali dan Abbas membenarkan hadis Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] yang 

diriwayatkan Abu Bakar tersebut maka pernyataan di atas tidak layak ditujukan pada kami. 

Wahai alfanarku, yang engkau bantah hanya khayalanmu sendiri yang engkau nisbatkan 

kepada kami. Kalau memang tidak memahami tulisan orang lain maka diam sajalah, jangan 

terlalu sering menunjukkan rendahnya kualitas diri. 

Kesimpulan, sudah lazim di kalangan sahabat, jika seorang sahabat membawakan hadits 

Nabi shalallahu „alaihi wasalam maka para sahabat yang lain akan mempercayainya dan 

membenarkannya sehingga mereka dapat langsung mengatakan bahwa rasulullah telah 

bersabda demikian demikian tanpa harus menyebutkan sahabat yang mendengar langsung 

dari Nabi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa mereka saling mempercayai dan mengakui, 

ini juga menunjukkan bahwa para sahabat adalah adil. Jadi tidak ada istilah tadlis di 

kalangan para sahabat. 

Pernyataannya bahwa para sahabat saling mempercayai dan mengakui bukan pernyataan 

yang bersifat mutlak untuk semua sahabat. Mengapa? Karena terdapat riwayat-riwayat yang 

menunjukkan hal yang sebaliknya tetapi bukan itu yang ingin kami bahas disini [insya Allah 

mungkin akan ada tulisan khusus tentang ini]. Nashibi ini mengatakan ―tidak ada istilah tadlis 

di kalangan sahabat‖. 

Alasan yang ia kemukakan adalah karena “semua sahabat adil” dimana mereka saling 

mempercayai dan mengakui maka tidak ada istilah tadlis. Kami ucapkan padanya : Selamat 

anda alfanarku telah menunjukkan kekonyolan yang luar biasa. Kami sarankan agar anda 

membuka Ulumul hadis [yang pengantar saja] dan silakan lihat pengertian tadlis. Tadlis yang 

disebutkan dalam ilmu hadis tidak ada syarat apakah orang tersebut [yang menjadi perantara] 

seorang yang dipercaya ataukah tidak dipercaya?. Mau orang itu tsiqat, adil, pendusta kalau 

memang terbukti adanya tadlis ya tetap tadlis namanya. 

Tadlis dalam ilmu hadis adalah meriwayatkan hadis dari seseorang secara langsung padahal 

sebenarnya ia tidak mendengar hadis itu secara langsung dari orang tersebut tetapi melalui 

perantara orang lain. Terlepas dari apakah orang perantara itu dipercaya atau tidak, tetap 

saja itu dinamakan tadlis?. Oleh karena itu dalam ilmu hadis ada dikenal istilah “ia tidak 

melakukan tadlis kecuali dari perawi tsiqat”  maksudnya orang yang dimaksud hanya 

melakukan tadlis dari para perawi tsiqat [terpercaya] dan dikenal juga istilah “ia suka 

melakukan tadlis dari para perawi dhaif” . 

Jadi mari kembali ke hadis Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah meriwayatkan langsung dari 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]? Ya, telah kami tunjukkan dalil shahihnya. Apakah Abu 

Hurairah akhirnya mengakui kalau yang menceritakan hadis itu kepadanya ternyata Fadhl bin 

‗Abbas? Ya, itu pun telah disebutkan dalam riwayat shahih. Abu Hurairah meriwayatkan 

langsung dari Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] padahal sebenarnya ia mendengar hadis 

itu dari Fadhl bin „Abbas. Kesimpulannya Abu Hurairah memang melakukan tadlis dalam 

hadis ini. Kalau alfanarku nashibi itu keberatan atau tidak terima, ya silakan tunjukkan 

hujjahnya. Tapi bagaimana mau berhujjah, ia sendiri tidak memahami apa itu tadlis. 

Apa sih sebenarnya masalah alfanarku?. Orang ini terlalu berprasangka buruk kepada kami. 

Ia menganggap setiap tulisan kami merendahkan sahabat yang ia idolakan sampai ke taraf 

―seolah maksum‖. Diiringi dengan kebenciannya terhadap kami yang selalu ia tuduh syiah 

rafidhah [jika begitu maka alfanarku sendiri lebih cocok dikatakan rafidhah nashibi] 
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ditambah lagi dengan kelemahan ―cara berpikirnya‖ dan kualitas ilmu yang kurang maka 

lahirlah bantahan-bantahan yang ngawur ala pesakitan. 

Apa sih yang ia bantah sebenarnya disini?. Apa masalahnya?. Apakah ia tidak rela sahabat 

Nabi Abu Hurairah dikatakan melakukan tadlis?. Mengapa? Apa menurutnya setiap tadlis itu 

adalah suatu sifat tercela yang dapat menjatuhkan kredibilitas seseorang?. Jika itu 

persepsinya maka silakan ia melemparkan pandangannya kepada para imam tsiqat dan perawi 

tsiqat yang dikatakan melakukan tadlis. 

Silakan ia buka kitab Thabaqat Al Mudallisin karya Ibnu Hajar yaitu kitab yang memuat 

nama orang-orang yang dikatakan melakukan tadlis. Dalam kitab itu dapat ditemukan nama 

para imam atau ulama besar seperti Yahya bin Sa‘id, Malik bin Anas, Imam Bukhari, Imam 

Muslim, Hisyam bin Urwah, Ibrahim An Nakha‘iy, Sufyan Ats Tsawriy, Sufyan bin Uyainah 

dan yang lainnya. Lantas apakah itu membuat nama mereka tercela atau kredibilitas mereka 

jatuh?. Apakah Ibnu Hajar yang mencantumkan nama-nama mereka sedang merendahkan 

kredibilitas mereka?. Apakah para ulama yang menyatakan mereka melakukan tadlis sedang 

menjatuhkan kredibilitas mereka?. Apakah dalam ilmu hadis kredibilitas mereka jatuh karena 

pernah melakukan tadlis?. Berapa banyak para mudallis yang dijadikan hujjah dalam kitab 

Shahih Bukhari dan Muslim?. Silakan jawab kalau anda mampu. Jadi waham pesakitan anda 

yang menuduh kami merendahkan Abu Hurairah seharusnya anda tuduhkan pula pada para 

Ulama. Kalau anda masih tidak mengerti juga kekonyolan tulisan anda maka itu berarti anda 

sudah tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan. Akhir kata Salam Damai 

Apakah Ali dan Abbas Menerima Hadis Abu Bakar dan 

Umar Tentang Warisan Nabi? 

Posted on Juli 22, 2011 by secondprince  

Apakah Ali dan Abbas Menerima Hadis Abu Bakar dan Umar Tentang Warisan Nabi 

[shallallahu ‘alaihi wasallam[? 

Mohon maaf jika ada yang bosan dengan tema tulisan yang seperti ini. Tulisan ini kami tulis 

sebagai bantahan kepada “orang yang suka berbasa-basi” tetapi miskin ilmu [baca : 

alfanarku]. Jika ada orang yang suka membantah tulisan tanpa ilmu maka dialah orangnya. 

Orang ini tidak punya modal lain selain keahliannya bersilat lidah. Orang yang suka 

mengotak-atik riwayat dan suka menolak hadis shahih dengan alasan naïf “itu kitab tidak 

mu‟tabar” atau “itu bukan riwayat kutubus sittah”. Ia berkata 

Mengapa mereka (orang syi‟ah) masih selalu mempermasalahkannya? Karena mungkin 

itulah yang mereka bisa lakukan dan menu keyakinan yang mereka miliki tidak lain dan tidak 

bukan hanya mengekspose kasus-kasus yang sudah selesai ribuan tahun silam dimana para 

pelakunya sudah menghadap yang Maha Kuasa, hal itu dimaklumi karena jika tidak 

membahas hal-hal tersebut, sama saja mereka merasa seperti tidak punya keyakinan. 

Yang mempermasalahkan itu bukan hanya orang Syi‘ah, wahai kisanak. Dan itu termasuk 

masalah sejarah yang terus dikaji ulang oleh mereka yang memang mau meneliti dengan 

objektif. Orang seperti anda yang terbiasa taklid memang tidak mengenal semangat meneliti 

seperti itu. Masalah sejarah ya memang sudah selesai ribuan tahun lamanya mengingat para 

pelaku sejarah itu sudah menghadap Allah SWT. Apakah sejarah yang berlangsung ribuan 

https://secondprince.wordpress.com/2011/07/22/apakah-ali-dan-abbas-menerima-hadis-abu-bakar-dan-umar-tentang-warisan-nabi-shallallahu-%e2%80%98alaihi-wasallam/
https://secondprince.wordpress.com/2011/07/22/apakah-ali-dan-abbas-menerima-hadis-abu-bakar-dan-umar-tentang-warisan-nabi-shallallahu-%e2%80%98alaihi-wasallam/
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tahun lamanya tidak boleh dibahas? Itu kan hanya pemikiran sakit yang anda derita. Di masa 

kini, dimana ilmu berkembang pesat studi kritis terhadap sejarah adalah sesuatu yang lumrah. 

Apalagi jika sejarah yang dimaksud termasuk sejarah yang didistorsi oleh kalangan salafiyun 

maka lebih utama untuk dibahas. 

Salah seorang syi‟ah mengatakan bahwa Ali dan Abbas tetap tidak terima atas keputusan 

Abu Bakar mengenai harta fa‟i peninggalan Nabi shalallahu „alaihi wasallam dan mereka 

tetap tidak membenarkan hadits Nabi shalallahu „alaihi wasalam yang disampaikan Abu 

Bakar bahwa Nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang ditinggalkan beliau adalah 

sedekah. Menurutnya hal ini diketahui karena pada masa pemerintahan Umar mereka masih 

meminta harta tersebut kepada beliau. Apakah demikian adanya? 

Bukan Syi‘ah yang mengatakan seperti itu tetapi hadis-hadis shahih yang menyatakan 

demikian. Imam Ali tidak membenarkan hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar. 

Imam Ali masih tetap menganggap Ahlul Bait berhak dalam masalah ini. Dan pada masa 

pemerintaha Umar, Imam Ali memang masih meminta warisan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] yang Beliau pinta kepada Abu Bakar sebelumnya. Mari kita lihat basa-basi nashibi 

ini. Ia berkata 

Di dalam hadits di atas dengan jelas dan tegas disebutkan pembenaran Ali dan Abbas 

beserta sahabat yang lainnya yang hadir pada saat itu atas hadits yang disampaikan oleh 

Abu Bakar bahwa Nabi tidak mewariskan dan apa yang ditinggalkannya adalah sedekah, 

perkara mereka mengetahui langsung atau tidak langsung mengenai hadits tersebut tidaklah 

menggugurkan pembenaran mereka atas hadits tersebut. 

Orang ini memang tidak punya ―akal yang cukup‖. Kami sudah membahas tuntas masalah 

ini. Pertama yang kami bahas adalah apakah Ali dan Abbas mendengar hadis tersebut 

dari Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam[?. Kami jawab ―tidak‖ dan mereka 

mendengar adanya hadis itu dari Abu Bakar. Kedua kami sudah membahas bahwa Ali dan 

Abbas tidak menerima hadis yang Abu Bakar sampaikan. Buktinya juga ada di hadis 

riwayat yang sama yaitu riwayat Malik bin ‗Aus juga yaitu 

Terdapat hadis Az Zuhri dari Malik bin Aus yang mengandung lafaz dimana Ali dan Abbas 

memang mengingkari hadis Abu Bakar tersebut. Dalam riwayat Abdurrazaq dengan sanad 

dari Ma‘mar dari Az Zuhri dari Malik bin Aus, Umar berkata 

خٍ أ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زٞ ٍ خ ه ِٔ خ ك ٌَ أٗ ٞ ر ر

خٕ  ٔخ ً ٤ٚ ر ؼيٙ أػَٔ ك ِْ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ ُٝ

 ٢ِ ٠ِ ػ زَ ػ ْ أه خ ػ ٤ٜ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ َ ٔؼ ٣

 ٚ ِْ أٗ ؼ خؿَ ٝهللا ٣ ْ ك خ ظخُ ٤ٜ ٚ ك ِػٔخٕ أٗ خ ط ٔظ وخٍ ٝأٗ زخّ ك ؼ ٝحُ

 ٖٓ ٖ٤ ظ ٘ ٓ  ٌَ ٢ ر ؼي أر خ ر ٜظ ٤ ُٝ ْ ِلن ػ غ ُ خُ خٍ ط ٛخىم ر خ  ٤ٜ ك

خ ٤ٜ ِض ك ٔؼ ٢ ك ٓخٍط ِْ  ا ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٔخ ػَٔ ٍ ر

 ٢ ِْ أٗ ؼ خؿَ ٝهللا ٣ ْ ك خ ظخُ ٤ٜ ٢ ك ِػٔخٕ أٗ خ ط ٔظ ٌَ ٝأٗ ٞ ر ٝأر

ِلن غ ُ خر خٍ ط ٛخىم ر خ  ٤ٜ  ك
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Ketika Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] wafat, Abu Bakar berkata “aku adalah 

Wali Rasulullah setelahnya dan aku akan memperlakukan terhadap harta itu sebagaimana 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] memperlakukannya kemudian datanglah Ali dan 

Abbas. Umar berkata “kalian berdua menganggap bahwasanya ia berlaku zalim dan 

durhaka” dan Allah mengetahui bahwa ia dalam hal ini seorang yang jujur baik dan 

mengikuti kebenaran. Kemudian aku menjadi Wali Abu Bakar selama dua tahun dari 

pemerintahanku aku perbuat terhadap harta itu sebagaimana yang diperbuat Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] dan Abu Bakar dan kalian menganggap aku berlaku zalim 

dan durhaka, Allah mengetahui bahwa aku dalam hal ini jujur, baik dan mengikuti 

kebenaran [Mushannaf Abdurrazaq 5/469 no 9772 dengan sanad yang shahih] 

Kemudian ditambah lagi dengan kesaksian Imam Ali yang dengan jelas mengakui kalau ahlul 

bait berhak dalam urusan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih Bukhari setelah 

wafatnya Sayyidah Fathimah 

 ْْ َُ َٝ  ُ خ أَْػطَخَى هللاَّ َٓ َٝ ْكَ٘خ ك٠َََِْي  ََ ٍَ اَِّٗخ هَْي َػ ََّٜي َػ٢ٌِِّ كَوَخ َ٘ ٍَ كَظَ ٌْ ْْ أَرُٞ رَ ِٜ ََ َػ٤َِْ كََيَه

ْْ َػ٤ََِْي ْ٘لَ حرَظَِ٘خ  َٗ ََ ٟ ُِوَ ََ َّ٘خ َٗ ًُ َٝ  َِ ْٓ ظَْزَيْىَص َػ٤ََِْ٘خ رِخ٧َْ ْٓ ٌََِّ٘ي ح َُ َٝ ُ ا٤ََُِْي  خهَُٚ هللاَّ َٓ ح  ًَ َه٤ْ

٤زًخ ِٜ َٗ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ  

Maka Abu Bakar masuk, Ali mengucapkan syahadat dan berkata “kami mengetahui 

keutamaanmu dan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, kami tidak dengki terhadap 

kebaikan yang diberikan Allah kepadamu tetapi kamu telah bertindak sewenang-wenang 

terhadap kami, kami berpandangan bahwa kami berhak memperoleh bagian karena 

kekerabatan kami dari Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] [Shahih Bukhari no 4240 

& 4241]   

Pernyataan Imam Ali bahwa Abu Bakar dan Umar berlaku zalim padahal mereka hanya 

melaksanakan hadis Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang mereka katakan, menunjukkan 

kalau Imam Ali tidak menerima hadis yang disampaikan Abu Bakar dan Umar. Begitu pula 

pernyataan Imam Ali yang mengaku kalau ahlul bait lebih berhak dan Abu Bakar sewenang-

wenang adalah bukti kalau Imam Ali menolak hadis yang disampaikan Abu Bakar. 

Dalam dialog dengan Umar, Ali dan Abbas tidak membenarkan hadis yang disebutkan Umar. 

Mereka mengakui telah mengetahui adanya hadis itu dari Abu Bakar dan Umar sebelumnya 

sedangkan sikap mereka sendiri jelas yaitu mereka tetap tidak menerima hadis tersebut 

bahkan dimasa pemerintahan Umar. 

Perlu diketahui bahwa dalam permasalahan ini, Abu Bakr radliyallaahu „anhu bukanlah 

orang yang bersendirian dalam meriwayatkan hadits. Beberapa shahabat lain memberikan 

kesaksiannya. Perhatikan riwayat berikut : 

Kemudian ia membawakan dua buah riwayat yaitu riwayat ‗Amru bin Al Haarits dan riwayat 

Abu Hurairah. Soal riwayat ‗Amru bin Al Haarits itu telah kami bahas dalam thread khusus 

dan menunjukkan bahwa yang bersangkutan cuma mengkopipaste argument idolanya Abul-

Jauzaa dan telah kami tunjukkan kebathilannya. Soal riwayat Abu Hurairah, maka kami 

katakan Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis itu dari Abu Bakar, buktinya sebagai berikut 

https://secondprince.wordpress.com/2011/07/03/anomali-salafy-yang-berhujjah-dengan-hadis-%E2%80%98amru-bin-al-haarits/
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خٍ  ِي ه ٔ زي حُ ٖ ػ ٘خّ ر ٤ي ٛ ُٞ ٞ حُ خ أر خٍ ٗ ٠٘ ه ؼ ٔ ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 ٕع ، سٍّّ ١دأ ٕع ، ٍّٝع ٕد ىّفّ ٕع ، سٍّّ ٕدح ١ٕع١ ىحّف حٕ :

٠ِ هللا  ٛ ز٢  ٘ ٘ٚ ، ػٖ حُ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٌَ ٢ ر َس ، ػٖ أر ٣َٛ  ٢ أر

ش ٛيه ٘خ  ًَ ٓخ ط ٍٞع ،  خٍ : » ٫ ٗ ٚ ه ِْ أٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ  ػ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Walid Hisyaam bin „Abdul Malik yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Hammad yakni Ibnu Salamah dari Muhammad bin „Amru dari 

Abi Salamah dari Abu Hurairah dari Abu Bakar radiallahu „anhu dari Nabi [shallallahu 

„alaihi wasallam] bahwa Beliau bersabda “kami tidak mewariskan, apa yang kami 

tinggalkan adalah sedekah” [Musnad Al Bazzar 1/26 no 18 dengan sanad yang shahih] 

Abu Hurairah memang pernah melakukan tadlis seperti yang pernah kami tunjukkan dalam 

tulisan yang lain. Abu Hurairah mengetahui adanya hadis Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

tidak mewariskan itu juga dari Abu Bakar. Jadi tidak tepat menjadikan hadis Abu Hurairah 

sebagai syahid bagi hadis Abu Bakar. 

Dari riwayat di atas dapat dilihat bahwa sebenarnya saat itu Ali sedang menjelaskan duduk 

perkara awal mengapa terjadi hubungan yang kurang enak diantara dia dan keluarganya 

dengan Abu Bakar dan pada kenyataannya akhirnya Ali menerima keputusan Abu Bakar 

mengenai harta tersebut dengan bukti bai‟at beliau kepada Abu Bakar. Jadi hadits di atas 

justru menunjukkan penerimaan Ali atas keputusan Abu Bakar pada akhirnya. 

Riwayat yang ia maksud adalah riwayat Shahih Bukhari yang kami kutip dimana setelah 

enam bulan Imam Ali menyatakan kalau ahlul bait lebih berhak dalam urusan ini dan Abu 

Bakar telah bertindak sewenang-wenang. Imam Ali memang berbaiat kepada Abu Bakar 

tetapi ketika ia melakukan baiat Beliau menjelaskan bahwa Abu Bakar telah bertindak 

sewenang-wenang terhadap ahlul bait dan ahlul bait lebih berhak. Jadi tidak ada keterangan 

Imam Ali menerima keputusan Abu Bakar, justru sampai Imam Ali membaiat beliau 

menegaskan bahwa Abu Bakar bertindak sewenang-wenang dan ahlul baitlah yang berhak. 

Kalau memang Imam Ali mengakui bahwa beliau keliru dan Abu Bakar yang benar maka 

Beliau akan menegaskan kekeliruannya dan menyatakan Abu Bakar yang benar. Faktanya 

Imam Ali justru menyatakan kalau Abu Bakar telah bertindak sewenang-wenang. Ini fakta 

jelas yang tidak dipahami oleh akalnya alfanarku. Mungkinkah dikatakan Imam Ali 

menerima keputusan Abu Bakar padahal dengan jelas Imam Ali menyatakan Abu Bakar 

bertindak sewenang-wenang. Silakan pembaca pikirkan 

Pemberian baiat kepada Abu Bakar bukan berarti Imam Ali membenarkan semua yang telah 

dilakukan oleh Abu Bakar. Cuma logika orang sakit yang mengatakan begitu. Justru dalam 

riwayat tersebut Imam Ali tetap menunjukkan pendiriannya yang berbeda dengan Abu Bakar. 

Kita lihat sekarang bagaimana alfanarku ini suka memelintir riwayat agar sesuai dengan 

kehendaknya. 

Demikian juga dengan Umar, beliau berpandangan sama dengan Abu Bakar, hanya saja di 

masa pemerintahan-nya, Umar melakukan sendiri apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap 

harta Nabi shalallahu „alaihi wasalam selama 2 tahun saja, kemudian beliau serahkan 

pengelolaan sebagian harta (harta fa‟i Bani Nadhir) kepada Ali dan Abbas, karena mereka 

berdua datang kepada Umar dan meminta Umar untuk mempercayakan harta tersebut 
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kepada mereka. dan Umar setuju untuk menyerahkan pengelolaan harta tersebut dengan 

menarik perjanjian dari mereka untuk mengelola harta tersebut sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh Nabi shalallahu „alaihi wasalam, Abu Bakar dan dirinya sendiri. 

Soal Abu Bakar dan Umar memperlakukan harta tersebut maka bukan itu yang kami 

permasalahkan. Yang kami permasalahkan adalah apakah ahlul bait berhak atau tidak akan 

harta tersebut?. Jika harta tersebut ada pada ahlul bait kami yakin ahlul bait akan melakukan 

terhadap harta itu sebagaimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] melakukannya. Pada 

masa pemerintahan Umar, Ali dan Abbas datang meminta warisan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] tetapi Umar menolak dengan hadis Nabi tidak mewariskan. Ali dan Abbas 

menyatakan Umar berlaku zalim dan durhaka sama seperti Abu Bakar kemudian karena 

Umar merasa keduanya terus-terusan meminta harta tersebut maka untuk meredakan sikap 

mereka maka Umar menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada Ali dan Abbas. 

Disini saya berpandangan berbeda dengan orang Syi‟ah tersebut, kedatangan Ali dan Abbas 

kepada Umar bukanlah meminta harta tersebut untuk menjadi milik mereka, tetapi mereka 

meminta Umar untuk mempercayakan harta tersebut kepada mereka karena kedekatan 

kekerabatan mereka dengan Nabi shalallahu „alaihi wasalam. Si penulis syi‟ah tersebut 

berdalilkan riwayat berikut ini : 

Silakan kalau memang anda berbeda pandangan, tetapi silakan ukur pandangan anda dengan 

hadis yang jelas-jelas menyatakan Imam Ali dan Abbas meminta warisan Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] kepada Umar. Kami sebelumnya membawakan hadis 

 َُ َٔ ِٖ أَْػ َ٘ظ٤َْ َٓ َٜخ  ٍَ كَوَز٠َْظُ ٌْ أَر٢ِ رَ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ُّ٢ُِ َٝ ُِْض أََٗخ  كَوُ

َّْ ٍَ ػُ ٌْ أَرُٞ رَ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ِٚ ََ رِ ِٔ خ َػ َٔ َٜخ رِ خ  ك٤ِ َٔ ٌُ ظُ َٔ ِِ ًَ َٝ خ٢ِٗ  َٔ ِؿْجظُ

ح  ٌَ َٛ أَطَخ٢ِٗ  َٝ ِٖ أَِه٤ِي  ْٖ حْر ِٓ ٤زََي  ِٜ ؤ٢َُُِ٘ َٗ ْٔ ٤ٌغ ِؿْجظ٢َِ٘ طَ ِٔ خ َؿ َٔ ًُ َُ ْٓ أَ َٝ حِكَيٍس  َٝ ٍش  َٔ ِِ ًَ َػ٠َِ 

َٜخ ْٖ أَر٤ِ ِٓ  ِٚ أَطِ ََ ْٓ ٤َذ ح ِٜ ؤ٢َُُِ٘ َٗ ْٔ َ٣ 

Aku [Umar] berkata “aku adalah Wali Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan Abu 

Bakar, aku pegang harta itu selama dua tahun dan aku perbuat sebagaimana yang diperbuat 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan Abu Bakar kemudian kalian berdua 

mendatangiku dan ucapan kalian berdua sama dan perkara kalian pun sama, engkau 

[Abbas] mendatangiku untuk meminta bagianmu dari putra saudaramu dan dia ini [Ali] 

mendatangiku untuk meminta bagian istrinya dari ayahnya [Shahih Bukhari no 7305] 

Riwayat di atas sebenarnya dapat dipahami bahwa kedatangan Ali dan Abbas kepada Umar 

bukanlah meminta harta tersebut untuk dimiliki oleh mereka (harta warisan) karena pasti 

akan ditolak oleh Umar, tetapi mereka berdua meminta hak pengelolaan atas harta tersebut 

karena kedekatan kekerabatan mereka dengan Nabi shalallahu „alaihi wasalam dimana di 

masa Abu Bakar mereka tidak bisa mendapatkannya karena Abu Bakar sangat berhati-hati 

dalam menjaga amanat tersebut. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pemahaman ini 

lebih mendekati kebenaran? Buktinya adalah dalam riwayat selanjutnya Umar menyetujui 

untuk menyerahkan harta tersebut kepada Ali dan Abbas dengan syarat keduanya harus 

mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi shalallahu „alaihi wasalam, Abu Bakar dan Umar 

dalam mengelola harta tersebut. Jika harta tersebut diserahkan kepada mereka berdua 

dalam rangka untuk dimiliki oleh mereka (harta warisan), tentu Umar akan menolaknya. 



 976 

Pernyataan “Abbas meminta bagian dari putra saudaranya” dan “Ali meminta bagian 

istrinya dari ayahnya” adalah terkait dengan warisan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

bukannya seperti penjelasan basa-basi ala alfanarku. Ini bukti yang lebih jelas bahwa yang 

dipinta oleh Abbas dan Ali kepada Umar adalah warisan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Dalam riwayat yang sama dari Abdurrazaq dengan sanad yang shahih. Umar berkata 

 ٢٘ ؼ ٌٛح ٣  ٢ ٢ ؿخءٗ خٗ ٔظ ج ْ ؿ زخّ  –ػ ؼ ٢٘  –حُ ٔؤُ ٣ ٖٓ ٚ ٤َحػ ٓ

٤ٚ ٖ أه ٌٛح  ر  ٢ ٤خ  –ٝؿخءٗ ِ ٢٘ ػ ؼ ٢٘  –٣ ٔؤُ ٣ ٖٓ ٚ أط ٤َحع حَٓ ٓ

خ ٤ٜ خٍ  أر ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خ إٔ ٍ ٌٔ ِض ُ و ك

ش ٛيه ٘خ  ًَ ٓخ ط ٍٞع  ٗ٫ 

Kemudian kalian berdua mendatangiku, datang kepadaku dia yakni Abbas meminta 

kepadaku warisannya dari putra saudaranya dan dia ini datang kepadaku yakni Ali meminta 

warisan istrinya dari ayahnya. Maka aku berkata kepada kalian berdua bahwa Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata “kami tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan 

adalah sedekah” [Mushannaf Abdurrazaq 5/469-470 no 9772 dengan sanad yang shahih] 

Duduk permasalahan sebenarnya adalah Imam Ali dan Abbas meminta warisan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] kepada Umar dan Umar menolak keduanya dengan 

menyatakan hadis Nabi tidak mewariskan. Setelah beberapa lama karena Umar melihat 

keduanya seperti tidak menerima keputusan Abu Bakar dan Umar [bahkan menganggap 

Umar berlaku zalim dan durhaka] dan terus-terusan meminta warisan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] maka untuk meredakan sikap mereka Umar menyerahkan urusan 

pengelolaan harta tersebut kepada mereka berdua. 

Jadi bukan seperti yang dikatakan nashibi itu bahwa Ali dan Abbas datang kepada Umar 

meminta hak pengelolaan atau kepengurusan harta. Sebenarnya Ali dan Abbas datang 

meminta warisan tetapi ditolak oleh Umar baru setelah beberapa lama untuk meredakan 

ketegangan antara Umar dengan Ali dan Abbas maka kemudian Umar berinisiatif 

memberikan kepengurusan harta itu. Lucu sekali kalau ada yang mengatakan Imam Ali dan 

Abbas menerima keputusan Abu Bakar sebelumnya. Kalau memang menerima kenapa 

mereka berdua masih meminta warisan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] kepada Umar. 

Dengan demikian jelas bahwa ahlul bait dan keturunannya telah mengelola harta tersebut 

sesuai keputusan Abu Bakar dan Umar. Maka sungguh lemah pandangan orang syi‟ah 

tersebut yang menganggap Imam Ali tetap menolak keputusan Abu Bakar. 

Ahlul Bait [Imam Ali] mengelola harta tersebut di masa Umar tidak menunjukkan Imam Ali 

menerima keputusan Abu Bakar sebelumnya. Abu Bakar tidak pernah tuh menyerahkan 

urusan ini kepada ahlul bait. Pada masa Umar, Imam Ali meminta warisan Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] kepada Umar padahal Abu Bakar telah menyampaikan hadis Nabi tidak 

mewariskan kepada Imam Ali. Orang yang punya akal pikiran akan paham bahwa Imam Ali 

tidak menerima hadis yang disampaikan Abu Bakar sehingga Beliau meminta kembali 

warisan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] kepada Umar. Umar ternyata juga menolak 

permintaan Imam Ali dengan hadis Abu Bakar tetapi setelah beberapa lama baru kemudian 

Umar menyerahkan kepengurusan harta tersebut kepada Imam Ali dan Abbas. Hal ini 

berbeda dengan yang dilakukan Abu Bakar dan Umar bertujuan untuk meredakan ketegangan 

antara dirinya dengan Ali dan Abbas. 
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Satu pertanyaan yang sederhana tetapi cukup membuat orang-orang syi‟ah menjadi pusing 

dan marah-marah karenanya, mengapa ketika Imam Ali telah menjabat khalifah beliau tidak 

merubah status harta peninggalan Nabi shalallahu „alaihi wasalam tersebut? 

Lho anda tahu dari mana Imam Ali tidak mengubah status harta peninggalan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] dan kalau boleh tahu wahai nashibi, bagaimana status harta 

peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] pada masa Utsman, pada masa Imam Ali dan 

pada masa Muawiyah?. Apa anda mengetahui statusnya?. Riwayat mana yang anda jadikan 

hujjah? 

Padahal beliau memegang kekuasaan saat itu, jawabnya, tidak lain dan tidak bukan adalah 

karena beliau menerima dan membenarkan keputusan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 

„anhuma sebagaimana diceritakan dalam riwayat di atas. 

Itu kan jawaban anda yang memang sesuai dengan doktrin yang anda anut. Kami pribadi 

tidak mengetahui bagaimana status harta peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

tersebut pada masa pemerintahan Imam Ali. Dan bagi kami wajar sekali kalau masalah harta 

peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] ini belum dibahas secara tuntas karena Imam 

Ali menghadapi masalah yang lebih mendesak yaitu pertentangan dari para sahabat lainnya 

sehingga terjadi perang Jamal dan perang Shiffin. Jadi logika cetek anda itu jangan dijadikan 

tolak ukur, Imam Ali jauh jauh jauh lebih bijaksana dari pandangan anda yang sangat naïf. 

Dan yang lebih lucu lagi orang syi‟ah ini mencoba mencari-cari dalih bahwa hadits yang 

didengar Abu Bakar tidaklah benar, karena terdapat beberapa peninggalan Nabi shalallahu 

„alaihi wasalam yang tidak dijadikan sedekah. 

Kalau terdapat peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang tidak menjadi sedekah 

maka itu menjadi kemusykilan bagi hadis Abu Bakar bahwa semua peninggalan Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] menjadi sedekah. Orang yang sedikit saja “bisa mikir” akan 

paham kemusykilan yang kami maksud 

Riwayat di atas menunjukkan bahwa A‟isyah menyimpan kain dan baju kasar tersebut, 

apakah itu artinya A‟isyah mewarisinya? Suatu pertanyaan yang aneh, sebagaimana ketika 

harta fa‟i Nabi shalallahu „alaihi wasalam berada di tangan ahlul bait yang diserahkan oleh 

Umar, apakah kemudian harta tersebut menjadi warisan buat mereka? Aneh-aneh saja orang 

syi‟ah ini dalam mencari-cari dalih. 

Lho apa alasannya Aisyah menyimpan pakaian Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]?. 

Bukankah semua peninggalan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] adalah sedekah. Ingat 

hadis Abu Bakar tidak hanya berbunyi “Nabi tidak mewariskan” tetapi juga berbunyi 

“semua yang kami tinggalkan menjadi sedekah”. Pakaian Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

termasuk peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka berdasarkan hadis Abu Bakar 

hukumnya menjadi sedekah. Apa anda tidak bisa memahaminya wahai nashibi?. 

Analogi anda dengan kepengurusan harta oleh Ali dan Abbas jelas tidak nyambung. 

Kepengurusan harta itu seperti tugas yang diberikan untuk kepentingan orang banyak. 

Bukannya disimpan sebagai milik pribadi. Dalam masa pemerintahan Umar, kepengurusan 

harta itu tetap ditujukan untuk sedekah kaum muslimin sedangkan pakaian Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] yang ada pada Aisyah itu tetap Beliau simpan bahkan sampai Aisyah wafat 

dan bukan untuk sedekah. 
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Demikian juga dengan riwayat di atas ini, apalagi akhirnya jubah tersebut dimanfaatkan 

untuk dipakaikan kepada orang yang sedaag sakit diantara mereka. Satu hal yang musykil 

menurut saya pribadi dalam riwayat ini adalah bukankah Nabi shalallahu „alaihi wasalam 

mengharamkan mengenakan sutra untuk laki-laki? Suatu hal yang tidak mungkin beliau 

memakai pakaian yang mengandung sutra di saat beliau masih hidup. Maka cukuplah ini 

sebagai petunjuk kelemahan hadits di atas. Allahu A‟lam. 

Soal pemanfaatan Jubah oleh Asma‟ binti Umais itu setelah Aisyah wafat gak ada kaitannya 

dengan kepemilikan jubah Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tersebut oleh Aisyah ra 

sepeninggal Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Yang menjadi pokok permasalahan adalah 

mengapa pakaian itu tidak diambil oleh Abu Bakar padahal semua pakaian Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] adalah peninggalan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] juga 

jadi statusnya adalah sedekah untuk kaum muslimin tepat setelah Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] wafat. 

Soal kemusykilan yang anda katakan, itu muncul akibat anda terlalu banyak bicara tetapi 

tidak ada ilmunya. Justru hadis Asma‘ binti Umais riwayat Ibnu Sa‘ad juga diriwayatkan 

dalam Shahih Muslim dimana Asma‘ membantah Ibnu Umar yang mengharamkan sutera 

secara mutlak [termasuk pakaian dengan sedikit campuran sutera] untuk laki-laki [Shahih 

Muslim 3/1640 no 2069]. Pakaian yang didalamnya ada campuran sedikit sutera seperti 

Jubah Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan dalam 

hadis shahih. 

 ْ٤ َحٛ ٖ ار ٓلخم ر خٕ ( ٝا ٔؼ ٛٞ ػ زش ) ٝ ٤ ٗ  ٢ ٖ أر ٘خ حر ٝكيػ

َ ػٖ  خ ؿ٣َ زَٗ ٓلخم ( أه لع ٩ ِ َ ) ٝحُ ٛٔخ ػٖ ؿ٣َ ٬ ً ٢ِ ٘ظ ل حُ

ي  َه ٖ ك زش ر ظ ٘خ ٓغ ػ خٍ ً خٕ ه ٔؼ ٢ ػ ٢ ػٖ أر ٤ٔ ظ خٕ حُ ٤ٔ ِ ٓ

خٍ ) ٫  ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ظخد ػَٔ إٔ ٍ خ ً ـخءٗ ك

٢ٗء   ٚ٘ ٓ ٚ ُ ْ٤ َ ا٫ ٖٓ ُ ل٣َ زْ حُ ِ خٍ ٣ َس ا٫ ٌٌٛح ( ٝه ٢ ح٥ه ك

ٔخ أٍُحٍ  ٜظ ٤ َث ٜخّ ك ٤خٕ ح٩ر ِ ٤ٖ ط ظ ِ ٤ٚ حُ ؼ ز ٛ ب خٕ ر ٔؼ ٞ ػ أر

ٔش ٤خُ ط ض حُ ٤ٖ ٍأ٣ ٔش ك ٤خُ ط  حُ

Telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Syaibah [ia adalah Utsman] dan Ishaq bin Ibrahim 

Al Hanzhaliy, keduanya dari Jarir [dan lafaz ini adalah lafaz Ishaq] yang berkata telah 

mengabarkan kepada kami Jarir dari Sulaiman At Taimiy dari Abu Utsman yang berkata 

kami bersama Utbah bin Farqad kemudian datang kepada kami surat dari Umar bahwa 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “Tidak boleh memakai sutera karena ia 

tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali hanya seperti ini”. Abu Utsman 

berkata sambil menunjukkan kedua jari tangannya maka aku melihatnya seperti Jubah 

Thayalisah ketika aku melihat Jubah Thayalisah dahulu [Shahih Muslim 3/1641 no 2069] 

Jadi hadits tersebut bisa dikatakan ada kelemahan pada matan-nya karena bertentangan 

dengan hadits-hadits yang shahih. 

Ucapan ini sudah jelas hanya ucapan ngelantur dari orang yang cuma bisa kopipaste tetapi 

tidak meneliti permasalahan dengan baik. Hadis tersebut jelas shahih dan tidak bertentangan 
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dengan hadis-hadis larangan memakai sutera yang ia kutip. Kemusykilan yang ia katakan 

muncul karena ia tidak melihat keseluruhan hadis tentang larangan memakai sutera. 

Sebenarnya untuk menjawab syubhat ini ada satu pertanyaan yang bisa kita lontarkan, jika 

Nabi shalallahu „alaihi wasalam wafat dengan meninggalkan rumah yang sedang ditempati 

istri-istri dan keluarga beliau yang masih hidup apakah kemudian rumah-rumah tersebut 

harus disedekahkan sementara rumah-rumah tersebut masih dimanfaatkan oleh keluarga 

beliau? pakailah akalmu wahai kawan. 

Lho justru itu yang pernah kami tanyakan wahai kawan. Kalau memang hadis Abu Bakar 

benar bahwa “semua yang ditinggalkan Nabi menjadi sedekah” maka bagaimana dengan 

rumah-rumah Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

kesimpulannya harta yang disedekahkan adalah harta Nabi shalallahu „alaihi wasallam 

sesudah dikurangi harta yang menjadi nafkah bagi keluarga beliau yang ditinggalkan, 

nafkah kalau dalam bahasa kita adalah sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan 

(rumah). 

Silakan kalau anda mau menjawab demikian, sekarang mari kita ikuti apa yang anda katakan. 

Anggap saja harta yang disedekahkan adalah harta Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] setelah 

dikurangi ―nafkah‖. Mari lihat kembali tanah Fadak, bahkan dari hadis yang anda kutip 

sendiri tanah Fadak adalah sumber nafkah bagi keluarga Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

yaitu kalau dalam bahasa anda adalah pangan. Maka menurut anda seharusnya tanah Fadak 

tidak masuk dalam harta yang disedekahkan. Bukan begitu wahai nashibi, atau anda akan 

mulai ngeles seribu bahasa lagi. 

Kemudian soal nafkah yang anda sebut “sandang” [pakaian], kalau yang kita bicarakan 

dalam hal ini nafkah Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] terhadap istri-istri Beliau, maka 

pakaian yang dimaksud adalah pakaian untuk istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

bukannya pakaian Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] sendiri. Logika dari mana, kalau 

pakaian Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] adalah nafkah untuk Aisyah. Jadi hadis-hadis 

yang menyebutkan pakaian Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] ada pada Aisyah jelas 

merupakan kemusykilan bagi hadis Abu Bakar bahwa semua peninggalan Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] menjadi sedekah. Apakah menurut Abu Bakar, Aisyah boleh memiliki 

peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tetapi Sayyidah Fathimah tidak boleh?. 

Silakan wahai nashibi, kalau mau menjawab tetapi tolong dijawab dengan berpikir terlebih 

dahulu bukan asal mengucapkan ―matilah dengan kemarahanmu‖. Kalau anda mengeluarkan 

bantahan ngelantur seperti yang anda tunjukkan ini kami tidak akan marah justru kami 

kasihan ternyata ada ya orang yang parah sekali cara berpikirnya. 

Apakah Abu Musa Seorang Munafik? Bantahan 

Yang Skizofrenik 

Posted on Juli 21, 2011 by secondprince  

Apakah Abu Musa Seorang Munafik? Bantahan Yang Skizofrenik 

https://secondprince.wordpress.com/2011/07/21/apakah-abu-musa-seorang-munafik-bantahan-yang-skizofrenik/
https://secondprince.wordpress.com/2011/07/21/apakah-abu-musa-seorang-munafik-bantahan-yang-skizofrenik/
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Sebelum kami memulai pembahasan ini, ada baiknya kami menjelaskan apa yang dimaksud 

dengan “bantahan yang skizofrenik” [istilah yang kami buat]. Ini sejenis penyakit yang 

menjangkiti orang-orang yang lemah akalnya. Mereka membaca sebuah tulisan kemudian 

karena kebencian kepada sang penulis atau karena prasangka [waham] buruk terhadap 

penulis maka mereka mencampuradukkan khayalan mereka dengan tulisan tersebut, khayalan 

yang campur aduk itu mereka buat bantahannya sehingga jadilah bantahan yang skizofrenik. 

Misalnya dalam tulisan itu tidak ada sang penulis merendahkan orang lain tetapi si pembaca 

yang skizofrenik merasa penulis telah merendahkan banyak orang termasuk dirinya. Atau di 

dalam tulisan tersebut hanya berupa kritikan kepada orang lain tetapi si pembaca yang 

skizofrenik merasa penulis mencaci maki atau melaknat orang lain. Kemudian ia membuat 

bantahan yang didalamnya terdapat dalil larangan mencaci dan melaknat orang lain. Itulah 

yang namanya “bantahan skizofrenik” sudah jelas penulis tidak ada mencaci atau melaknat 

orang tetapi ia malah membuat bantahan dalil larangan mencaci dan melaknat. 

Kami pernah membuat tulisan dengan judul “Apakah Abu Musa Seorang Munafik?”. 

Kemudian ada orang yang membuat bantahan atas tulisan ini tetapi aneh bin ajaib ia 

mencampuradukkan prasangkanya sendiri dengan apa yang kami tulis. Dalam tulisan tersebut 

kami tidak pernah menyatakan Abu Musa sebagai munafik [bahkan telah kami jelaskan 

pandangan kami dalam kolom komentar] tetapi ―pengidap waham‖ satu itu malah membuat 

bantahan seolah-olah kami menyatakan Abu Musa munafik. 

. 

. 

. 

Kami akan membahas “bantahan yang skizofrenik” itu untuk membuktikan kepada para 

pembaca bahwa menulis sebuah bantahan itu tidak seperti menulis novel atau dongeng 

dimana imajinasi bisa melalangbuana sesuka hati. Tulisannya adalah yang kami blockquote 

Bagaimana menurut anda jika virus syi‟ah, rafidhah, nawashib dan sahabatphobia 

menjangkiti bersama-sama dalam dada seseorang? Tentunya akan sangat sulit dihilangkan 

kecuali mendapat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kenalilah mereka dari tanda-tanda 

mereka yaitu dari moncong senapan mereka, target sasaran mereka sangat jelas, kalau ga 

sahabat ya ahlul bait (ahlul bait di sini termasuk di dalam-nya adalah istri-istri Nabi 

shalallahu „alaihi wasalam). 

Ada baiknya orang ini membaca kembali definisi “syi‟ah” definisi rafidhah, definisi 

nawashib dan definisi sahabatphobia [istilahnya sendiri mungkin]. Jika menyatakan 

keutamaan ahlul bait disebut Syiah maka ia sendiri pasti ngaku-ngaku Syiah. Jika rafidhah 

diartikan mencaci sahabat maka kami tidak pernah mencaci sahabat, kami menyatakan 

sahabat sebagaimana Al Qur‘an dan Hadis menyatakan, kalau ia pun seperti itu maka ia layak 

dikatakan rafidhah. Kalau nawashib didefinisikan membenci ahlul bait, maka kami tidak 

pernah membuat tulisan yang membenci ahlul bait tetapi anehnya ada orang yang mengaku 

mencintai ahlul bait tetapi tulisannya nawashib, ia membuat tulisan Ali bin Abi Thalib shalat 

sambil mabuk. Kalau sahabatphobia [itu istilahnya sendiri] diartikan takut kepada sahabat 

maka itu sangat tidak mungkin ada pada kami, toh sebagian hadis-hadis yang ada di blog ini 
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adalah riwayat para sahabat, jika tulisan kami itu dikatakan sahabatphobia maka ia pun layak 

mendapatkannya. 

Pada zaman ―ledakan informasi‖ seperti saat ini terdapat beberapa orang [yang minim dalam 

ilmu hadis] begitu kewalahan ketika mereka menyaksikan betapa banyak riwayat yang 

menunjukkan kesalahan sahabat, perselisihan sahabat bahkan perperangan antar sahabat. 

Untuk menutupi kekalutan mereka, maka moncong senapan mereka arahkan kepada orang-

orang yang mengutip riwayat tersebut. Mereka tidak rela kalau doktrin suci “sahabat 

semuanya adil” yang mereka anut ternodai oleh riwayat-riwayat tersebut. Mereka berbasa-

basi kalau sahabat tidak maksum tetapi tingkah mereka malah menunjukkan seolah-olah 

sahabat maksum dalam pandangan mereka. Buktinya kalau ada orang yang menunjukkan 

kesalahan sahabat mereka meradang dan membuat bantahan yang skizofrenik. 

Peluru mereka muntahkan ke generasi awal Islam, dengan alasan studi kritis mereka 

mengekspose kembali isu-isu lama lebih dari seribu tahun yang lalu, bahkan kakek buyutnya 

saja belum ada saat itu, atau memelintir riwayat-riwayat dari kitab-kitab yang sering tidak 

popular di kalangan kaum sunni kemudian mempertentangkannya satu sama lain dan 

membawa pada prakonsepsi yang ada di benaknya. 

Mengenai ucapannya “peluru mereka muntahkan ke generasi awal islam” maka kami 

katakan orang yang memuntahkan peluru kepada generasi awal islam adalah mereka generasi 

awal islam itu sendiri. Siapakah yang meriwayatkan hadis yang mengungkapkan keburukan 

sahabat dan laknat terhadap sahabat tertentu tidak lain sahabat Nabi itu sendiri. Siapakah 

yang meriwayatkan hadis bahwa banyak para sahabat murtad sepeninggal Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] tidak lain sahabat itu sendiri. Terus siapakah yang ia maksud generasi awal 

islam? bukankah tabiin dan tabiittabin termasuk generasi awal islam?. Siapakah yang 

membagi para tabiin dan tabiittabiin dengan predikat dhaif, matruk, tsiqat, bahkan pendusta?. 

Tidak lain itu adalah generasi salaf sendiri. Yah sedari awal peluru itu sudah termuntah 

dimana-mana tetapi ―orang yang skizofrenik‖ tidak bisa memahami karena mereka punya 

waham sendiri. 

Mengenai ucapannya “memelintir riwayat dari kitab yang tidak popular di kalangan sunni” 

maka kami katakan orang seperti ia tidak pantas berbicara soal ―memelintir‖ karena justru ia 

adalah orang yang paling banyak ―memelintir‖ riwayat sunni agar tidak menodai doktrin 

yang ia anut. Memelintir riwayat itu berarti mencari-cari dalih sehingga memalingkan ―lafaz 

riwayat‖ kepada makna yang ia kehendaki. Jika suatu riwayat menyebutkan ―sahabat saling 

laknat‖ maka orang skizofrenik akan memelintir ―itu adalah suatu hal yang lumrah dalam 

perang‖ atau ―itu adalah ijtihad salah satu pahala benar dua pahala‖. Ia memelintir ―laknat‖ 

menjadi ―sesuatu yang lumrah‖ dan ―ijtihad‖ silakan pembaca menilai siapakah yang layak 

disebut sebagai ―pemelintir riwayat‖ 

Orang ini juga maaf ―agak tidak tahu diri‖. Ia mengukur seolah-olah semua orang Sunni 

seperti dirinya. Ia menyebutkan “kitab yang tidak popular di kalangan sunni”. Apakah ia 

memang sudah membaca semua kitab yang beredar di kalangan sunni?. Apakah semua ulama 

sunni seperti dirinya?. Kitab apakah yang ia maksud tidak popular di kalangan sunni? Salah 

satunya mungkin Ansab Al Asyraf Al Baladzuri, Mu‘jam Ibnu Muqri, Mu‘jam Ibnu Arabi, 

Tarikh Ibnu Asakir, Fawa‘id Abu Bakar Asy Syafi‘i, Akhbaru Makkah Al Fakihi, Ma‘rifat 

Wal Tarikh Al Fasawiy dan berbagai kitab lain yang mungkin baru ia dengar namanya. 

Padahal sudah dari dulu kitab-kitab itu ada dan maaf berasal dari ulama sunni sendiri. Bahkan 

Abul –Jauzaa yang menjadi idolanya menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai referensi 
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termasuk Ansab Al Asyraf Al Baladzuri. Ketika ia mengkopipaste tulisan Abul-Jauzaa yang 

penuh dengan kitab tidak mu‘tabar, apa pernah ia melontarkan keluhan? tidak karena Abul 

Jauzaa‘ itu idolanya dan satu aliran dengannya 

Apa tujuan orang model seperti itu? Tidak lain agar kaum muslimin meragukan generasi 

awal yang telah membawa atau menyampaikan agama ini, jika generasi awal yang 

membawa agama ini sudah berhasil didiskreditkan tentunya diharapkan kaum muslimin tidak 

akan yakin lagi atau ragu akan kebenaran agamanya, itulah tujuan sebenarnya dan tentunya 

cara ini lebih licik dan berbahaya dari apa yang dilakukan oleh kaum orientalis, karena 

orang-orang ini mengaku dirinya muslim. 

Perkataan ini semuanya jelas hanya “khayalan atau waham dirinya yang ia nisbatkan kepada 

kami”. Tujuan blog ini tidak pernah membuat anda para pembaca menjadi ragu dengan 

agama anda. Kami sendiri beragama islam dan kami justru menunjukkan kepada anda para 

pembaca bahwa dalam dunia islam ini ada sekelompok orang yang menyebut diri mereka 

―salafy‖. Mereka menyebarkan doktrin suci bahkan sebagian diantara pengikut mereka 

menjadikan doktrin suci ini sebagai ―agama mereka‖ sehingga ketika ―doktrin suci‖ ini 

dikritisi mereka merasa agama mereka diserang. 

Memang orang sejenis mereka ini lebih licik dari orientalis, orang awam tidak akan jauh-jauh 

terpengaruh oleh tulisan orientalis toh mereka pikir “itu tulisan non muslim” tetapi orang 

awam mudah terkecoh oleh mereka yang sok nyalaf ala salafus shalih, dengan mengutip Al 

Qur‘an dan Hadis mereka menyebarkan doktrin untuk mempengaruhi orang awam. Contoh 

sederhana berapa banyak orang awam yang mengenal hadis Tsaqalain dan coba bandingkan 

dengan berapa banyak orang awam mengenal hadis ―kitab Allah wa Sunnati‖. Ini hanya satu 

contoh sederhana dan kami punya banyak contoh seperti ini. 

Untuk meluluskan tujuan ini, orang-orang yang sudah terjangkit penyakit-penyakit yang 

mematikan tersebut berusaha mempelajari ilmu-ilmu hadits yang ada pada kaum muslimin, 

bukannya untuk diimani, dihayati atau diamalkan, tetapi hanya untuk dicari kelemahan-

kelemahannya saja. 

Sungguh kasihan orang ini, kalau memang dirinya malas belajar mengapa 

mempermasalahkan orang lain yang mau belajar. Apakah ia pernah belajar ilmu hadis? Maaf 

kami tidak melihat hal itu ada padanya, terlihat dari perkataannya yang sering menolak hadis 

shahih bahkan dengan alasan ―menjijikkan‖ itu tidak terdapat dalam kutubus sittah. Yang 

lucu bin ajaib, adalah ucapannya “bukan untuk diimani, dihayati dan diamalkan”. Apa yang 

ia maksud dengan ucapan ini?. Apakah kehidupan manusia itu hanya terbatas dalam kotak 

sempit yang namanya ―blog‖?. Apakah ―diamalkan‖ yang ia maksud hanya terbatas pada 

blog tempat tulis-menulis?. Seorang muslim yang baik akan mengimani, menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama islam dalam kehidupannya dan saya yakin baik kami pribadi, 

dirinya dan para pembaca sekalian berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Kelemahan-

kelemahan dalam ilmu hadis adalah sesuatu yang ma‘ruf dan akan ditemukan oleh mereka 

yang mempelajari ilmu hadis dengan baik. Seperti ilmu lain pada umumnya yang memiliki 

keterbatasan, ilmu hadis pun juga memiliki keterbatasan dan seperti ilmu lain juga, ilmu 

hadis mengandalkan metode atau kaidah untuk  mengatasi keterbatasan tersebut. 

Sebenarnya sudah sering orang ini diperingatkan, tetapi karena dia ini “Tambeng” (istilah 

orang Palembang) maka peringatan itu tidak ada artinya bagi dirinya, kesombongan sudah 
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menguasai dirinya. Maka untuk orang-orang semacam ini patut kita kasihani dan kita 

do‟akan semoga Allah memberi hidayah kepadanya. 

Maaf apa yang ia maksud ―diperingatkan‖?. Apakah yang ia maksud orang yang 

memperingatkan kami adalah dirinya dan idolanya Abul-Jauzaa yang mengusung nama 

―salafiyun‖?. Lalu apa isi peringatannya? Apakah kami tidak boleh menuliskan riwayat-

riwayat seperti itu?. Maaf kenapa ia tidak memperingatkan sekalian para ulama dan penulis 

hadis serta tarikh agar mereka tidak memuat riwayat-riwayat yang menodai kesucian doktrin 

yang dianutnya. Zaman sekarang sudah bukan saatnya ngedumel seperti anak kecil. Silakan 

bantah tulisan dengan tulisan, argumen dengan argumen bukannya memperingatkan orang 

agar tidak menulis ini itu. Sangat wajar jika sebuah tulisan mendapat respon dari tulisan yang 

lain, lihat saja tulisan dirinya dan Abul-Jauzaa‘ juga mendapat respon dari blog-blog lain. 

Btw kami baru tahu kalau ―tambeng‖ itu istilah orang Palembang. Bukannya itu sudah jadi 

istilah umum dari bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Sansekerta. Kalau 

tidak salah artinya ―keras kepala‖. Kalau yang bersangkutan punya kamus bahasa Sansekerta-

Indonesia maka ia akan menemukan ada kata ―tambeng‖ disana. Terimakasih atas doanya 

dan semoga ia pun diberi hidayah oleh Allah SWT. 

Tiba giliran moncong senapan orang yang terjangkit penyakit sahabatphobia ini di arahkan 

kepada seorang sahabat Nabi shalallahu „alaihi wasalam yang mulia yaitu Abu Musa Al-

Asy‟ari radhiyallahu „anhu. Dengan judul yang cukup provokatif, orang ini berusaha 

menggiring pembaca untuk meragukan kredibilitas sahabat tersebut hanya berdasarkan 

atsar yang belum tentu benar, 

Sepertinya sensor persepsi orang ini ―bermasalah‖. Kok bisa-bisanya ia berkata ―judul yang 

provokatif‖. Judul yang kami buat adalah Apakah Abu Musa Seorang Munafik? Adalah suatu 

bentuk pertanyaan bukan pernyataan. Membahas isu yang sensitif dengan membuat judul 

berupa pertanyaan termasuk cara yang aman. Bahkan di dalam pembahasan kami tidak 

memastikan kalau Abu Musa munafik. Atsar yang kami nukil itu adalah atsar yang shahih, 

soal bagaimana menyikapi atsar tersebut maka itu termasuk bahan yang akan didiskusikan. 

Berbeda dengan pembahasannya yang basa-basi dan tidak mengerti metodologi. Mari kita 

lihat pembahasannya 

Mengenai riwayat pertama, jika riwayat ini shahih adalah suatu atsar yang musykil dimana 

Hudzaifah membuka rahasia yang dititipkan oleh Nabi shalallahu „alaihi wasalam 

kepadanya, apalagi adanya tadlis [„an anah] Al A‟masy, jadi bagi kami riwayat ini belum 

cukup kuat untuk dijadikan hujjah bahwa Abu Musa seorang munafik. 

Riwayat yang pertama adalah riwayat Huzaifah dalam kitab Ma‘rifat wal Tarikh Yaqub Al 

Fasawi. Kitab yang menurutnya tidak popular [seolah-olah dirinya sebagai ukuran bagi kitab-

kitab sunni]. Riwayat tersebut sudah jelas shahih, perawinya adalah perawi Bukhari dan 

Muslim dan tadlis Amasy dari Abu Shalih adalah tadlis yang dijadikan hujjah dalam kitab 

shahih [Bukhari dan Muslim] dan dianggap muttashil [bersambung] oleh para ulama. Kalau 

tadlis semisal ini mau dilemahkan maka akan banyak sekali hadis Shahih Bukhari dan 

Muslim yang dilemahkan. Ucapan orang itu ―belum cukup kuat sebagai hujjah‖ hanya 

ucapan kosong yang berdasarkan prasangka. Dari sisi ilmu hadis [jika yang bersangkutan 

memang belajar ilmu hadis] maka hadis tersebut shahih. Jika yang bersangkutan berhujjah 

dengan kitab Bukhari Muslim maka Bukhari Muslim telah berhujjah dengan tadlis A‘masy 

dari Abu Shalih. 
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Pernyataannya “atsar musykil karena membuka rahasia yang dititipkan Nabi” juga tidak 

relevan. Kami tanya padanya, rahasia yang mana yang diungkapkan Hudzaifah?. Apakah 

ketika Huzaifah menyatakan Abu Musa munafik, maka ada rahasia yang terungkap. Jika 

rahasia yang dimaksud terkait dengan peristiwa Aqabah, maka silakan lihat atsar Hudzaifah 

riwayat Al Fasawi adakah Huzaifah secara eksplisit menyatakan Abu Musa sebagai Ahlul 

Aqabah?. Kami membawakan riwayat bahwa Abu Musa termasuk ahlul aqabah untuk 

menjelaskan kaitannya dengan atsar Hudzaifah riwayat Al Fasawi mengapa kok bisa-bisanya 

Hudzaifah menuduh Abu Musa munafik. Jadi secara eksplisit Hudzaifah tidak membuka 

rahasia yang dititipkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

Jika kita cermati, ada perbedaan yang nyata antara dua riwayat di atas dengan riwayat 

musnad Ahmad yang terakhir ini, sipenanya pada dua riwayat sebelumnya adalah Hudzaifah 

sedangkan pada riwayat terakhir si penanya adalah Ammar, manakah yang benar? 

Keduanya benar, riwayat yang menyebutkan Hudzaifah dan riwayat yang menyebutkan 

‗Ammar kedudukannya shahih dan disebutkan dalam riwayat shahih bahwa memang mereka 

berdua yang menemani Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] naik ke bukit aqabah. Jadi tidak 

ada hal yang patut dipermasalahkan disini 

Kedua, seandainyapun benar Abu Musa adalah termasuk ahlul Aqabah, tidak ada bukti pada 

riwayat di atas dia adalah termasuk dua belas orang yang disabdakan Nabi shalallahu 

„alaihi wasalam sebagai musuh Allah atau munafik, bisa jadi dia adalah yang termasuk tiga 

orang yang tidak medengar penyeru Rasulullah dan tidak mengetahui tujuan dari dua belas 

orang itu mendaki bukit Aqabah sehingga tiga orang tersebut turut naik ke bukit Aqabah. 

Dalam tulisan kami, juga tidak ada kami memastikan kalau Abu Musa adalah ahlul aqabah 

yang termasuk dalam dua belas musuh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kami berdiam diri disini 

karena kami terbiasa berhujjah dengan apa yang dikatakan oleh hadisnya. Jika hadisnya 

berhenti sampai disitu maka kami tidak akan memanjangkan lidah kami atasnya. Hadisnya 

tidak ada menyebutkan kalau Abu Musa termasuk dalam dua belas musuh Allah dan Rasul-

Nya dan tidak pula hadis itu menyebutkan kalau Abu Musa termasuk dalam tiga orang yang 

mengajukan alasan kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Walaupun secara rasional saja 

sangat tidak mungkin alasan ―tidak mendengar seruan Nabi‖ dan ―tidak tahu maksud  orang 

yang mendaki bukit tersebut‖. 

Bagaimana dikatakan “tidak mendengar seruan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] 

sedangkan para sahabat lain yang jumlahnya jauh lebih banyak telah mendengar seruan 

tersebut. Lantas anggap saja mereka memang tidak mendengar terus apa mereka tidak bisa 

melihat, mengapa hampir semua sahabat mengambil jalan yang lain dan tidak mendaki bukit 

aqabah. Mengapa ketiga orang itu malah ikut mendaki bukti aqabah dan lebih memilih 

memisahkan diri dari hampir sebagian besar sahabat lainnya bakan mereka ikut-ikutan 

memakai topeng pula. 

Bagaimana dikatakan “tidak tahu maksud para pendaki bukit aqabah” jika ketiga orang itu 

juga memakai topeng. Dapat dilihat dalam riwayat ‗Ammar bahwa mereka para pendaki 

bukit aqabah yaitu lima belas orang tersebut semuanya memakai topeng. Dari kelima belas 

orang tersebut, tiga orang menyampaikan alasannya kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] sedangkan kedua belas orang lainnya tidak. Sikap Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] menerima alasan ketiga orang tersebut adalah akhlak mulia Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam]. Bukankah Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] juga sering menerima alasan 
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―kaum munafik‖ yang suka mencari-cari alasan untuk tidak ikut perang. Disini dapat dilihat 

bahwa Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bersikap menerima zahir perkataan seseorang, 

sedangkan urusan hati maka itu adalah urusan mereka kepada Allah SWT. 

Ketiga, telah masyhur dan shahih dalam kitab tarikh bahwa seusai perang Tabuk, Nabi 

shalallahu „alaihi wasalam mengutus sahabat Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy‟ari ke 

Yaman untuk mendakwahkan Islam. Masing-masing berdakwah di daerah yang berbeda di 

Yaman. Hadits-hadits shahih berikut ini menunjukkan dengan jelas pengutusan Muadz dan 

Abu Musa ke Yaman dengan beberapa perintah dan larangan dari Nabi shalallahu „alaihi 

wasalam 

Pernyataan ini bisa kami terima, dan ini adalah salah satu alasan mengapa kami tidak 

memastikan tuduhan ―munafik‖ kepada Abu Musa. Ini adalah salah satu hadis yang ia kutip 

ْٖ أَِد َىسَ َػ َْ ِٖ أَر٢ِ رُ ِؼ٤ِي ْر َٓ  ْٖ ْؼزَشَ َػ ُٗ  ْٖ ٤ًٌِغ َػ َٝ ػََ٘خ  ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َكيَّ َّٕ َكيَّ ِٙ أَ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ٣

ح  ََ ِّٔ ٫َ طَُؼ َٝ ح  ََ ِّٔ َ٣ ٍَ ِٖ هَخ َٔ َ٤ُْ ٠َٓ ا٠َُِ ح ٞ ُٓ أَرَخ  َٝ ح  ًً َؼخ ُٓ َْ رََؼَغ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ حَُّ٘ز٢َِّ 

٫َ طَْوظَِِلَخ َٝ َػخ  َٝ طَطَخ َٝ ح  ََ ٫َ طَُ٘لِّ َٝ ح  ََ ِّ٘ رَ َٝ  

Bukhari 38.238/2811. Telah bercerita kepada kami Yahya telah bercerita kepada kami Waki‟ 

dari Syu‟bah dari Sa‟id bin Abi Burdah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi 

Shallallahu‟alaihiwasallam mengutus Mu‟adz dan abu musa ke negeri Yaman dan Beliau 

berpesan: Mudahkanlah (urusan) dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan 

membuat orang lari (tidak tertarik) dan bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih 

Hadis ini dan dua hadis lain yang ia kutip adalah riwayat Abu Musa Al Asy‘ari sendiri. 

Selain hadis ini ada lagi hadis keutamaan Abu Musa yang diriwayatkan oleh Abu Musa 

sendiri. Kalau ia mau menjadikan hadis ini sebagai hujjah untuk menolak hadis Huzaifah 

maka maaf itu hujjah buat dirinya sendiri tetapi tidak menjadi hujjah yang cukupbagi mereka 

yang objektif. Orang yang berpegang pada atsar Huzaifah bisa saja menjawab dengan berkata 

“Abu Musa itu adalah munafik berdasarkan riwayat shahih Huzaifah maka kesaksian 

munafik atas dirinya tidak menjadi hujjah”. Ini yang kami katakan bahwa ia tidak paham 

―metodologi‖ dalam berhujjah. Kami pribadi tidak semata-mata  membenarkan Huzaifah dan 

menyatakan Abu Musa munafik, hadis-hadis riwayat Abu Musa menjadi pertimbangan bagi 

kami sehingga kami tidak terburu-buru menyatakan munafik. Perbedaan kami dengan dirinya 

adalah kami paham sejauh mana kekuatan suatu ―hujjah‖ sehingga bisa mengalahkan ―hujjah 

lainnya‖ sedangkan ia tidak paham bagaimana cara berhujjah. Ia pikir riwayat Abu Musa 

yang ia kutip akan menyelesaikan permasalahan ini dengan mudah. 

Maka jika Abu Musa adalah salah satu dari orang munafik atau Musuh Allah, hal yang 

sangat mustahil Nabi shalallahu „alaihi wasalam mengutusnya sebagai da‟i untuk 

menyampaikan risalah agama, tentunya amat sangat berbahaya jika seorang munafik di utus 

sebagai seorang da‟i. Dan telah masyhur dalam kitab-kitab tarikh bahwa peristiwa 

pengutusan Abu Musa dan Mu‟adz ke Yaman terjadi pada tahun 10 Hijriah seusai perang 

Tabuk. 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] pernah mengutus Walid bin Uqbah kepada bani 

musthaliq dan ternyata Walid adalah seorang yang fasiq dan berdusta kepada Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] pernah menjadikan 
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salah seorang sahabat sebagai penulis wahyu dan ternyata ia mengubah-ngubah wahyu yang 

ditulis. Penunjukkan Rasulullah [shallallahu ‗alalihi wasallam] kepada sahabatnya terkadang 

menjadi keutamaan bagi mereka tetapi itu tidak bersifat mutlak, Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] pernah mengutus Amru bin Ash dan ternyata setelah itu Amru bin Ash 

termasuk sahabat yang mencaci Imam Ali dan termasuk yang didoakan keburukannya oleh 

Imam Ali di dalam qunut [dalam salah satu riwayat Nabi pernah mendoakan keburukan 

terhadap ‗Amru bin Ash]. 

Begitu pula dengan Abu Musa Al Asy‘ari, Imam Ali pernah mendoakan keburukan 

kepadanya di dalam qunut padahal Abu Musa tidak termasuk ke dalam orang yang 

memerangi Imam Ali bersama Muawiyah. 

وَ  ؼ ٓ ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٘خ ػ خٍ كيػ ٤ٖ ه ٜ خ ك زَٗ خٍ أه ٤ْ ه ٘ ٘خ ٛ كيػ

 ٚ ٘ٞط ٢ ه وخٍ ك ٘ض ك و خٍ ك ـيحس ه ٬س حُ ٛ  ٢ِ ٤ض ٓغ ػ ِ ٛ خٍ  ه

خ  ٤خػٚ ٝأر ٗ ؼخٙ ٝأ ٖ حُ ٤خػٚ ٝػَٔٝ ر ٗ ش ٝأ ؼخ٣ٝ ٔ ٤ي ر ِ ِْٜ ػ حُ

٤خػٚ  ٗ ٢ ٝأ ِٔ ٔ ٤خػٚحُ ٗ ٤ْ ٝأ ٖ ه زي هللا ر  ٝػ

Telah menceritakan kepada kami Husyaim yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Hushain yang berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ma‟qil yang 

berkata Aku shalat bersama Ali dalam shalat fajar dan kemudian ketika Qunut Beliau 

berkata “Ya Allah hukumlah Muawiyah dan pengikutnya, Amru bin Ash dan pengikutnya, 

Abu As Sulami dan pengikutnya, Abdullah bin Qais dan pengikutnya”. [Al Mushannaf Ibnu 

Abi Syaibah 2/108 no 7050 dengan sanad yang shahih] 

Abdullah bin Qais yang disebutkan dalam doa Imam Ali adalah Abu Musa Al Asy‘ari. Jika 

Abu Musa ini tidak bermasalah maka apa yang menyebabkan Imam Ali mendoakan 

keburukan terhadapnya di dalam qunut Beliau. Apakah orang itu akan menuduh Imam Ali 

berbuat zalim kepada salah seorang sahabat Nabi?. Imam Ali adalah ahlul bait yang menjadi 

pegangan bagi umat islam, maka sikap dan pernyataan Beliau menjadi hujjah bagi kami. 

Sebelum orang syi‟ah ini berkomentar seperti di bawah ini, seharusnya dia mau pakai akal 

sehatnya (jika punya) dan melihat riwayat-riwayat yang lainnya. 

Silakan perhatikan komentar kami yang ia kutip dan mari kita lihat siapa yang memakai akal 

sehat dan siapa yang cuap-cuap berkata ―akal sehat‖. Kami berkata: Tentu saja hal ini 

menjadi dilema yang sangat meresahkan. Kalau Abu Musa Al Asy’ari dinyatakan 

sebagai munafik maka bagaimana nasib hadis-hadis yang diriwayatkannya padahal 

cukup banyak hadis-hadisnya yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. 

Perhatikan : adakah kami menyatakan Abu Musa munafik, kami justru menunjukkan dilema 

yang terjadi kalau [perhatikan kami menggunakan kata kalau] Abu Musa ini dinyatakan 

munafik maka bagaimana keadaan hadis-hadisnya. Dilema ini jelas sangat meresahkan, itulah 

yang kami tulis. Orang yang punya akal sehat pasti akan menyetujui pernyataan kami bahwa 

hal itu sangat meresahkan kalau Abu Musa dinyatakan munafik. Sepertinya kata ―kalau‖ 

harus dibuat dalam ukuran big dan bold. Menindaklanjuti dilema ini maka kami menawarkan 

alternatif yang kami juga tidak bisa memastikannya yaitu pada kata-kata kami : Mungkinkah 

Huzaifah keliru? atau mungkin lebih aman menolak hadis Huzaifah yang satu ini 

daripada menolak berbagai hadis Abu Musa yang tersebar dalam kitab Shahih. 
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Faktanya orang itu justru mengikuti apa yang kami tulis di atas. Ia menolak riwayat Huzaifah 

dengan dalih yang ia cari-cari. Lucu sekali, komentar yang ia permasalahkan “dimana akal 

sehatnya” adalah komentar yang justru menjadi pilihannya. Kami khawatir yang 

bersangkutan sudah tidak paham apa yang namanya ―akal sehat‖. Sepertinya setiap apapun 

tulisan kami akan menjadi akal yang tidak sehat dalam pikirannya. Itulah yang namanya 

kebencian, orang ini tidak membantah dengan akalnya tetapi membantah dengan gelap mata. 

Kesimpulan : 

Abu Musa Al-Asy‟ari adalah seorang sahabat Nabi shalallahu „alaihi wasalam yang mulia 

bukan seorang munafik ataupun musuh Allah sebagaimana yang dituduhkan orang syi‟ah. 

Abu Musa seorang sahabat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] itu jelas sekali. Dia 

dinyatakan munafik oleh Hudzaifah itu pun berdasarkan riwayat shahih. Ia termasuk ahlul 

aqabah itu pun riwayat shahih. Ia termasuk sahabat yang didoakan keburukannya oleh Imam 

Ali dalam qunut itu pun riwayat shahih. Terdapat riwayat shahih seputar keutamaan Abu 

Musa seperti yang diriwayatkan Abu Musa sendiri dan tertera dalam kitab Shahih. Fakta-

fakta ini adalah poin yang kami pertimbangkan dalam menentukan sikap terhadap Abu Musa. 

Kesimpulan kami adalah kami bertawaquf dalam masalah ini dan masih memerlukan 

penelitian lebih lanjut, pernyataan ini telah kami kemukakan sebelumnya dalam kolom 

komentar tulisan Apakah Abu Musa seorang munafik?. 

Pernyataan orang itu bahwa kami menuduh Abu Musa munafik atau musuh Allah adalah 

bersumber dari khayalannya semata. Di bagian mana dari tulisan kami terdapat pernyataan 

seperti itu. Orang yang berpenyakit kronis syiahphobia memang tidak bisa objektif dalam 

memahami tulisan orang yang ia tuduh Syiah karena pikirannya tertutupi oleh kebencian. 

Apapun yang kami tulis sepertinya akan tampak buruk dalam pandangannya. Orang seperti 

itu lebih patut dikasihani dan kami berharap semoga ia sembuh dari penyakitnya. Salam 

damai 

Muawiyah Pemimpin Yang Zalim : Pembaiatan Yazid 

Posted on Juli 12, 2011 by secondprince  

Muawiyah Pemimpin Yang Zalim : Pembaiatan Yazid 

Siapa yang tidak kenal Yazid bin Muawiyah?. Uraian prestasinya [baca : aib] bisa terukir 

dalam berpuluh-puluh lembar. Yazid orang yang merusak ketentraman Madinah, Yazid biang 

keladi pembantaian Ahlul Bait di karbala, Yazid peminum khamar, Yazid seorang nashibi 

dan Yazid yang dikatakan oleh sebagian ulama dengan predikat laknatullah. Buah jatuh tidak 

jauh dari pohonnya, begitulah kata pepatah, begitu anaknya begitu pula ayahnya Muawiyah 

bin Abi Sufyan.  

Semua kezaliman pemerintahan Yazid berawal dari Muawiyah. Muawiyah adalah orang yang 

menjadikan manusia semacam Yazid sebagai khalifah bagi umat islam saat itu. Muawiyah 

menghalalkan segala cara agar Yazid bisa menjadi khalifah dan dibaiat oleh kaum muslim, 

bahkan dengan cara paksaan dan ancaman bunuh. 

https://secondprince.wordpress.com/2011/07/12/muawiyah-pemimpin-yang-zalim-pembaiatan-yazid/
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ش  ؼخ٣ٝ خٍ هطذ ٓ غ ه خك ٞد ػٖ ٗ ٢ ػٖ أ٣ ٢٘ أر خٍ كيػ ٛذ ه ٘خ ٝ ٝكيػ

زي  وَؽ ػ ٘ٚ ك ِ ظ ؼٖ أٝ ٧ه زخ٣ ٤ وخٍ ٝهللا ُ ٖ ػَٔ ك َ حر ًٌ هللا ك

خ  ِٔ خ، ك ٬ػ ٌش ػ ٓ ٠ ٓخٍ اُ زَٙ، ٝ ؤه ٤ٚ ك ٠ أر ٖ ػَٔ اُ زي هللا ر ٖ ػ ر

ي هَ  لٞحٕ ك ٛ  ٖ زي هللا ر زَ ػ و ِؾ حُ ز ٖ ػَٔ، ك ٠ٌ حر زَٙ ر أه

ي ؟ أ  ٣َ ٓخ ط وخٍ:  ؼْ. ك خٍ ٗ ٌٌح ؟ ه ٌٛح ر وخٍ أهطذ  ٖ ػَٔ ك ٠ِ حر ػ

وخٍ  ي. ك ًُ ٖٓ َ٤ زَ ه ٜ لٞحٕ حُ ٛ  ٖ خ ر وخٍ: ٣ ٚ ؟ ك ظخُ ي ه ٣َ ط

جٖ أ لٞحٕ: ٝهللا ُ ٛ  ٖ ٌش، حر ش ٓ ويّ ٓؼخ٣ٝ ٘ٚ. ك ِ خط ي ٧ه ٍحى ًُ

 ١ٌ ض حُ وخٍ أٗ لٞحٕ ك ٛ  ٖ زي هللا ر ٤ٚ ػ وَؽ اُ ٍِ٘ ًح ١ٟٞ، ك ك

ظَ  خ أه وخٍ: أٗ ٘ي ؟ ك غ ٫ر زخ٣ ٣ ْ ٖ ػَٔ إ ُ ظَ حر و ي ط ِػْ أٗ ط

ِٚ ظ ٢ ٝهللا ٫ أه ٖ ػَٔ ؟ ! اٗ  حر

Dan telah menceritakan kepada kami Wahab yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku dari Ayub dari Nafi‟ yang berkata Muawiyah berkhutbah, menyebutkan Ibnu Umar 

dan berkata “Demi Allah, dia harus membaiat atau aku akan membunuhnya”. Maka 

„Abdullah bin „Abdullah bin Umar keluar menemui Ayahnya untuk mengabarkan hal itu, ia 

berangkat ke Makkah selama tiga hari kemudian ketika ia mengabarkan hal itu, Ibnu Umar 

menangis. Sampailah kabar tersebut kepada „Abdullah bin Shafwan, kemudian ia menemui 

Ibnu Umar dan berkata “apakah orang itu berkhutbah begini begitu?. Ibnu Umar berkata 

“benar”. Ibnu Shafwan berkata “apa yang engkau inginkan? Memeranginya?. Ibnu Umar 

berkata “wahai Ibnu Shafwan bersabar lebih baik dari hal itu”. Ibnu Shafwan berkata “demi 

Allah, jika beliau menginginkan itu maka aku akan memeranginya”. Muawiyah datang ke 

Makkah dan singgah di Dzi Thuwa. Abdullah bin Shafwan keluar menemuinya dan berkata 

“engkau orangnya yang mengatakan akan membunuh Ibnu Umar jika dia tidak membaiat 

putramu?”. Muawiyah berkata “aku membunuh Ibnu Umar! Demi Allah aku tidak 

membunuhnya” [Tarikh Khaliifah bin Khayyaat hal 162/163] 

Riwayat di atas sanadnya shahih diriwayatkan para perawi yang tsiqat. Khaliifah bin 

Khayyaat adalah seorang yang shaduq. Ibnu Syahin menyatakan ia tsiqat [Tarikh Asma Ats 

Tsiqat no 325]. Ibnu Adiy menyatakan ia shaduq dan hadisnya lurus [Al Kamil 1/323]. Ibnu 

Hibban memasukkan dalam Ats Tsiqat dan menyataka ia alim mutqin [Ats Tsiqat juz 8 no 

13180]. Adz Dzahabi berkata ―shaduq‖ [Al Kasyf no 1409] 

 Wahab bin Jarir bin Hazm adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Nasa’i berkata “tidak ada 
masalah padanya”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat. 
Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 11 no 273+. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat 
[At Taqrib 2/292] 

 Jarir bin Hazm ayahnya Wahab termasuk perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in 
menyatakan tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat. Nasa’i berkata “tidak ada masalah padanya”. 
Abu Hatim berkata shaduq shalih. Ibnu Ady menyatakan kalau ia hadisnya lurus shalih 
kecuali riwayatnya dari Qatadah. Syu’bah berkata “aku belum pernah menemui orang yang 
lebih hafiz dari dua orang yaitu Jarir bin Hazm dan Hisyam Ad Dustuwa’i. Ahmad bin Shalih, 
Al Bazzar dan Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 2 no 111+. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat tetapi riwayatnya dari Qatadah dhaif [At Taqrib 1/158] 

 Ayub bin Abi Tamimah As Sakhtiyatiy adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. 
Syu’bah mengatakan kalau Ayub pemimpin para fuqaha. Ibnu Uyainah berkata “aku belum 
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pernah bertemu orang seperti Ayub”. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat dan ia lebih tsabit dari Ibnu 
‘Aun”. Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqat tsabit dalam hadis. Abu Hatim menyatakan tsiqat. 
Nasa’i berkata “tsiqat tsabit”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Daruquthni 
berkata “Ayub termasuk hafizh yang tsabit” *At Tahdzib juz 1 no 733+. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat tsabit hujjah termasuk fuqaha besar dan ahli ibadah [At Taqrib 1/116] 

 Nafi’ Abu Abdullah Al Madaniy mawla Ibnu Umar adalah tabiin faqih masyhur termasuk 
perawi kutubus sittah. Malik bin Anas meriwayatkan darinya [berarti tsiqat menurut Malik]. 
Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat banyak meriwayatkan hadis”. Bukhari berkata “sanad yang paling 
shahih adalah Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar”. Al Ijli, Ibnu Khirasy dan Nasa’i menyatakan 
tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Khalili menyatakan Nafi termasuk 
imam tabiin Madinah imam dalam ilmu disepakati shahih riwayatnya. [At Tahdzib juz 10 no 
743+. Ibnu Hajar menyatakan Nafi’ tsiqat tsabit faqih masyhur *At Taqrib 2/239+ 

Riwayat di atas sudah jelas shahih dan matannya menunjukkan kalau Muawiyah 

mengeluarkan ancaman memaksa Ibnu Umar agar membaiat putranya Yazid jika tidak maka 

Muawiyah akan membunuhnya. Putranya Ibnu Umar mengabarkan hal ini kepada ayahnya 

dan sikap ayahnya [Ibnu Umar] dalam hal ini adalah bersabar dan memang pada akhirnya 

Ibnu Umar membaiat Yazid bin Muawiyah. Riwayat di atas juga menunjukkan kualitas 

seorang Muawiyah, sangat jelas dalam khutbahnya ia mengeluarkan ancaman kepada Ibnu 

Umar sehingga putranya Ibnu Umar sampai bergegas menemui Ayahnya untuk mengabarkan 

hal itu tetapi ajaib ketika ia ditanya Ibnu Shafwan, Muawiyah malah mengingkari ucapannya 

sendiri, betapa ringan mulutnya berkata dusta padahal sebelumnya ia sampai bersumpah atas 

nama Allah SWT. 

Studi Kritis Riwayat Ancaman Pembakaran Rumah Ahlul 

Bait : Membantah Para Nashibi 

Posted on Juli 11, 2011 by secondprince  

Studi Kritis Riwayat Ancaman Pembakaran Rumah Ahlul Bait : Membantah Para 

Nashibi 

Nashibi dan orang-orang yang terinfeksi virus Nashibi selalu tidak henti-hentinya 

menyebarkan syubhat untuk menyudutkan Ahlul Bait. Demi membela sahabat pujaan mereka 

[entah mungkin karena sikap ghuluw] mereka membuat-buat syubhat membuat-buat 

bantahan mandul yang menunjukkan rendahnya kualitas ilmu dan akal. Kebencian yang besar 

terhadap Syiah membuat mereka tidak bisa berpikir dengan objektif bahkan siapapun 

orangnya yang membela Ahlul Bait dan menyalahkan sahabat mereka tuduh sebagai Syiah. 

Orang seperti mereka cukup untuk dikatakan sebagai nashibi atau neonashibi. 

Ada beberapa situs baik yang indo maupun English berusaha membuat bantahan terhadap 

riwayat ancaman pembakaran rumah Ahlul Bait. Bantahan mandul bergaya “pengacara 

urakan” mencari-cari pembelaan yang tidak ilmiah. Ada tiga situs yang akan kami bahas 

1. http://alfanarku.wordpress.com/2011/05/28/pembakaran-terhadap-rumah-ahlul-bait/ 
2. http://titian-sebenar.blogspot.com/2011/07/ancaman-pembakaran-rumah-ahlul-bait.html 
3. http://islamistruth.wordpress.com/2010/12/19/fatimara-burning-of-house-bayah-of-alira/ 

https://secondprince.wordpress.com/2011/07/11/studi-kritis-riwayat-ancaman-pembakaran-rumah-ahlul-bait-membantah-para-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2011/07/11/studi-kritis-riwayat-ancaman-pembakaran-rumah-ahlul-bait-membantah-para-nashibi/
http://alfanarku.wordpress.com/2011/05/28/pembakaran-terhadap-rumah-ahlul-bait/
http://titian-sebenar.blogspot.com/2011/07/ancaman-pembakaran-rumah-ahlul-bait.html
http://islamistruth.wordpress.com/2010/12/19/fatimara-burning-of-house-bayah-of-alira/


 990 

Kami akan membahas bantahan tersebut bukan karena bantahan tersebut memang layak 

untuk ditanggapi tetapi karena permintaan saudara kami dan untuk menunjukkan kepada 

umat islam betapa lemahnya akal pengikut neonashibi 

ُي ْد َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  ِٚ َكيَّ َْ ، ْػٖ أَر٤ِ َِ ْٓ ُٖ أَ ٣ُْي ْر َُ ػََ٘خ  ََ ، َكيَّ َٔ ُٖ ُػ ػََ٘خ ُػز٤َُْي هللاِ ْر ٍَ ، َكيَّ ْ٘ ُٕ رِ

َٕ َػ٢ٌِِّ  خ ًَ ٍِ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ،  ُٞٓ ٍَ ٍَ رَْؼَي  ٌْ َٖ ر٣َُِٞغ ٧َر٢ِ رَ ُ ِك٤ َْ ؛ أََّٗٚ َِ ْٓ أَ

ٍِ ٞ ُٓ ٍَ ِْ٘ض  شَ رِ َٔ ِٕ َػ٠َِ كَخ١ِ َُ ٣َْيُه٬َ ر٤َْ ُِّ حُ َٝ َٜخ   َٗٝ ٍُ ِٝ خ َ٘ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، ك٤َُ

ََ َػ٠َِ  َؽ َكظ٠َّ َىَه ََ َُْوطَّخِد َه َٖ ح ََ ْر َٔ َُِي ُػ ًَ خ رَََِؾ  َّٔ ْْ ، كََِ ِٛ َِ ْٓ َٕ ك٢ِ أَ ُؼٞ ـِ طَ َْ َ٣ َٝ
 ٍَ شَ ، كَوَخ َٔ ِِْن أََكٌي :كَخ١ِ َُْو ْٖ ح ِٓ خ  َٓ هللاِ  َٝ ٍِ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ،  ُٞٓ ٍَ َْ٘ض   ٣َخ رِ

حَى  ًَ خ  َٓ ُْ هللاِ ،  أ٣َْ َٝ ْ٘ي ،  ِٓ ْٖ أََكٍي أََكذَّ ا٤ََُِْ٘خ رَْؼَي أَر٤ِي  ِٓ خ  َٓ َٝ ْٖ أَر٤ِي ،  ِٓ أََكذَّ ا٤ََُِْ٘خ 

 ٍَ ُْز٤َُْض هَخ َْ ح ِٜ َم َػ٤َِْ ََّ ْٕ ٣َُل ْْ أَ ِٜ ََ رِ ُٓ ْٕ آ َْ٘يِى ، أَ َُ ِػ َُٛئ٫َِء حَُّ٘لَ َغ  َٔ َٕ حْؿظَ خِِٗؼ٢َّ اِ َٔ  :رِ

َؽ ُع ََ خ َه َّٔ َٛخ ، كَوَخَُْض كََِ َُ َؿخُإٝ َٓ هَْي َكََِق رِخهللِ  : َٝ ََ هَْي َؿخَء٢ِٗ ،  َٔ َّٕ ُػ َٕ أَ ٞ ُٔ طَْؼَِ

َِكُٞح  َٜ ْٗ ِٚ ، كَخ خ َكََِق َػ٤َِْ َٔ ُِ َّٖ َ٤٠ِ ْٔ ُْ هللاِ ، ٤ََُ أ٣َْ َٝ ُْز٤ََْض ،  َْ ح ٌُ َّٖ َػ٤َِْ هَ َِّ ْْ ٤ََُُل ْٖ ُػْيطُ َُجِ

َٖ ِي٣ ِٗ ح ٍَ ٫َ َص   َٝ  ، ْْ ٌُ ْأ٣َ ٍَ ح  ْٝ َُ َٜخ ، كَ ِؿُؼٞح ا٤َُِْ َْ َ٣ ْْ كُٞح ػٜ٘خ ، كََِ ََ َٜ ْٗ ِؿُؼٞح ا٢ََُِّ ، كَخ ٍْ

ٍَ ٌْ  َكظ٠َّ رَخ٣َُؼٞح ٧َر٢ِ رَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ubaidillah bin Umar telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari 

Aslam Ayahnya yang berkata bahwasanya ketika bai‟at telah diberikan kepada Abu Bakar 

sepeninggal Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam], Ali dan Zubair masuk menemui 

Fatimah binti Rasulullah, mereka bermusyawarah dengannya mengenai urusan mereka. 

Ketika berita itu sampai kepada Umar bin Khaththab, ia bergegas keluar menemui Fatimah 

dan berkata ”wahai Putri Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] demi Allah tidak ada 

seorangpun yang lebih kami cintai daripada Ayahmu dan setelah Ayahmu tidak ada yang 

lebih kami cintai dibanding dirimu tetapi demi Allah hal itu tidak akan mencegahku jika 

mereka berkumpul di sisimu untuk kuperintahkan agar membakar rumah ini tempat mereka 

berkumpul”. Ketika Umar pergi, mereka datang dan Fatimah berkata “tahukah kalian 

bahwa Umar telah datang kepadaku dan bersumpah jika kalian kembali ia akan membakar 

rumah ini tempat kalian berkumpul. Demi Allah ia akan melakukan apa yang ia telah 

bersumpah atasnya jadi pergilah dengan damai, simpan pandangan kalian dan janganlah 

kalian kembali menemuiku”. Maka mereka pergi darinya dan tidak kembali menemuinya 

sampai mereka membaiat Abu Bakar [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 14/567 no 38200 

dengan sanad shahih sesuai syarat Bukhari Muslim] 

Riwayat di atas sanadnya shahih dan kami pernah membahas kedudukan riwayat tersebut 

secara khusus. Ketiga situs yang kami sebutkan juga tidak mempermasalahkan status riwayat 

tersebut bahkan situs yang English juga menyatakan keshahihannya. Bantahan mereka adalah 

seputar matan hadis yang mereka pelintir agar sesuai dengan keyakinan mereka, bantahan 

mereka adalah yang kami kutip dengan blockquote 

. 

. 

. 
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Alfanarku menyebutkan empat poin yang ia katakan bahkan menyerang klaim syiah sendiri. 

Kami katakan mau menyerang klaim syiah atau klaim sunni atau siapa saja itu tidak 

berpengaruh sedikitpun terhadap kami. Kami tidak akan berbasa-basi membela sahabat dan 

menyudutkan Ahlul Bait, maaf itu bukan akhlak kami. Kami meyakini kebenaran untuk 

berpegang teguh kepada Ahlul Bait dan setiap sahabat yang menyakiti ahlul bait maka sudah 

jelas sahabat itu salah, tidak peduli apapun alasan naifnya. Poin pertama alfanarku 

Saat Bai‘at umat kepada Abu Bakar, diberitakan Ali dan Zubair sedang berada di rumah 

Fatimah membicarakan tentang urusan mereka, dan hal ini yang terdengar oleh Umar. Dan 

hal ini adalah sesuatu yang keliru menurut Umar, karena seharusnya mereka segera ikut 

membai‘at Abu Bakar dimana hampir semua kaum muslimin telah membai‘at Abu Bakar hari 

itu. 

Kami jawab : Silakan saja kalau Umar berpandangan mereka keliru, kami pribadi justru 

melihat pada sisi Ahlul Bait yaitu Sayyidah Fathimah dan Imam Ali, kalau memang 

keduanya menganggap pembaiatan terhadap Abu Bakar adalah benar maka tidak perlu 

keduanya mengadakan pertemuan dengan orang-orang di rumah keduanya. Adanya 

pertemuan itu justru menunjukkan kalau Imam Ali dan Sayyidah Fathimah menganggap apa 

yang dilakukan oleh Umar dan pengikutnya itu keliru. Seharusnya Umar, Abu Bakar dan 

kaum Anshar lainnya tidak terburu-buru dan meninggalkan Ahlul Bait dalam perkara ini. 

Siapakah yang menjadi pedoman dan pegangan bagi umat islam seperti yang dikatakan 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam hadis Tsaqalain? Tidak lain adalah Ahlul 

Bait, tetapi mereka malah menuruti pendapatnya sendiri dan meninggalkan Ahlul Bait bahkan 

setelah itu memaksakan pandangan mereka dalam bentuk ancaman kepada Ahlul Bait. 

Dimana akhlak kalian wahai yang mengaku mencintai Ahlul Bait? 

Poin kedua alfanarku justru menunjukkan pandangan yang skizofrenik dan lemahnya 

pemahaman, tidak lain itu karena kebenciannya yang dalam terhadap Syiah. Jika kebencian 

memenuhi kepala maka akal tertutupi dan nafsu yang berbicara 

Orang yang paling dicintai Umar setelah Nabi shalallahu ‗alaihi wasalam adalah Fatimah, ini 

menggugurkan klaim syi‘ah secara telak, yaitu tidak mungkin seseorang akan menyakiti 

seseorang yang paling dia cintai 

Kami jawab : dimana letak hujjahnya perkataan ini?. Apa dia lupa, kalau Syiah dan Sunni 

sama-sama mengaku mencintai Ahlul Bait?. Apakah alfanarku itu tidak bisa membedakan 

antara klaim dan fakta?. Siapapun bisa saja mengaku ahlul bait adalah yang paling mereka 

cintai, tetapi apa gunanya pengakuan jika perbuatannya justru menyakiti ahlul bait. Faktanya 

Umar memang mengancam membakar rumah Ahlul Bait [berdasarkan riwayat shahih di atas] 

ada tidaknya pengakuan atau klaim Umar itu tidak menafikan ancaman yang ia lakukan. Jika 

Umar memang benar-benar mencintai Ahlul Bait bukan begitu caranya. Kalau mau 

mengingatkan atau menasehati orang yang kita cintai [apalagi kita hormati] kita pasti akan 

menggunakan tutur kata yang lemah lembut bukan ancaman yang menyakitkan. Ini hal 

sederhana tetapi tidak terpikirkan oleh alfanarku karena dirinya tersibukkan dengan apa yang 

ia sebut ―klaim Syiah‖. Lanjut ke poin ketiga yang menunjukkan lemahnya ilmu dan penuh 

dengan basa-basi 

Umar yang memiliki sifat yang tegas dan keras mengingatkan Ali dan Zubair melalui 

Fatimah, dan sama sekali tidak sedang mengancam pribadi Fatimah, hal ini bisa diketahui 

dari perkataan Umar kepada Fatimah ―maka tidak ada yang dapat mencegahku untuk 
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memerintahkan membakar rumah tersebut bersama mereka yang ada di dalamnya‖ kata yang 

dipakai  ‗Alaihim‘ dan bukan ‗Alaikum‘ ‖ د١ةٍا ١ٍّٙع مهػ١ ٕأ ‖. Dan kenyataannya Umar 

tidak pernah melakukan apa yang diucapkan-nya tersebut, Dan kenyataannya Ali dan Zubair 

sedang tidak ada di rumah Fatimah saat itu. 

Kami jawab : begitulah kalau orang tidak memperhatikan lafaz arabnya dengan baik. 

Riwayat di atas menunjukkan kalau Ali dan Zubair menemui Sayyidah Fathimah, dalam 

salah satu riwayat shahih Umar pernah berkata [dalam hadis Saqifah yang panjang] 

 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ٞك ٤ٖ ط خ ك َٗ٤ خٕ ٖٓ ه ً ٚ ٝاٗ

ٔش خ١ ٤ض ك ٢ ر ٘خ ك لٞح ػ ِ و ٔخ ط ٜؼ ز ٤َ ٖٝٓ ط ِر ٤خ ٝحُ ِ  إ ػ

Bahwa diantara berita yang sampai kepada kami ketika Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] wafat adalah Ali, Zubair dan orang-orang yang mengikuti keduanya menyelisihi 

kami di rumah Fathimah [Ats Tsiqat Ibnu Hibban 1/164 dengan sanad shahih] 

Saat itu yang mengadakan pertemuan adalah Ali, Zubair dan orang-orang yang bersama 

mereka dimana merekapun bermusyawarah dengan Sayyidah Fathimah di kediaman 

Sayyidah Fathimah sendiri. Umar tidak senang dengan kabar ini dan mengancam dengan 

kata-kata 

١ُ ْٕ ْْ أَ ِٜ ََ رِ ُٓ ْٕ آ َْ٘يِى ، أَ َُ ِػ َُٛئ٫َِء حَُّ٘لَ َغ  َٔ َٕ حْؿظَ خِِٗؼ٢َّ اِ َٔ حَى رِ ًَ خ  َٓ ُْ هللاِ ،  أ٣َْ َم َٝ ََّ َك

ُْز٤َُْض َْ ح ِٜ  َػ٤َِْ

demi Allah hal itu tidak akan mencegahku jika mereka berkumpul di sisimu untuk 

kuperintahkan agar membakar rumah ini tempat mereka berkumpul 

Alfanarku berbasa-basi bahwa Umar tidak mengancam Sayyidah Fathimah [alaihis salam] 

karena lafaz yang digunakan ‗Alaihim bukan ‗Alaikum. Tentu saja pembelaan ini mandul, ia 

tidak memperhatikan bahwa lafaznya adalah ‗Alaihimul bait‖ yang artinya rumah tempat 

mereka berkumpul dan rumah itu adalah rumah Sayyidah Fathimah. Jadi lafaz itu 

menunjukkan Umar mengancam akan membakar rumah Sayyidah Fathimah kalau orang itu 

masih berkumpul di sisi Sayyidah Fathimah. Apa kalau ada orang yang mengancam akan 

membakar rumah anda maka ancaman itu bukan tertuju pada anda?. Mengenai perkataan 

kenyataannya Umar tidak pernah melakukan apa yang diucapkannya, itu justru disebabkan 

oleh kebijakan Sayyidah Fathimah sendiri yang memerintahkan agar mereka yang berkumpul 

di rumahnya yaitu Zubair dan orang-orang yang bersamanya untuk tidak lagi menemuinya 

atau kembali ke rumahnya. Seandainya mereka masih kembali dan Sayyidah Fathimah 

membiarkannya maka mungkin pembakaran itu akan terjadi sebagaimana Sayyidah Fathimah 

sendiri yang berkata 

َٖ ِي٣ ِٗ ح ٍَ َِكُٞح  َٜ ْٗ ِٚ ، كَخ خ َكََِق َػ٤َِْ َٔ ُِ َّٖ َ٤٠ِ ْٔ ُْ هللاِ ، ٤ََُ أ٣َْ َٝ ِؿُؼٞح    َْ ٫َ طَ َٝ  ، ْْ ٌُ ْأ٣َ ٍَ ح  ْٝ َُ كَ

 ا٢ََُِّ

Demi Allah ia akan melakukan apa yang ia telah bersumpah atasnya jadi pergilah dengan 

damai, simpan pandangan kalian dan janganlah kalian kembali menemuiku 
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Poin keempat kembali menunjukkan lemahnya ilmu, alfanarku mempermasalahkan soal baiat 

terhadap Abu Bakar, ia berkata 

Fakta yang begitu jelas dari riwayat tersebut adalah Ali dan Zubair melakukan bai‘at kepada 

Abu Bakar di hari pembai‘atan kaum Muslimin, hal ini juga menggugurkan klaim syi‘ah 

bahwa Ali hanya baru memba‘iat Abu Bakar setelah 6 bulan setelah kewafatan Nabi 

shalallahu ‗alaihi wasalam 

Kami jawab : orang itu telah salah dalam mempersepsi riwayat Ibnu Abi Syaibah di atas. 

Tidak ada keterangan dalam riwayat di atas kalau Ali dan Zubair berbaiat kepada Abu Bakar 

pada hari pembaiatan kaum Muslimin. Lafaz yang ia jadikan hujjah adalah 

ٍَ ٌْ َٜخ ، َكظ٠َّ رَخ٣َُؼٞح ٧َر٢ِ رَ ِؿُؼٞح ا٤َُِْ َْ َ٣ ْْ كُٞح ػٜ٘خ ، كََِ ََ َٜ ْٗ  كَخ

Maka mereka pergi darinya dan tidak kembali menemuinya sampai mereka membaiat Abu 

Bakar 

Hujjah pertama : Pada lafaz ini tidak ada keterangan kalau peristiwa baiat yang dimaksud 

langsung terjadi setelahnya. Lafaz ―hatta‖ [sampai] di atas adalah penunjukkan waktu bahwa 

mereka tidak lagi menemui Sayyidah Fathimah sampai mereka membaiat Abu Bakar, 

mengenai waktunya bisa sebentar, beberapa lama, nanti atau dalam waktu lama. Tidak ada 

keterangan yang menyebutkan lamanya waktu itu. Lafaz itu sama halnya dengan lafaz “dia 

tidak akan kembali ke rumah sampai dia mendapatkan uang seratus juta”. Apakah lafaz ini 

menunjukkan kalau setelah itu ia langsung mendapatkan uang seratus juta?. Tidak, bisa saja 

satu bulan, dua bulang enam bulan atau satu tahun. 

Hujjah kedua : perkataan itu tidak tertuju pada Imam Ali, perhatikan lafaz “maka mereka 

pergi darinya dan tidak kembali menemuinya”. Siapakah mereka yang dimaksud?. Dalam 

riwayat Ibnu Abi Syaibah di atas, mereka yang dimaksud adalah mereka yang disuruh pergi 

oleh Sayyidah Fathimah 

َٖ ِي٣ ِٗ ح ٍَ َِكُٞح  َٜ ْٗ ِؿُؼٞح ا٢ََُِّ  كَخ َْ ٫َ طَ َٝ  ، ْْ ٌُ ْأ٣َ ٍَ ح  ْٝ َُ  كَ

Jadi pergilah dengan damai, simpan pandangan kalian dan janganlah kalian kembali 

menemuiku 

Sayyidah Fathimah berkata “Jangan kalian kembali menemuiku”. Perkataan ini tidak 

mungkin ditujukan kepada Imam Ali tetapi ditujukan kepada Zubair dan orang-orang yang 

mengikutinya yang ikut berkumpul di rumah Sayyidah Fathimah. Jadi mereka yang 

dinyatakan dengan lafaz ―sampai mereka membaiat Abu Bakar‖ adalah mereka yang diusir 

dari rumah Sayyidah Fathimah. Imam Ali bukan termasuk yang diusir dari rumah Sayyidah 

Fathimah, lha itu kan rumah Beliau sendiri. Mengenai baiat Imam Ali terhadap Abu Bakar itu 

telah disebutkan dalam hadis Shahih Bukhari riwayat Aisyah bahwa itu terjadi setelah 

Sayyidah Fathimah wafat yaitu setelah enam bulan. 

Jika orang syi‘ah ingin berhujjah dengan riwayat di atas untuk mendiskreditkan Umar, maka 

mau ga mau mereka juga harus menerima beberapa fakta yang terekam dalam riwayat 

tersebut yang menjatuhkan klaim-klaim mereka. 
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Orang ini tidak rela kalau ada yang mendiskreditkan Umar tetapi ketika ada orang yang 

mengancam dan menyakiti Ahlul Bait ia berkata “itu memang ada ajarannya dari Nabi”. 

Sungguh betapa anehnya mereka ini. Kami sarankan padanya agar mempelajari bahasa arab 

dengan lebih baik sehingga ia tidak salah mempersepsi dan membantah orang dengan salah 

persepsinya itu. 

Mungkin akan ada yang menjawab, bahwa mengenai pembai‘atan Imam Ali kepada Abu 

Bakar dilakukan setelah 6 bulan berdalilkan riwayat Bukhari dari Aisyah, Kita jawab, berarti 

riwayat di atas keliru, kalau begitu tidak usah menjadikan riwayat tersebut sebagai dalil sama 

sekali atau kita jawab, apa yang diriwayatkan Aisyah dalam shahih Bukhari adalah apa yang 

Aisyah ketahui mengenai bai‘at Ali, bisa jadi Aisyah tidak mengetahui bahwa Ali sudah 

memba‘iat Abu Bakar di awal-awal, dan bai‘at Ali pada bulan ke enam adalah bai‘at beliau 

kedua untuk mengclearkan permasalahan. 

Riwayat Ibnu Abi Syaibah di atas tidak bertentangan dengan riwayat baiat Imam Ali dalam 

Shahih Bukhari sebagaimana yang telah kami jelaskan. Riwayat Aisyah tersebut shahih dan 

tidak ada istilah baiat kedua, itu cuma istilah yang dibuat-buat, lagipula kalau memang Imam 

Ali sudah membaiat di depan orang banyak maka permasalahan apa lagi yang perlu 

dipermasalahkan sehingga perlu ada baiat kedua lagi di depan orang banyak pula. Cuma 

orang yang lemah akalnya yang berkata begitu. 

Aisyah tidaklah menyendiri dalam pernyataan Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam 

bulan. Dalam hadis shahih Bukhari soal baiat Imam Ali itu terdapat pengakuan Abu Bakar 

sendiri bahwa Imam Ali memang tidak pernah membaiatnya selama enam bulan. Aisyah 

berkata 

َٕ َػ٢ٍِِّ ؤْ َٗ  ََ ًَ ًَ َٝ ََّٜي  َ٘ َِ كَظَ ْ٘زَ ِٔ ُْ ه٢َِ َػ٠َِ ح ٍَ  ََ ْٜ ٍَ حُظُّ ٌْ ٠َِّ أَرُٞ رَ َٛ خ  َّٔ ْٖ  كََِ طََوُِّلَُٚ َػ َٝ
ُْز٤ََْؼِش ََ ح لَ ـْ ظَ ْٓ َّْ ح ِٚ ػُ ٍَ ا٤َُِْ ٌَ ١ٌِ حْػظَ ُٙ رِخَُّ ٍَ ٌْ ُػ َٝ  

Ketika Abu Bakar telah shalat zhuhur, ia naik ke mimbar mengucapkan syahadat dan 

menyebutkan masalah Ali dan ketidakikutsertaannya dari baiat dan alasannya, meminta 

maaf padanya kemudian beristighfar [Shahih Bukhari 5/139 no 4240 & 4241] 

Jadi apa yang dikatakan Aisyah adalah apa yang ia dengar dan saksikan dari pengakuan Abu 

Bakar ra [ayahnya] sendiri. Adakah hujjah yang lebih kuat dari itu?. Abu Bakar sendiri 

mengakui kalau Imam Ali memang tidak membaiat dirinya. Jadi darimana muncul istilah 

baiat pertama? Itulah akibat jika orang membaca hadis tidak secara mendalam dan hanya 

mengkopipaste hujjah yang suka mentakwil dan mencari-cari dalih. 

Mungkin akan ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Umar dengan 

memperingatkan Ali dan Zubair dengan keras  saat itu adalah perbuatan yang buruk dan tidak 

berdasar, kita jawab bahwa Umar berlaku tegas seperti itu bisa kita pahami karena memang 

terdapat ajaran dari Nabi shalallahu ‗alaihi wasalam :―Barang siapa datang kepada kalian, 

sedang ketika itu urusan kalian ada pada satu orang, kemudian ia ingin membelah tongkat 

kalian atau memecah -belah jama‘ah kalian , maka bunuhlah ia .‖ Dalam riwayat lain : 

―Pukullah ia dengan pedang , siapa pun orangnya‖ ْٕ ٣َُشنَّ  . اِؽٍل، كَأََهاَك أَ َٝ  ٍَ ٤ٌْغ َػ٠َِ َهُع ْٔ ْْ َع ًُ ُو ْٓ أَ َٝ  ْْ ًُ ْٖ أَرَب َٓ
َُٙػَض ْٞ ْْ ؛ كَبْهزُُِ ٌُ بَػزَ َٔ َم َع ْٝ ٣ُلَوِّ ْْ أَ ًُ ا ا٣ٍَخ  . َٝ ك٢ِْ ِه َٝ : َٕ ب ًَ  ْٖ َٓ بئًِ٘ب  ًَ ٤ِْق  ََّ ُٙ ثِبُ ْٞ كَبْضِوثُ . 

Shahîh. HR Muslim (no. 1852) dari Sahabat ‗Arjafah Radhiyallahu ‗anhu. 
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Justru dengan hadis di atas alfanarku ini mau menyatakan kalau Ali dan Zubair ingin 

memecah belah jama‘ah kaum muslimin sehingga mereka layak untuk dibunuh. Kita 

kembalikan perkataan ini kepadanya, itu mendiskreditkan Ali dan Zubair atau tidak?. Jangan 

terus ngeluyur berbicara kalau tidak bisa menjaga perkataan. Apa buktinya Imam Ali mau 

memecah belah kaum muslimin? Bukankah kabar tersebut baru sampai kepada Umar? 

Bukankah ada baiknya Umar tabyyun terlebih dahulu?. Apakah Ali dan Zubair itu orang arab 

badui yang perlu pakai ancam mengancam? Mengapa Umar tidak menasehati mereka dengan 

hadis yang dikutip alfanarku?. Apakah ada disebutkan Umar mau membunuh Ali dan Zubair? 

Lantas mengapa Umar malah mau membakar rumah Sayyidah Fathimah? Bagian mana dari 

hadis yang dikutip alfanarku yang menyebutkan soal bakar membakar. 

Dan maaf alfanarku sepertinya anda lupa Umar itu sedang berbicara dengan siapa?. Sayyidah 

Fathimah yang merupakan putri kesayangan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

Sayyidah wanita di surga, seorang ahlul bait yang disucikan dan menjadi pegangan umat 

islam. Antara Umar dan Sayyidah Fathimah terdapat kedudukan yang berbeda jauh. Jelas 

sangat tidak layak Umar berkata seperti itu kepada Sayyidah Fathimah apapun alasan naïf 

yang anda buat untuk membela Umar. Mau anda kemanakan hadis 

ٖ اد ٤َ ر ٓٔخػ َ ا ٔؼ ٓ ٞ ٢٘ أر ٤خٕ ػٖ كيػ ل ٓ ٘خ  ٢ كيػ ٌُٜ ٤ْ حُ ٍحٛ

ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٓش ه ٖ ٓوَ ٍٔٞ ر ٔ ٌش ػٖ حُ ٤ ِ ٓ ٢ ٖ أر ػَٔٝ ػٖ حر

ٛخ ٓخ آًح  ٢٘ ئ٣ً ٢٘ ٣ ؼش ٓ ٠ ٔش ر خ١ ٔخ ك ِْ اٗ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  

Telah menceritakan kepadaku Abu Ma‟mar Ismail bin Ibrahim Al Hudzaliy telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari „Amru dari Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar bin 

Makhramah yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda 

“sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku, menyakitiku apa saja yang 

menyakitinya” [Shahih Muslim 4/1902 no 2449] 

Jadi akhlak atau sikap kepada Sayyidah Fathimah adalah akhlak dan sikap kepada Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Menyakitinya berarti menyakiti Nabi [shallallahu alaihi 

wasallam]. Mengancamnya berarti sama saja dengan mengancam Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. Anggap saja Umar memang punya alasan seperti yang alfanarku bilang tetapi 

apakah memang harus dengan ancaman seperti itu?. Apa Umar tidak memiliki cara lain 

sehingga ancaman membakar itu adalah cara satu-satunya yang ia miliki?. Apakah dengan 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] Umar akan bersikap seperti itu? Kalau Umar berbicara 

dengan baik kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka apa salahnya berbicara dengan 

baik kepada Sayyidah Fathimah [alaihis salam] dan tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang 

dapat menyakiti Beliau. 

Anda alfanarku hanya terjebak pada kebencian anda kepada Syiah dan mengkait-kaitkan 

kami dengan Syiah. Seolah-olah kami disini sedang melaknat dan mengutuk Umar. 

Ketahuilah kami tidak pernah melakukan hal itu, kami hanya menunjukkan bahwa tindakan 

Umar itu salah dan tidak baik. Kami disini menyampaikan pembelaan kami terhadap Ahlul 

Bait. Perkara anda yang merasa sahabat Umar direndahkan itu adalah persepsi anda sendiri. 

Bukankah anda berpandangan sahabat itu tidak maksum tetapi anehnya sikap anda seolah 

tidak pernah terima kalau sahabat Umar melakukan kesalahan. Pembelaan yang anda buat 

hanya menunjukkan sikap yang tidak baik kepada Ahlul Bait, tanpa anda sadari anda telah 

merendahkan Ahlul Bait dengan menuduh mereka memecah belah kaum muslimin. 

Na‘udzubillah 
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Kami lanjutkan bantahan terhadap orang yang menyebut dirinya sebagai “pencari 

kebenaran” alangkah baiknya jika memang demikian. Setelah kami baca gaya bantahannya 

hanya ikut-ikutan bergaya pengacara ala alfanarku 

Ali r.a dan Zubair r.a agak lewat dalam memba‘aiah Abu Bakar. Berita ini menyebabkan 

Umar r.a risau dan menyebabkan dia datang ke rumah Fatimah r.a untuk memberikan 

ancaman kepada mereka. Umar r.a khuatir mereka akan menyebabkan perpecahan di 

kalangan umat Islam 

Kalau orang ini mau berpendapat seperti alfanarku ya silakan, tetapi perhatikan dan pikirkan 

apakah hanya “kekhawatiran” membuat Umar layak untuk mengancam membakar rumah 

Ahlul Bait?. Seperti yang kami katakan, terlepas dari alasan atau seribu alasan yang anda cari 

untuk Umar itu tetap membuat ia tidak layak mengancam Ahlul Bait. Tidak bisakah Umar 

datang dan berbicara dengan baik kepada Sayyidah Fathimah menunggu Ali, Zubair dan 

orang-orang yang mengikuti mereka. Tidak bisakah Umar untuk tidak mengeluarkan 

ancaman mau membakar rumah Sayyidah Fathimah. Bukankah ketika Umar datang orang-

orang tersebut tidak ada? Seharusnya Umar bersabar dan memastikan apa benar orang-orang 

yang berkumpul di rumah Sayyidah Fathimah itu memang mau memecah belah kaum 

muslimin. Justru yang nampak terlihat Umar begitu saja menyampaikan ancamannya kepada 

Sayyidah Fathimah kemudian pergi. 

Ancaman Umar r.a tidak memasukkan Fatimah r.a. Lihat semula kepada perkataan yang 

diboldkan merah 

٤ذ ج ْ اُ ٤ٜ ِ ؾوم ػ ْٜ إٔ ٣  ئٕ أٓور

Terjemahan: Maka tidak ada yang dapat mencegahku untuk memerintahkan membakar 

rumah tersebut bersama mereka yang ada di dalamnya 

Sekiranya Umar r.a ingin membakar Fatimah r.a, maka dah tentu dia akan mengatakan ‗Aku 

akan membakar kamu‘ 

Hujjah ini benar-benar seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Ketika anak kecil diancam 

oleh orang jahat “berikan uangmu atau aku bakar rumah orangtuamu”. Anak kecilnya 

tertawa dan berkata “ah bukan aku yang diancam tapi rumah orang tuaku”. Dan sepertinya 

anak kecil itu lupa kalau ia tinggal di rumah tersebut. Hujjah yang mirip dengan seorang istri 

yang ―aneh‖ ketika ada orang jahat mengancam “kalau tidak pindah dari rumah ini akan 

kubakar suamimu” dan istri menjawab “ah ancaman itu bukan untukku tapi untuk suamiku”. 

Kami bertanya kepada anda wahai ―pencari kebenaran‖ rumah siapa yang anda sebut dalam 

terjemahan anda ―membakar rumah tersebut‖ dan Siapa orang yang anda katakan ―mereka 

yang ada di dalamnya‖?. Adakah Imam Ali termasuk di dalam rumah tersebut?. Adakah 

Sayyidah Fathimah termasuk di dalam rumah tersebut?. Rumah yang diancam akan  dibakar 

Umar itu adalah rumah tempat mereka Ali Zubair dan orang yang mengikuti keduanya 

berkumpul yaitu rumah Sayyidah Fathimah. Kami kasihan kalau anda berhujjah dengan gaya 
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seperti itu karena untuk menjawabnya kami terpaksa menjawab dengan penjelasan seperti 

kami menjelaskan sesuatu kepada anak kecil. 

Hadith ini dengan sendirinya menjadi salah satu hujah kukuh bahawa Ali r.a dan Zubair r.a 

telah memba‘iah Abu Bakar r.a pada hari tersebut dan bukannya selepas 6 bulan seperti 

dakwaan syiah 

Maaf sekedar informasi buat anda, Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan 

bukanlah dakwaan Syiah tetapi begitulah yang disebutkan dalam hadis Shahih Bukhari 

riwayat Aisyah ra. Jika itu dianggap Syiah atau sumber Syiah maka kami sarankan agar anda 

mengecek kembali definisi Syiah yang sudah anda pelajari. 

Satu lagi point penting yang didiamkan syiah ialah kemuliaan Fatimah r..a disisi Umar r.a. 

Kita lihat semula bagaimana Umar r.a memanggil Fatimah r.a  dengan panggilan mulia. 

Rujuk kepada teks yang diboldkan ungu 

٘ي ٤ي ٓ ؼل أث ٘ب ث ٤ ٓب ٖٓ أؽل أؽت ئُ ٤ي ، ٝ ٘ب ٖٓ أث ٤ ٓب ٖٓ أؽل أؽت ئُ ٍٍٞ هللا (ص) ! ٝهللا  ٘ذ ه ب ث ٣ 

Terjemahan: ‖Wahai puteri Rasulullah SAW, demi Allah tidaklah dari seorangpun yang lebih 

kami cintai daripada ayahmu, dan tidaklah dari seorangpun yang kami lebih cintai selepas 

ayahmu daripada kamu 

Persoalannya, apakah logik seseorang yang benar-benar ingin membakar rumah musuhnya 

akan memanggil musuhnya dengan perkataan yang menunjukkan kasih sayang?? Lebih dari, 

apakah logik dalam riwayat-riwayat jahat syiah mengatakan Umar r.a memukul Fatimah 

sehingga gugur janinnya sedangkan pada awalnya Umar r.a sendiri sangat menghormati 

beliau?? 

Maaf  pada situasi tersebut kami ragu dengan apa yang anda katakan “Umar sangat 

menghormati Beliau”. Dimana letak rasa hormatnya, ketika ia mengancam membakar rumah 

orang yang dihormatinya?. Seperti alfanarku andapun mengidap penyakit yang sama. Anda 

tidak bisa membedakan antara ―klaim‖ dan ―fakta‖. Ucapan Umar kalau Sayyidah Fathimah 

yang paling kami cintai adalah klaim tetapi ucapan Umar yang mengancam membakar rumah 

Sayyidah Fathimah adalah fakta, Ternyata cinta yang ia katakan itu tidak mampu 

mencegahnya dari mengancam membakar rumah ahlul bait. Jadi tidak ada kaitannya dengan 

logik dan tidak logik, kemudian satu lagi kami tidak pernah menyatakan Umar membakar 

rumah Ahlul Bait yang benar adalah Umar mengancam akan membakar rumah Ahlul Bait. 

Ada bedanya itu wahai kisanak dan Soal riwayat syiah, Umar memukul Fathimah maaf itu 

bukan urusan kami dan kami tidak pernah mengutipnya. Itu adalah riwayat Syiah yang kami 

pribadi tidak mengetahui kebenarannya 

Umar r.a al-Khattab merupakan seorang yang faqih dalam urusan agama. Tindakan beliau 

mengancam untuk membakar bukanlah untuk membunuh ahlul bait sebaliknya ia fahami 

sebagai kewajipan berba‘aiah kepada khalifah yang sah dan mengelakkan perpecahan 

ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ هللاَّ ٍَ هللاَّ ٍُٞ ْؼُذ َه ِٔ ٍَ  ٍَ ْؼُذ َػْوكََغخَ هَب ِٔ ٍَ  ٍَ ِٖ ِػاَلهَخَ هَب ْٖ ِى٣َبِك ْث َػ َٝ ُٕ ََٛ٘بٌد  ٌُٞ زَ ٍَ  ُ ْٖ أََهاَك  ئَِّٗٚ َٔ ََٛ٘بٌد كَ

َٕ ب ًَ  ْٖ َٓ بئًِ٘ب  ًَ ٤ِْق  ََّ ٤ٌغ كَبْضِوثُُٞٙ ثِبُ ِٔ ٢َِٛ َع َٝ ِخ  َّٓ ِٙ اأْلُ َو َِٛن ْٓ َم أَ ْٕ ٣ُلَوِّ  أَ

Terjemahan: Dari Ziyad bin ‗Ilaqah, katanya, ‗Aku mendengar ‗Arjafah katanya,‘ Aku 

mendengar nabi SAW berkata, ‗ Sesungguhnya akan terjadi bencana dan kekacauan, maka 
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sesiapa saja yang ingin memecah belahkan persatuan umat ini maka penggallah dengan 

pedang walau siapapun dia 

Rujukan: Sahih Muslim, Kitab Kepimpinan, Bab Hukum Bagi Orang Yang 

Memecahbelahkan Urusan Kaum Muslimin, hadith no 3442, Maktabah Shamela 

Oh begitu, adakah hadis shahihnya bahwa kewajiban berbaiat kepada Khalifah ditegakkan 

dengan mengancam membakar rumah. Perpecahan mana yang anda katakan “dielakkan”. 

Siapakah yang anda tuduh membuat perpecahan? Sayyidah Fathimah dan Imam Ali?. Jadi 

begitukah tindakan seorang faqih jika putri kesayangan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] tidak membaiat maka diancam rumahnya akan dibakar. Mengapa anda mengutip 

hadis Shahih Muslim untuk membenarkan tindakan Umar padahal didalamnya tidak ada 

sedikitpun keterangan soal bakar membakar. Bukankah dalam hadis tersebut “siapa saja 

yang memecah belah umat maka penggallah dia”. Mengapa dalam bahasa Umar kata 

“penggallah dengan pedang” berubah menjadi “membakar rumah”. Umar ra yang tidak 

paham atau anda yang sedang melantur berhujjah dengan hadis Shahih Muslim yang tidak 

pada tempatnya. 

Selain itu, bukti ancaman menunjukkan kepentingan satu urusan boleh difahami dengan 

melihat ancaman yang yang dilakukan nabi Muhammad s.a.w sendiri. 

Telah tsabit dalam hadith yang sahih nabi mengancam untuk membakar rumah-rumah 

mereka yang tidak bersolat jemaah bahkan nabi juga mengancam untuk memotong tangan 

pencuri hatta Fatimah r.a sekalipun!! 

Astaghfirullah, sekarang anda mengatasnamakan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] untuk 

membenarkan ancaman Umar kepada Sayyidah Fathimah. Mari kami tunjukkan hadis shahih 

yang anda maksud 

ْٖ أَر٢ِ  ِؽ َػ ََ ْٖ ح٧َْْػ َٗخِى َػ ِِّ ْٖ أَر٢ِ حُ خٌُِي َػ َٓ َٗخ  ََ ٍَ أَْهزَ َُٓق هَخ ُٞ٣ ُٖ ِ ْر ػََ٘خ َػْزُي هللاَّ َكيَّ

َّٕ سَ أَ ََ ٣ْ ََ ُٛ   ْٕ ُض أَ ْٔ َٔ َٛ ِٙ َُوَْي  ٢ ر٤َِِي ِٔ ١ٌِ َْٗل حَُّ َٝ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ
َّْ أَُهخَُِق  َّ ػُ َّّ حَُّ٘خ ُؿ٬ً ك٤ََُئ ٍَ  ََ ُٓ َّْ آ َٜخ ػُ َُ َٕ ًَّ ٬َِس ك٤ََُئ َّٜ ََ رِخُ ُٓ َّْ آ ََ رَِلطٍَذ ك٤َُْلطََذ ػُ ُٓ آ

َم َِّ ٍٍ كَؤَُك ٍَِؿخ ْْ ا٠َُِ  ُٜ ْْ ر٤ُُٞطَ ِٜ  َػ٤َِْ

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Yusuf yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Malik dari Abi Zanaad dari Al A‟raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya sungguh 

aku berkeinginan kiranya aku memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar 

kemudian aku perintahkan mereka shalat yang telah dikumandangkan azannya kemudian aku 

memerintahkan salah seorang menjadi imam lalu aku menuju orang-orang yang tidak shalat 

berjama‟ah kemudian aku bakar rumah-rumah mereka [Shahih Bukhari 1/131 no 644] 

Kalau hadis ini yang anda jadikan hujjah maka kami katakan hujjah anda itu ―absurd‖. 

Perhatikan lafaz perkataan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] ―hamamtu‖ yang bisa 

diartikan berkeinginan dalam hatiku maksudnya itu adalah sesuatu yang terbersit di dalam 

hati Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan Beliau ucapkan bukan sebagai ancaman tetapi 

untuk menekankan betapa penting dan wajibnya shalat berjama‘ah. Kalau anda mengartikan 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] sedang mengancam langsung kepada orang-orang 
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tersebut maka anda keliru, Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak sedang berbicara kepada 

mereka yang tidak shalat berjamaah dengan kata-kata ancaman. Beliau [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] mengutarakan apa yang terbersit dalam hatinya kepada sahabat yang kebetulan 

berada di sana yaitu Abu Hurairah. Tidak ada ceritanya Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

datang menemui mereka yang punya rumah dan mengancam membakar rumah mereka kalau 

mereka tidak shalat berjama‘ah. Ada perbedaan yang nyata antara melakukannya mengancam 

langsung dengan mengutarakan apa yang terbersit di dalam hati. Itu adalah bahasa kiasan 

yang menunjukkan betapa pentingnya shalat berjama‘ah bukannya diartikan sebagai ancaman 

langsung Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] kepada orang-orang tersebut. 

Berbeda dengan kasus ini, Umar bin Khaththab itu jelas-jelas datang menemui Sayyidah 

Fathimah dan bersumpah dengan nama Allah SWT kalau orang-orang tersebut berkumpul di 

rumah atau di sisi Sayyidah Fathimah maka ia akan membakar rumah Sayyidah Fathimah. Ini 

benar-benar ancaman bahkan Sayyidah Fathimah mengatakan kalau Umar akan melakukan 

apa yang telah bersumpah atasnya. Itulah sebabnya Sayyidah Fathimah mengusir orang-orang 

tersebut dari rumahnya dan berkata jangan menemuinya lagi untuk mencegah tindakan Umar. 

 ُ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ شَ  َ٘ ْٖ َػخثِ سَ َػ َٝ َْ ْٖ ُػ َٜخٍد َػ ِٗ  ِٖ ْٖ حْر ػََ٘خ ٤ٌَُْغ َػ ِؼ٤ٍي َكيَّ َٓ  ُٖ ػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر َكيَّ

َِّ ٌَ ُ٣ ْٖ َٓ َٝ هَْض كَوَخُُٞح  ََ َٓ ٤َِّش حَُّظ٢ِ  ِٓ ٝ ُِ ْو َٔ ُْ أَِس ح َْ َٔ ُْ ُٕ ح ؤْ َٗ  ْْ ُٜ َّٔ َٛ خ أَ ً٘ ٣ْ ََ َّٕ هُ َٜخ أَ ْ٘ َٜخ َػ ُّ ك٤ِ
٣ٍْي ِكذُّ  َُ  ُٖ شُ ْر َٓ خ َٓ ِٚ ا٫َِّ أُ َُِة َػ٤َِْ ظَ ـْ َ٣ ْٖ َٓ َٝ َْ كَوَخُُٞح  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ

 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ شُ كَوَخ َٓ خ َٓ ُٚ أُ َٔ َِّ ٌَ َْ كَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ

َٝ  ْْ ٌُ َٖ هَْزَِ ٣ ٌِ ََِي حَُّ ْٛ خ أَ َٔ ٍَ اَِّٗ َّْ هَخ َّ كَخْهظَطََذ ػُ َّْ هَخ ِ ػُ ْٖ ُكُيِٝى هللاَّ ِٓ لَُغ ك٢ِ َكيٍّ  ْ٘ َْ أَطَ َِّ َٓ
 ِٚ ٞح َػ٤َِْ ُٓ ِؼ٤ُق أَهَخ ْْ ح٠َُّ ِٜ َم ك٤ِ ََ َٓ ح  ًَ اِ َٝ  ًُُٙٞ ََ ٣َُِق طَ َّ٘ ْْ حُ ِٜ َم ك٤ِ ََ َٓ ح  ًَ خُٗٞح اِ ًَ  ْْ ُٜ أََّٗ

ِ ُْ هللاَّ ح٣ْ َٝ َُْليَّ  َٛخح هَْض َُوَطَْؼُض ٣ََي ََ َٓ ٍي  َّٔ َل ُٓ َْ٘ض  شَ رِ َٔ َّٕ كَخ١ِ ْٞ أَ َُ  

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‟id yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Laits dari Ibnu Syihaab dari Urwah dari Aisyah radiallahu „anha bahwa kaum 

Quraisy menghadapi masalah yaitu wanita suku Mahzumiy mencuri kemudian mereka 

berkata “siapa yang mau membicarakan tentangnya kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam]”. Mereka berkata “tidak ada yang berani menghadap Beliau kecuali Usamah bin 

Zaid yang paling dicintai Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] maka berbicaralah 

Usamah. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] bersabda “Apakah kamu meminta 

keringanan pelanggaran aturan Allah?. Kemudian Beliau berdiri menyampaikan khutbah 

kemudian bersabda “sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena apabila ada 

orang dari kalangan terhormat mereka mencuri mereka membiarkannya dan apabila ada 

orang dari kalangan rendah mencuri maka mereka menagakkan atasnya hukum. Demi Allah, 

seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri pasti aku potong tangannya [Shahih 

Bukhari 4/175 no 3475] 

Hadis inikah yang anda jadikan hujjah. Siapa yang menurut anda sedang diancam oleh 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]?. Apa anda mau mengatakan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] sedang mengancam Sayyidah Fathimah?. Maaf tolong perbaiki terlebih 

dahulu cara anda berhujjah. Hadis ini sangat jelas tidak sama dengan apa yang dilakukan 

Umar ketika ia mengancam mau membakar rumah Sayyidah Fathimah. Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] sedang menyampaikan hukum Allah SWT kepada umatnya dan 

bahasa yang Beliau gunakan bukanlah ancaman kepada orang tertentu. 
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Kemudian terakhir anda mengutip riwayat Syiah yang menguatkan hujjah anda bahwa 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] pernah mengancam orang yang tidak ikut shalat 

berjama‘ah secara langsung. 

Ketahuilah, dalam kitab syiah sendiri terdapat riwayat-riwayat nabi Muhammad SAW ingin 

membakar rumah-rumah mereka yang tidak mengerjakan solat jemaah bersama baginda. 

Walaupun kitab syiah tidak bernilai disisi sunni, kita tetap menukilkannya supaya syiah sedar 

akan keburukan tohama 

ج٢  ٘ بٍ ػٖ اُ ٚ ه ٚ ، أٗ ٤ٚ ٝآُ ِ ٠ِ هللا ػ ط  

ٌْ ٘بىُ ٓ ٌْ ٤ ِ ٖ ػ وه َغل ، أٝ الؽ ٔ ضوٕ اُ زؾ ٚؼ : ( ُ َغل ٓ ٔ ضوٝا اُ ؾ ٣ ْ غٔبػخ ُ ُ 

Terjemahan: Dari nabi s.a.w, sesungguhnya baginda berkata kepada jemaah yang tidak hadir 

bersamanya ke masjid, ‗ Hadirlah kamu ke masjid atau aku akan membakar rumah-rumah 

kamu 

Sumber: Man La Yahduru al-Faqih, hadith 1092 , Bab Jamaah dan kelebihannya, Wasail 

Shia, no 10697 

Kami sekedar iseng menggoogle riwayat yang anda kutip. Ternyata riwayat yang anda kutip 

tidak memiliki sanad dalam referensi syiah yang anda sebutkan. Jadi secara ilmu hadis yang 

sederhana saja maka riwayat tersebut dhaif. Tentu saja saudara kami yang Syiah lebih 

berkompeten untuk menilai hadis ini. Kami pribadi tidak menemukan adanya riwayat shahih 

bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengancam langsung kepada para sahabat 

yang tidak ikut shalat berjama‘ah agar datang ke masjid kalau tidak rumah mereka akan 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bakar. Tetapi ada hadis Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] yang berbunyi menyakiti Fathimah berarti menyakitiku. Anda mau 

kemanakan hadis ini, walaupun anda mencari seribu alasan untuk membenarkan tindakan 

Umar kami akan katakan tindakan Umar salah cukup dengan hadis ini. 

Umat Islam seharusnya berhati-hati dengan taktik kotor syiah dalam memfitnah Umar r.a. 

Kita dapat lihat sendiri bagaimana mereka mempertahankan status riwayat ini namun 

mendiamkan konteks yang sebenar. 

Justru saya melihat bantahan anda yang kotor. Syiah tidak memfitnah Umar, jika Syiah 

mencela Umar dengan riwayat-riwayat dalam kitab mereka maka itu urusan mereka sendiri 

dan akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tetapi ketika Syiah mengutip 

riwayat Ibnu Abi Syaibah maka itu adalah benar dan tidak ada fitnah yang anda maksud. 

Begitu pula ketika kami membahas riwayat ini dimana kami menyalahkan Umar dan 

membela Ahlul Bait. Soal konteks yang anda sebut maka itu adalah persepsi anda yang anda 

gunakan untuk membenarkan tindakan Umar. Walaupun konteks tersebut ada tetap saja 

tindakan Umar yang mengancam membakar rumah Sayyidah Fathimah itu salah. 

Menegakkan hukum itu dengan dalil dan bukti. Apa buktinya Sayyidah Fathimah mau 

memecah belah umat?. Apa dalilnya kalau baiat ditegakkan dengan ancaman membakar 

rumah?. Siapakah Umar saat itu? Apakah ia khalifah yang sedang dibaiat sehingga berhak 

menentukan hukum?. Sebelum anda sibuk mencari-cari konteks tolong pahami dulu baik-

baik apa yang sedang dipermasalahkan. Konteks yang anda buat tidak menjadikan tindakan 

ancaman Umar membakar rumah Sayyidah Fathimah sebagai perbuatan yang dibenarkan. 

. 
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Terakhir kami akan membantah salah satu situs berbahasa inggris yang juga membahas 

riwayat ini. Dengan angkuhnya ia mengatakan Syiah sebagai jahil dalam bahasa Arab. 

Silakan dilihat poin yang ia katakan dan nilailah sendiri siapa sebenarnya yang jahil. Inilah 

perkataannya 

Points to note: 

1. Ameer al-Mu‗mineen Omar bin al-Khattab[ra] showed the rank of Fatima[ra] by saying 

she was most beloved to the people and him after her father. 

2. Omar[ra] did not threaten Fatima[ra], but warned her about those gathering in her house. 

This can be seen by the statement ‗Alaihim‘ and not ‗Alaikum‘ in the statement ‖ مهػ١ ٕأ 

٤ذ ― ‖erifa tes eb esuoh rieht taht redro ot ,esuoh ruoy ni srehtag puorg taht fi―.ع ج ْ اُ ٤ٜ ُ 

Comment: But shia play the game with arabic because they are jahil persians 

Persis seperti yang dilakukan dua orang sebelumnya atau lebih tepatnya mungkin mereka 

berdua mengkopipaste cara situs ini berargumentasi. Poin pertama sudah dijawab. Klaim atau 

pengakuan tidak menjadi hujjah yang menafikan apa yang telah dilakukan oleh Umar yaitu 

mengancam membakar rumah Sayyidah Fathimah. Kami lebih tertarik dengan poin kedua 

dimana ia berakrobat kalau kata yang digunakan adalah ―Alaihim‖ bukan ―Alaikum‖ dan 

lihat terjemahannya untuk kata 

٤ض ز ْ حُ ٤ٜ ِ لَم ػ  إٔ ٣

Ia terjemahkan dengan “that their house be set afire”. Jadi bahasa indonesianya perkataan 

Umar adalah seperti ini “jika orang-orang ini berkumpul di rumahmu maka aku perintahkan 

untuk membakar rumah-rumah mereka dengan api”. 

Justru orang ini yang jahil dalam bahasa arab dan sedang bermain-main. Kalau memang itu 

artinya “that their house be set afire” maka lafaz arabnya bukan  ٤ذ ج ْ اُ ٤ٜ ِ  Alaihimul‗ ػ

bait tetapi  ْْ ْْ ث٤ُُٞرَُٜ ِٜ َػ٤َِْ  ‗Alaihimul buyutihum. Kata Their house atau rumah-rumah mereka 

adalah bentuk jamak sedangkan lafaz riwayat Ibnu Abi Syaibah diatas ―bait‖ dalam bentuk 

tunggal. Jelas bahwa terjemahan yang benar adalah rumah tempat mereka berkumpul yaitu 

rumah Sayyidah Fathimah. Dan seandainyapun ia berkeras dengan salah terjemahannya tetap 

saja kata “their house” mencakup rumah Imam Ali karena mereka yang dimaksud itu adalah 

Ali, Zubair dan orang-orang yang mengikuti keduanya. Jadi menurut terjemahan situs 

berbahasa inggris itu maka Umar mau membakar rumah masing-masing mereka termasuk 

rumah Imam Ali yang merupakan rumah Sayyidah Fathimah juga. Itulah dari awal mengapa 

kami katakan kalau bantahan mereka neonashibi itu mandul semua. Niatnya membantah 

tetapi faktanya tidak ada yang mereka bantah. 

Apakah Abu Hurairah Berdusta? : Anomali Hadis 

Abu Hurairah 

https://secondprince.wordpress.com/2011/07/08/apakah-abu-hurairah-berdusta-anomali-hadis-abu-hurairah/
https://secondprince.wordpress.com/2011/07/08/apakah-abu-hurairah-berdusta-anomali-hadis-abu-hurairah/
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Posted on Juli 8, 2011 by secondprince  

Apakah Abu Hurairah Berdusta? : Anomali Hadis Abu Hurairah 

Abu Hurairah memang pernah menjadi sosok yang kontroversial tetapi kami pribadi masih 

tetap memakai hadis-hadisnya selagi hadis Abu Hurairah tersebut tidak bermasalah, tidak 

bertentangan dengan Al Qur‘an, Ahlul Bait dan hadis-hadis shahih. Walaupun begitu kami 

tidak menafikan kalau ditemukan beberapa hadisnya yang bisa dibilang ―anomaly‖, silakan 

ikuti pembahasan ini dan nilailah sendiri 

ػ٢َِ٘ أَرُٞ  ٍَ َكيَّ خٍُِق هَخ َٛ ػََ٘خ أَرُٞ  ُٖ َكيَّ َٔ ػََ٘خ ح٧َْْػ ػََ٘خ أَر٢ِ َكيَّ ٍٚ َكيَّ ُٖ َكْل َُ ْر َٔ ػََ٘خ ُػ َكيَّ

َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَ هَخ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ َى   ََ خ طَ َٓ َيهَِش  َّٜ َُ حُ أَْك٠َ

ِٖ َٔ ْٕ طُْطِؼ خ أَ َّٓ أَسُ اِ َْ َٔ ُْ ٍُ ح ٍُ طَوُٞ ْٖ طَُؼٞ َٔ حْرَيْأ رِ َٝ ْل٠َِ  ُّٔ ٤َُِْي حُ ْٖ ح ِٓ  ٌَ ٤َِْخ َه٤ْ ُُْؼ ٤َُُْي ح ح َٝ ١ ِؿ٠ً٘ 
ُٖ أَ ٍُ ح٫ِْر ٣َوُٞ َٝ  ٢ِِْ٘ ِٔ ظَْؼ ْٓ ح َٝ  ٢ِ٘ ْٔ َُْؼْزُي أ١َِْؼ ٍُ ح ٣َوُٞ َٝ ْٕ طُطَِِّو٢َِ٘  خ أَ َّٓ اِ َٝ  ْٖ َٓ ٢ِ٘ ا٠َُِ  ْٔ ١ِْؼ

 ٫َ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ح  ٌَ َٛ ْؼَض  ِٔ َٓ سَ  ََ ٣ْ ََ ُٛ طََيُػ٢ِ٘ كَوَخُُٞح ٣َخ أَرَخ 
سَ ََ ٣ْ ََ ُٛ ِْ أَر٢ِ  ٤ًِ  ْٖ ِٓ ح  ٌَ َٛ  

Telah menceritakan kepada kami „Umar bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada 

kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Al A‟masy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Shalih yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu 

Hurairah radiallahu „anhu yang berkata Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata 

“sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam 

kecukupan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah dan mulailah dari 

orang yang menjadi tanggunganmu, seorang istri akan berkata “kamu memberiku makan 

atau kamu menceraikanku” dan seorang budak akan berkata “berilah aku makan dan 

perintahkan aku untuk bekerja” dan seorang anak akan berkata “berilah aku makan, kepada 

siapa engkau akan meninggalkanku”. Mereka berkata “wahai Abu Hurairah apakah engkau 

mendengar hal ini dari Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam]?. Abu Hurairah berkata 

“tidak, hal ini berasal dari Abu Hurairah” [Shahih Bukhari 7/63 no 5355] 

Pada bagian awal hadis di atas jelas-jelas Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] tetapi pada bagian akhir ketika ditanya apakah ia mendengar 

hadis itu dari Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]?. Abu Hurairah mengatakan tidak dan itu 

dari dirinya sendiri. Sebagian pengikut Syiah menjadikan hadis ini sebagai bukti kalau Abu 

Hurairah berdusta atas nama Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

Bukan salafy namanya kalau berdiam diri terhadap Syiah. Salafy membantah Syiah dan 

menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perkataan Abu Hurairah ―tidak dan hal ini 

berasal dari Abu Hurairah‖ bukan tertuju pada semua hadisnya tetapi tertuju pada sebagian 

lafaz hadis tersebut. 

 ٌَ ٞ ر خ أر ذ أٗ زي هللا ح٧ى٣ ٖ ػ ٞ ػَٔٝ ٓلٔي ر خٙ أر زَٗ أه

 ٢ ٖ أر ٌَ ر ٞ ر خ أر ٤خٕ ٗ ل ٓ  ٖ ٛٞ ر  ٖٔ ل ٢ حُ زَٗ ٢ِ أه ٤ ٓٔخػ ح٩

خ  ٗ ٢ِ ٖ ػ َٜ ر خ ٗ ٗ ٖٔ ل ٢ حُ زَٗ خٍ ٝأه ش ف ه ؼخ٣ٝ ٓ ٞ خ أر زش ٗ ٤ ٗ

خ٫ ٕ ٓش ه ٓخ ٞ أ ٢ٟ هللا أر َس ٍ ٣َٛ  ٢ ق ػٖ أر ٛخُ  ٢ ح ح٧ػٖٔ ػٖ أر
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ش  ٜيه ٠َ حُ ِْ إ أك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٘ٚ ه ػ

ؼٍٞ  ٖٔ ط يأ ر ٠ِ ٝحر ل ٔ ٤ي حُ ٤َ ٖٓ حُ ٤خ ه ِ ؼ ٤ي حُ ٢٘ ٝحُ َى ؿ ٓخ ط

 ٢٘ و ِ ط ٢٘ ٝا٫ ك ٔؼ ي أ١ أط وٍٞ حَٓ ٘ٚ ط ٢ٟ هللا ػ َس ٍ ٣َٛ  ٞ خٍ أر ه

يى وٍٞ ُٝ ٢٘ ٣ٝ ؼ ز ٢٘ ٝا٫ ك ٔؼ وٍٞ هخىٓي أ١ ٢٘  ٣ٝ ِ ٌ ٠ ٖٓ ط اُ

ٍٓٞ هللا  ٍ ٍٞ ي أٝ ٖٓ ه ٚ ٖٓ ٍأ٣ وُٞ ٢ٗء ط ٌٛح  َس  ٣َٛ خ  خ أر ٞح ٣ خُ ه

٢ٔ ٤ ٌٛح ٖٓ ً  َ خٍ ٫ ر ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  

Telah mengabarkan kepada kami Abu „Amru Muhammad bin „Abdullah Al Adiib yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Ismailiy yang berkata telah 

mengabarkan kepadaku Hasan dia bin Sufyan yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu Bakar bin Abi Syaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, 

dan telah mengabarkan kepadaku Hasan yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Nashr bin Ali yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, keduanya [Abu 

Muawiyah dan Abu Usamah] berkata telah menceritakan kepada kami Al A‟masy dari Abu 

Shalih dari Abu Hurairah radiallahu „anhu yang berkata Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] bersabda sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan 

pelakunya dalam kecukupan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah 

dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, Abu Hurairah berkata “istrimu akan 

berkata “berilah aku makan jika tidak ceraikanlah aku” dan pembantumu akan berkata 

“berilah aku makan jika tidak bebaskanlah aku” dan anakmu akan berkata “kepada siapa 

engkau akan meninggalkanku”. Mereka berkata kepada Abu Hurairah “apakah ini sesuatu 

yang dikatakan dari pendapatmu atau dari perkataan Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam]. Abu Hurairah berkata “tidak, tentu saja hal ini dari diriku” [Sunan Baihaqi 

7/471 no 15489] 

Jadi yang dimaksud dengan perkataan yang berasal dari Abu Hurairah atau pendapatnya 

dalam hadis Shahih Bukhari sebelumnya adalah pada lafaz 

 ٢ِِْ٘ ِٔ ظَْؼ ْٓ ح َٝ  ٢ِ٘ ْٔ َُْؼْزُي أ١َِْؼ ٍُ ح ٣َوُٞ َٝ ْٕ طُطَِِّو٢َِ٘  خ أَ َّٓ اِ َٝ  ٢ِ٘ َٔ ْٕ طُْطِؼ خ أَ َّٓ أَسُ اِ َْ َٔ ُْ ٍُ ح طَوُٞ

ْٖ طََيُػ٢ِ٘ َٓ ٢ِ٘ ا٠َُِ  ْٔ ُٖ أ١َِْؼ ٍُ ح٫ِْر ٣َوُٞ َٝ  

seorang istri akan berkata “kamu memberiku makan atau kamu menceraikanku” dan 

seorang budak akan berkata “berilah aku makan dan perintahkan aku untuk bekerja” dan 

seorang anak akan berkata “berilah aku makan, kepada siapa engkau akan 

meninggalkanku” 

Seandainya kita berhenti disini maka jelas bahwa orang Syiah itu telah keliru menjadikan 

hadis tersebut sebagai bukti dustanya Abu Hurairah dan disini hujjah salafy memang kuat. 

Tetapi ada baiknya dilihat dulu hadis berikut 

ٖ خٍ ػ ٢ ه ٘خ أر خٍ ػ ي ه ٣ِ ٣ ٖ زي هللا ر ٖ ػ خ ٓلٔي ر زَٗ ٤ي أه ؼ ٓ ح 

 ٢ ق ػٖ أر ٛخُ  ٢ ِْ ػٖ أر ٓ ٖ أ ي ر ٬ٕ ػٖ ٣ُ ٖ ػـ ٢٘ ر خٍ كيػ ه

خٕ  ٓخ ً ش  ٜيه ٤َ حُ خٍ ه ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ َس ػٖ حُ ٣َٛ

ؼٍٞ  ٖٔ ط يأ ر ٠ِ ٝحر ل ٔ ٤ي حُ ٤َ ٖٓ حُ ٤خ ه ِ ؼ ٤ي حُ ٠٘ ٝحُ َ ؿ ػٖ ٜظ
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 ٢٘ ٔؼ وٍٞ أ١ ؼٍٞ ط ٖٓٔ ط ي  َٓأط خٍ ح ٍٓٞ هللا ه خ ٍ ٤َ ٖٓ أػٍٞ ٣ و ك

وٍٞ  ٢٘ هخىٓي ٣ خٍه ٠ ٖٓ ٝا٫ ك وٍٞ اُ ي ٣ ُٝٝ ٢٘ ِ ٔؼ ظ ٓ ٢٘ ٝح ٔؼ أ١

٢٘ ظًَ  ط

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin „Abdullah bin Yazid yang berkata telah 

menceritakan kepada kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Sa‟id yang 

berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu „Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari 

Abu Hurairah dari Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] yang bersabda “sedekah yang paling 

baik adalah setelah kecukupan terpenuhi, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah dan 

mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dikatakan “siapakah yang menjadi 

tanggungan itu wahai Rasulullah?. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata 

“istrimu termasuk tanggunganmu, ia akan berkata “berilah aku makan jika tidak 

ceraikanlah aku, pembantumu akan berkata “berilah aku makan dan pekerjakan aku” dan 

anakmu akan berkata “kepada siapa engkau meninggalkanku” [Sunan Nasa‟i 5/385 no 

9211] 

Hadis riwayat Nasa’i di atas sanadnya shahih para perawinya tsiqat. Dan matannya 

menunjukkan kalau lafaz akhir Abu Hurairah itu adalah perkataan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] 

 Muhammad bin ‘Abdullah bin Yazid Al Qurasyiy adalah perawi Nasa’i dan Ibnu Majah yang 
tsiqat. Ibnu Abi Hatim berkata “shaduq tsiqat”. Abu Hatim berkata “shaduq”. Nasa’i berkata 
“tsiqat”. Al Khalili berkata “tsiqat muttafaq alaih”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 
Tsiqat. Maslamah bin Qasim berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 9 no 467+. Ibnu Hajar berkata 
“tsiqat” *At Taqrib 2/100+ 

 ‘Abdullah bin Yazid Al Qurasyiy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Abu Hatim berkata 
“shaduq”. Nasa’i berkata tsiqat, Al Khalili menyatakan tsiqat. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat 
banyak meriwayatkan hadis”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Qani’ 
berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 6 no 166+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat memiliki keutamaan” 
[At Taqrib 1/548] 

 Sa’id bin Abi Ayub adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad berkata “tidak ada 
masalah padanya”. Ibnu Ma’in dan Nasa’i berkata “tsiqat”. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat tsabit”. 
Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. As Saji berkata “shaduq” *At Tahdzib juz 4 no 
9+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit” *At Taqrib 1/349+ 

 Muhammad bin ‘Ajlan adalah perawi Bukhari dalam Ta’liq, Muslim dan Ashabus Sunan. 
Ahmad bin Hanbal menyatakan tsiqat. Ibnu Uyainah menyatakan tsiqat. Ibnu Ma’in berkata 
“tsiqat”. Dikatakan ia mengalami ikhtilath dalam hadis-hadisnya dari Sa’id Al Maqburi. Yaqub 
bin Syaibah menyatakan shaduq. Abu Zur’ah menyatakan ia termasuk orang yang tsiqat. Abu 
Hatim dan Nasa’i berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli 
berkata “orang madinah yang tsiqat”. As Saji berkata “ia termasuk orang yang shaduq”. Al 
Uqaili berkata “idhthirab hadisnya dari Nafi” *At Tahdzib juz 9 no 566+. Ibnu Hajar berkata 
“shaduq kecuali mengalami ikhtilath untuk hadis-hadis Abu Hurairah [ At Taqrib 2/112]. 
Sufyan berkata “ tsiqat ma’mun ‘alim dalam hadis” *Ma’rifat Wal Tarikh 1/698+. Pendapat 
yang rajih ia seorang yang tsiqat dan ikhtilath hadis Abu Hurairah yang dimaksud adalah 
hadisnya dari Sa’id Al Maqburi. 

 Zaid bin Aslam adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad, Abu Zur’ah, Abu Hatim, 
Ibnu Sa’ad, Nasa’i dan Ibnu Khirasy menyatakan tsiqat. Yaqub bin Syaibah menyatakan tsiqat 
termasuk orang yang faqih dan alim, alim dalam tafsir Qur’an. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 3 no 728]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/326] 
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 Abu Shalih As Saman atau Dzakwan adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad dan 
Ibnu Ma’in menyatakan tsiqat. Abu Hatim berkata “tsiqat hadisnya baik dijadikan hujjah 
hadisnya”. Abu Zur’ah berkata “tsiqat hadisnya lurus”. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat banyak 
meriwayatkan hadis”. As Saji berkata “tsiqat shaduq”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam 
Ats Tsiqat. Al Ijli berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 3 no 417+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit” 
[At Taqrib 1/287] 

Zaid bin Aslam dalam periwayatannya dari Abu Shalih memiliki mutaba‘ah yaitu dari Ashim 

bin Bahdalah sebagaimana yang disebutkan Daruquthni berikut 

خ ٖ ٓطَ ٗ َ٘ ر ٖ ر خ ٓلٔي ر ؼ٢ ٗ ٘خك ٌَ حُ ٞ ر خ أر ٗ  ٖ زخٕ ر ٤ ٗ

َس إٔ  ٣َٛ  ٢ ق ػٖ أر ٛخُ  ٢ ْٛ ػٖ أر ٔش ػٖ ػخ ِ ٓ  ٖ خ كٔخى ر َٝم ٗ ك

٢٘ أٝ  ٔؼ ِٝؿٜخ أ١ وٍٞ ُ َٔأس ط خٍ حُ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ حُ

 ٖٓ ٠ يٙ اُ وٍٞ ُٝ ٢٘ ٣ٝ ِ ٔؼ ظ ٓ ٢٘ ٝح ٔؼ زيٙ أ١ وٍٞ ػ ٢٘ ٣ٝ و ِ ١

٘خ ِ ٌ  ط

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Asy Syafi‟i yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Bisyr bin Mathar yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Syaiban bin Farukh yang berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah 

dari „Ashim dari Abi Shalih dari Abu Hurairah bahwa Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] 

bersabda “seorang istri berkata kepada suaminya “berilah aku makan atau ceraikanlah 

aku” dan seorang hamba berkata “berilah aku makan dan suruhlah aku bekerja” dan 

seorang anak berkata “kepada siapa engkau meninggalkanku” [Sunan Daruquthni 3/297 

no 191] 

Hadis ini sanadnya hasan, para perawinya tsiqat dan Ashim bin Bahdalah termasuk perawi 

tsiqat yang hadisnya hasan. 

 Abu Bakar Asy Syafi’i adalah Muhammad bin ‘Abdullah bin Ibrahim seorang Imam muhaddis 
mutqin hujjah faqih musnad Irak. Al Khatib berkata “tsiqat tsabit banyak meriwayatkan 
hadis”. Daruquthni berkata “tsiqat ma’mun” *As Siyar 16/40-42 no 27]. 

 Muhammad bin Bisyr bin Mathar adalah Abu Bakar Al Warraaq. Ibrahim Al Harbiy berkata 
“shaduq tidak berdusta”. Ali bin Umar Al Hafizh berkata “Muhammad bin Bisyr bin Mathar 
tsiqat” *Tarikh Baghdad 2/441 no 431+ 

 Syaiban bin Faruukh adalah perawi Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i. Ahmad bin Hanbal 
menyatakan tsiqat. Abu Zur’ah berkata “shaduq”. Abdan Al Ahwaziy berkata “Syaiban lebih 
tsabit di sisi mereka daripada Hudbah”. Ibnu Qani’ berkata “shalih”. Maslamah berkata 
“tsiqat” dan As Saji berkata “shaduq” *At Tahdzib juz 4 no 639+ 

 Hammad bin Salamah adalah perawi Bukhari dalam Ta’liq, Muslim dan Ashabus Sunan. 
Ahmad bin Hanbal menyatakan tsiqat. Ibnu Ma’in menyatakan tsiqat. Ibnu Madini berkata 
“tidak ada diantara orang-orang tsabit, orang yang lebih tsabit dari Hammad bin Salamah”. 
As Saji berkata “hafizh tsiqat ma’mun”. Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqat. Al Ijli berkata 
“tsiqat orang yang shalih dan hadisnya hasan” *At Tahdzib juz 3 no 14+ 

 Ashim bin Bahdalah adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Syu’bah meriwayatkan darinya 
yang berarti ia tsiqat di sisi Syu’bah. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat tetapi banyak melakukan 
kesalahan dalam hadis”. Ahmad menyatakan ia shalih tsiqat. Ibnu Ma’in berkata “tidak ada 
masalah padanya”. Al Ijli berkata “tsiqat”. Yaqub bin Sufyan berkata “dalam hadisnya ada 
idhthirab dan dia seorang yang tsiqat”. Abu Hatim menyatakan shalih. Abu Zur’ah 
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menyatakan tsiqat. Nasa’i berkata “tidak ada masalah padanya”. Ibnu Hibban dan Ibnu 
Syahin memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Daruquthni berkata “dalam hafalannya ada 
sesuatu”. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq dan pernah salah kemudian dikoreksi dalam 
Tahrir At Taqrib kalau Ashim bin Bahdalah seorang yang tsiqat pernah salah dan ia hasanul 
hadits [Tahrir At Taqrib 3054]. Adz Dzahabi memasukkannya dalam Man Tukullima Fiihi Wa 
Huwa Muwatstsaq no 171 dan menyatakan ia shaduq hasanul hadis. 

Kedua hadis di atas [riwayat Nasa‘i dan Daruquthni] menjadi bukti bahwa Abu Hurairah juga 

menisbatkan perkataan atau lafaz akhir hadis Shahih Bukhari sebelumnya sebagai perkataan 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Tentu saja fakta ini justru memberatkan hujjah salafy. 

Jika dirincikan maka duduk persoalannya sebagai berikut 

1. Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+, dimana dalam salah 
satu riwayat Abu Hurairah menambahkan lafaz perkataannya sendiri dimana ia berkata 
bahwa ia tidak mendengarnya dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ melainkan itu dari 
dirinya sendiri 

2. Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ yang sama tetapi dalam 
riwayat tersebut Abu Hurairah justru menisbatkan perkataan yang sebelumnya ia katakan 
dari dirinya sendiri sebagai perkataan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ 

Dari kedua fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa Abu Hurairah mencampuradukkan 

antara perkataannya dengan perkataan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Jika ini dilakukan 

dengan kesengajaan maka benarlah orang Syiah itu bahwa Abu Hurairah terbukti berdusta 

tetapi jika kita mau berprasangka baik maka mungkin saja hal ini disebabkan hafalan Abu 

Hurairah yang berubah mungkin karena faktor usia [ikhtilath] sehingga ia tidak bisa 

membedakan mana perkataannya dan mana perkataan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Kemungkinan lain adalah seperti yang ditunjukkan sebagian ulama, demi membela Abu 

Hurairah mereka menyatakan bahwa riwayat Daruquthni dan Nasa‘i di atas adalah waham 

[keliru]. Tentu saja pembelaan ini lemah karena kedua riwayat tersebut sanadnya shahih dan 

hasan, keduanya saling menguatkan sehingga status hadis tersebut shahih. 

 

Rasulullah [Shallallahu ‘Alaihi Wasallam[ Membenci 

Bani Umayyah 

Posted on Juni 17, 2011 by secondprince  

Rasulullah [Shallallahu ‘Alaihi Wasallam] Membenci Bani Umayyah 

Bagi yang akrab dengan sejarah islam tentu akan mengetahui adanya kaum yang disebut 

dengan bani umayyah. Bani Umayyah sangat terkenal dengan pertentangan dan perselisihan 

mereka terhadap Ahlul Bait. Ahlul Bait yang sangat dicintai Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] dan Bani Umayyah yang sangat dibenci Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

لَ  ؼ ٖ ؿ ٘خ ٓلٔي ر ٤ٖ ػ ؼ ٓ ٖ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ ٠٘ ػ ؼ ٔ ٖ حُ ؼخً ر ٘خ ٓ كيػ

خ  ؼض أر ٔٓ خٍ :  وٞد ه ؼ ٢ ٣ ٖ أر زي هللا ر ٖ ػ زش ػٖ ٓلٔي ر ؼ ٗ ٘خ  ػ

ـخٍ ليع ػٖ ر ٢ ٣ ُ٬ٜ َٜ حُ خٍ : ٗ ش ه ـخُ ٖ ر زيس ر زيس أٝ ػ ٖ ػ س ر

https://secondprince.wordpress.com/2011/06/17/rasulullah-shallallahu-%e2%80%98alaihi-wasallam-membenci-bani-umayyah/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/17/rasulullah-shallallahu-%e2%80%98alaihi-wasallam-membenci-bani-umayyah/
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ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ٘خّ اُ ـٞ حُ ؤر ٢ ر زَٗ ٤ٖ أه ٜ ٖ ك َحٕ ر ٔؼ ِض ُ ه

خٍ  ؼْ ه ِض : ٗ ٓٞص ه ظ٠ أ ٢ِ ك ظْ ػ خٍ : أً ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

 ١ٕد ٍّّ ٝ ١ٍٙع ٍٍٙح ٍٟٙ ٍٍٙح ٍٍّٝ ٍٟا ّحٍٕح ٝؽدأ ٕحى :

٤ق و ٤ش ٝػ ٢٘ أٓ لش ٝر ٤ ٘  ك

Telah menceritakan kepada kami Mu‟adz bin Al Mutsanna yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Yahya bin Ma‟in yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Ja‟far yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Muhammad bin „Abdullah 

bin Abi Ya‟qub yang berkata aku mendengar Abu Nashr Al Hilaliy menceritakan dari 

Bajaalah bin „Abdah atau „Abdah bin Bajalah yang berkata aku berkata kepada „Imraan bin 

Hushain “kabarkanlah kepadaku manusia yang paling dibenci Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam]”. [Imraan] berkata “sembunyikanlah hal ini sampai aku wafat”. [aku] 

berkata “ya”. [Imraan] berkata “manusia yang paling dibenci Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] adalah bani Haniifah, bani Umayyah dan Tsaqiif” [Mu‟jam Al Kabir Ath 

Thabrani 18/229 no 572] 

Hadis riwayat Thabrani di atas sanadnya shahih. Para perawinya adalah perawi tsiqat. 

Abu Nashr Al Hilaliy adalah Humaid bin Hilal seorang perawi yang tsiqat. 

 Mu’adz bin Mutsanna Al ‘Anbariy adalah syaikh [guru] Thabrani yang tsiqat. Adz Dzahabi 
berkata “tsiqat mutqin” *As Siyar 13/527 no 259]. Al Khatib menyatakan ia tsiqat [Tarikh 
Baghdad 15/173 no 7073] 

 Yahya bin Ma’in adalah ulama rijal yang tsiqat imam jarh wat ta’dil termasuk perawi kutubus 
sittah. Ibnu Hajar berkata “tsiqat hafizh masyhur imam jarh wat ta’dil” *At Taqrib 2/316]. Adz 
Dzahabi berkata “hafizh imam para muhaddis” *Al Kasyf no 6250+ 

 Muhammad bin Ja’far Al Hudzaliy atau Ghundar adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ali 
bin Madini berkata “ia lebih aku sukai daripada Abdurrahman *Ibnu Mahdi+ dalam 
periwayatan dari Syu’bah”. Abu Hatim berkata dari Muhammad bin Aban Al Balkhiy bahwa 
Ibnu Mahdi berkata “Ghundar lebih tsabit dariku dalam periwayatan dari Syu’bah”. Abu 
Hatim, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa’ad menyatakan tsiqat. Al Ijli menyatakan ia orang bashrah 
yang tsiqat dan ia adalah orang yang paling tsabit dalam riwayat dari Syu’bah *At Tahdzib juz 
9 no 129] 

 Syu’bah bin Hajjaj adalah perawi kutubus sittah yang telah disepakati tsiqat. Syu’bah seorang 
yang tsiqat hafizh mutqin dan Ats Tsawri menyebutnya “amirul mukminin dalam hadis” *At 
Taqrib 1/418+. Adz Dzahabi menyatakan Syu’bah hafizh amirul mukminin dalam hadis, tsabit 
hujjah dan terkadang salah dalam nama-nama [perawi] [Al Kasyf no 2278]. 

 Muhammad bin ‘Abdullah bin Abi Ya’qub adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Syu’bah 
telah meriwayatkan darinya yang berarti menurut Syu’bah ia tsiqat. Ibnu Ma’in, Abu Hatim, 
Nasa’i, Al Ijli, Ibnu Numair menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 
Tsiqat *At Tahdzib juz 9 no 468+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 2/100+ 

 Abu Nashr Al Hilaliy adalah Humaid bin Hilaal termasuk perawi Bukhari dalam Adabul 
Mufrad. Abu Hatim berkata “tsiqat dalam hadis”. Ibnu Ma’in, Nasa’i, Ibnu Sa’ad, Al Ijli 
menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Adiy berkata 
“hadis-hadisnya lurus” *At Tahdzib juz 3 no 87+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat alim” *At Taqrib 
1/247]. 

 Bajaalah bin ‘Abdah At Tamimiy adalah perawi Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i. Abu 
Zur’ah berkata “tsiqat”. Abu Hatim berkata “syaikh”. Mujahid bin Musa menyatakan tsiqat. 
Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 1 no 771]. Ibnu Hajar berkata 
“tsiqat” *At Taqrib 1/121+. 
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Para perawi hadis di atas semuanya tsiqat, soal penyebutan nama Bajaalah bin ‗Abdah atau 

‗Abdah bin Bajaalah maka itu tidak memudharatkan hadisnya karena yang rajih namanya 

adalah Bajaalah bin ‗Abdah sebagaimana ditegaskan oleh Ath Thabrani yang membawakan 

hadis ini dalam bab ―Bajaalah bin ‗Abdah dari ‗Imraan bin Hushain‖. Keraguan soal 

penyebutan nama ini kemungkinan berasal dari Syu‘bah. 

Mu‘adz bin Al Mutsanna dalam periwayatannya dari Ibnu Ma‘in memiliki mutaba‘ah yaitu 

dari Muhammad bin Ishaq bin Ja‘far Al Khurasaniy seorang yang tsiqat tsabit [At Taqrib 

2/54] sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad Ar Ruuyani no 141. Bajaalah bin ‗Abdah 

dalam periwayatannya dari ‗Imraan bin Hushain memiliki mutaba‘ah dari Hasan Al Bashri 

sebagaimana yang disebutkan oleh Ath Thabrani dalam Mu‘jam Al Kabir 18/169 no 379, At 

Tirmidzi dalam Sunan-nya 5/729 no 3243 dan Al Bazzar dalam Musnad-nya 8/370 2967 

 َٛ وخ زي حُ ٘خ ػ ٖ أهَّ ػ ي ر ٘خ ٣ُ ٢ ػ ٔخؿ ٠٤ حُ ل ٣ ٖ خ ر ٣َ ٘خ ًُ كيػ

 ٖ٤ ٜ ٖ ك ٖٔ ػٖ ػَٔحٕ ر ل ٔخٕ ػٖ حُ ٖ ك ٘خّ ر ٘خ ٛ ٤ذ ػ ؼ ٗ  ٖ ر

٬ع  ـٞ ػ ز ٣ ٞٛ ٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٓخص ٍ خٍ  ه

٤ق و لش ٝػ ٤ ٘ ٢٘ ك ٤ش ٝر ٢٘ أٓ َ ر زخث  ه

Telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Yahya As Saajiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Zaid bin Akhraam yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abdul Qaahir bin Syu‟aib yang berkata telah menceritakan kepada kami Hisyaam bin Hasan 

dari Al Hasan dari „Imran bin Hushain yang berkata “Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] wafat dan Beliau membenci tiga kabilah yaitu bani Umayyah, bani Haniifah dan 

Tsaqiif [Mu‟jam Al Kabir Ath Thabrani 18/169 no 379] 

Hadis ini sanadnya hasan. Para perawinya tsiqat dan shaduq, Hasan Al Bashri dikenal 

sering melakukan tadlis dan irsal. Ibnu Hajar memasukkannya dalam mudallis martabat 

kedua artinya ‗an anahnya bisa diterima. 

 Zakaria bin Yahya As Saajiy adalah syaikh [guru] Thabrani yang tsiqat. Ibnu Abi Hatim 
menyatakan ia tsiqat, dikenal hadisnya dan faqih. Maslamah bin Qasim berkata “tsiqat” 
*Lisan Al Mizan juz 2 no 1953+. Daruquthni berkata “tsiqat” *Su’alat As Sulami no 133+ 

 Zaid bin Akhraam adalah perawi Bukhari dan Ashabus Sunan. Abu Hatim dan Nasa’i 
menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata “hadisnya 
lurus”. Daruquthni dan Maslamah menyatakan tsiqat. Shalih bin Muhammad berkata 
“shaduq dalam riwayat” *At Tahdzib juz 3 no 725+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat hafizh” *At 
Taqrib 1/326] 

 Abdul Qaahir bin Syu’aib adalah perawi Abu Dawud dan Tirmidzi. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Shalih Al Jazarah berkata “tidak ada masalah padanya”. 
*At Tahdzib juz 6 no 705+. Ibnu Hajar berkata “tidak ada masalah padanya” *At Taqrib 1/610+. 
Telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat dan ia telah dita’dilkan oleh Shalih 
bin Jazarah, Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat maka kedudukannya adalah 
shaduq hasanul hadis. 

 Hisyaam bin Hasan adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad berkata “tidak ada 
masalah padanya”. Ibnu Ma’in menyatakan ia tsiqat. Al Ijli berkata “tsiqat hasanul hadis”. 
Abu Hatim menyatakan shaduq. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat insya Allah banyak meriwayatkan 
hadis”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Syahin memasukkannya dalam 
Ats Tsiqat. Utsman bin Abi Syaibah berkata “tsiqat”. Ibnu Adiy berkata “hadis-hadisnya lurus, 
aku tidak melihat ada hadisnya yang mungkar dan dia shaduq” *At Tahdzib juz 11 no 75+ 
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 Hasan bin Yasar Al Bashri adalah tabiin perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Hajar berkata 
“tsiqat faqih memiliki keutamaan masyhur melakukan irsal dan banyak melakukan tadlis” *At 
Taqrib 1/202+. Para ulama berselisih mengenai riwayat Hasan Al Bashri dari ‘Imran bin 
Hushain, sebagian mengatakan Hasan tidak mendengar dari ‘Imran dan sebagian lain 
mengatakan Hasan mendengar dari ‘Imran bin Husahin. Pendapat yang rajih, Hasan Al Bashri 
telah mendengar dari ‘Imraan bin Hushain buktinya terdapat pada riwayat shahih dalam 
Musnad Ahmad 4/441 no 19979. Hasan Al Bashri memang disifati dengan tadlis tetapi Ibnu 
Hajar telah memasukkannya dalam mudallis martabat kedua [Thabaqat Al Mudallisin no 40] 
yaitu mudallis yang ‘ an anahnya diterima dan dijadikan hujjah dalam kitab shahih. 

Selain diriwayatkan oleh Bajaalah bin ‗Abdah dan Hasan Al Bashri, hadis ini juga 

diriwayatkan oleh Abu Rajaa‘ Al Uthaaridiy dari ‗Imraan bin Hushain sebagaimana yang 

disebutkan oleh Ath Thabrani dalam Mu‘jam Al Awsath 2/236 no 1848 

خٍ  ٢ ه ٗ٬ و ٔ ؼ ١َٔ حُ ٢ حُ ٖ أر ٘خ ٓلٔي ر خٍ كيػ ٘خ أكٔي ه كيػ

خٍ َُحم ه زي حُ ٘خ ػ خٕ ػٖ ػٞف  كيػ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ لَ ر ؼ ٘خ ؿ كيػ

 ٢ ٞك خٍ ط ٤ٖ ه ٜ ٖ ك ؼطخٍى١ ػٖ ػَٔحٕ ر ٢ ٍؿخء حُ ٢ ػٖ أر َحر ح٧ػ

 ٢٘ لش ٝر ٤ ٘ ٢٘ ك لخ ٝر ٤ و َ ػ زخث ٬ع ه ـٞ ػ ز ٣ ٞٛ ٍٓٞ هللا ٝ ٍ

٤ش  أٓ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Abi As Sariy Al „Asqalaaniy yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdurrazaq yang berkata telah menceritakan kepada kami Ja‟far bin Sulaiman dari „Auf Al 

A‟rabiy dari Abi Rajaa‟ Al „Uthaaridiy dari „Imraan bin Hushain yang berkata “Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] wafat dan Beliau membenci tiga kabilah Tsaqif, bani Haniifah 

dan bani Umayyah [Mu‟jam Al Awsath Ath Thabraniy 2/236 no 1848] 

Hadis ini sanadnya hasan diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat dan shaduq. Ahmad 

syaikh [guru] Ath Thabrani dalam riwayat ini adalah Ahmad bin Zanjawaih Al Qaththan Al 

Baghdadiy seorang yang tsiqat. 

 Ahmad bin Zanjawaih Al Baghdadiy dikatakan oleh Adz Dzahabi bahwa ia seorang muhaddis 
mutqin *As Siyar 14/246 no 150+. Al Khatib berkata “tsiqat” *Tarikh Baghdad 5/268 no 2112+ 

 Muhammad bin Abi As Sariy Al ‘Asqallaniy disebutkan oleh Ibnu Hajar kalau ia seorang yang 
shaduq ‘arif memiliki banyak kesalahan *At Taqrib 2/129+. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat 
[Man Tukullima Fiihi Wa Huwa Muwatstsaq no 314]. 

 ‘Abdurrazaq bin Hammam seorang yang tsiqat hafizh penulis [mushannaf] yang terkenal, 
buta pada akhir usianya maka hafalannya berubah dan ia bertasyayyu’ *At Taqrib 1/599+ 

 Ja’far bin Sulaiman Adh Dhabiy adalah perawi yang shaduq zuhud dan tasyayyu’ *At Taqrib 
1/163]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat [Al Kasyf no 792] 

 ‘Auf Al A’rabiy adalah ‘Auf bin Abi Jamilah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu 
Hajar menyatakan ia tsiqat *At Taqrib 1/759+. Adz Dzahabi mengutip Nasa’i yang berkata 
“tsiqat tsabit” *Al Kasyf no 4309+. 

 Abu Raja’ Al Uthaaridiy adalah ‘Imraan bin Milhaan perawi kutubus sittah yang tsiqat, 
seorang mukhadharamun. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 1/753] 

Dengan mengumpulkan sanad-sanadnya maka diketahui bahwa yang meriwayatkan dari 

‗Imraan bin Hushain adalah Bajaalah bin ‗Abdah, Hasan Al Bashri dan Abu Rajaa‘. Ketiga 
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jalan tersebut saling menguatkan sehingga kedudukan hadis ‗Imraan bin Hushain di atas 

adalah shahih tanpa keraguan sama sekali. 

٘خ  ٖ ٓلٔي كيػ ٢٘ كـخؽ ر خٍ كيػ ٢ ه يٍٝه ٤ْ حُ َحٛ ٖ ار ٘خ أكٔي ر كيػ

ٖ ٓطَف  زي هللا ر ٖ ٬ٍٛ ػٖ ػ ٤ي ر ْٛ ػٖ كٔ ٢ كِٔس ؿخٍ زش ػٖ أر ؼ ٗ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ٤خء اُ ـٞ ح٧ك خٕ أر خٍ ً َُس ه ٢ ر ػٖ أر

لش ٤ ٘ ٘ٞ ك ٤ق ٝر و ٤ش ٝػ ٘ٞأٓ ِْ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  ػ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad Dawraqiiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Hajjaaj bin Muhammad yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Syu‟bah dari Abu Hamzah Jaarihim dari Humaid bin Hilaal dari „Abdullah bin 

Mutharrif dari Abi Barzah yang berkata “kaum yang paling dibenci Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] adalah bani Umayyah, Tsaqiif dan Bani Haniifah” [Musnad Abu Ya‟la 

13/342 no 7421, Husain Salim Asad berkata “sanadnya hasan”] 

Hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad 4/420 no 19790 [tanpa menyebutkan bani 

Umayyah yaitu dengan lafaz ―tsaqif dan bani haniifah‖], Al Mustadrak Ash Shahihain juz 4 

no 8482 [dengan jalan sanad Ahmad bin Hanbal tetapi dengan lafaz ―bani Umayyah, bani 

Haniifah, Tsaqiif], Tarikh Ibnu Abi Khaitsamah 2/742 no 3141 [dengan lafaz ―bani fulan, 

bani fulan dan bani haniifah‖] dan Tarikh Ibnu Abi Khaitsamah 2/746 no 3159 [dengan lafaz 

―bani fulan dan tsaqiif‖] semuanya dengan jalan sanad dari Hajjaaj dari Syu‘bah dari Abu 

Hamzah dari Humaid bin Hilal dari ‗Abdullah bin Mutharrif dari Abu Barzah. 

 Ahmad bin Ibrahim Ad Dawraqiiy adalah perawi Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu 
Majah. Abu Hatim berkata “shaduq”. Al Uqaili berkata “tsiqat”. Al Khalili berkata “ tsiqat 
muttafaq ‘alaihi”. Ibnu Hibban memasukkan dalam Ats Tsiqat *At Tahdzib juz 1 no 3+. Ibnu 
Hajar berkata “tsiqat hafizh” *At Taqrib 1/29] 

 Hajjaj bin Muhammad Al A’war adalah perawi yang tsiqat. Diantara yang meriwayatkan 
darinya adalah Ahmad bin Hanbal. Ahmad menyatakan kalau Hajjaj lebih tsabit dari Aswad 
bin ‘Amir. Ali bin Madini menyatakan Hajjaaj bin Muhammad tsiqat. Abu Hatim menyatakan 
ia shaduq *Al Jarh Wat Ta’dil juz 3 no 708+ 

 Syu’bah bin Hajjaj adalah perawi kutubus sittah yang disepakati tsiqat. Ia seorang hafizh, 
tsiqat mutqin dan Ats Tsawri menyatakan kalau ia amirul mukminin dalam hadis [At Taqrib 
1/418] 

 Abu Hamzaah adalah ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah Al Muzanniy termasuk perawi Muslim. 
Syu’bah telah meriwayatkan darinya, itu berarti menurut Syu’bah ia tsiqat. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 6 no 443]. 

 Humaid bin Hilaal termasuk perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad. Abu Hatim berkata 
“tsiqat dalam hadis”. Ibnu Ma’in, Nasa’i, Ibnu Sa’ad, Al Ijli menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Adiy berkata “hadis-hadisnya lurus” *At Tahdzib juz 
3 no 87+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat alim” [At Taqrib 1/247]. 

 ‘Abdullah bin Mutharrif termasuk perawi Abu Dawud dan Nasa’i, Ibnu Hajar menyatakan ia 
shaduq [At Taqrib 1/535]. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 5 no 
3565]. Ibnu Khalfun memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata “seorang yang shalih” 
*Ikmal Mughlathay2/327+. Al Haitsami menyatakan ia tsiqat *Majma’ Az Zawaid 10/64 no 
16734]. Ia seorang tabiin [thabaqat ketiga] telah meriwayatkan darinya dua orang perawi 
tsiqat, Ibnu Hibban dan Ibnu Khalfun memasukkannya dalam Ats Tsiqat maka kedudukan 
hadisnya hasan. 
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Hadis Abu Barzah ini kedudukannya hasan dan menjadi syahid [penguat] bagi riwayat 

‗Imraan bin Hushain sebelumnya. Pernyataan kedua sahabat tersebut adalah pernyataan yang 

sifatnya marfu‘ karena hal itu dinisbatkan oleh mereka kepada Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. 

. 

. 

. 

Pembahasan Matan Riwayat 

Riwayat di atas menyebutkan bahwa manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah bani Umayyah, bani Haniifah dan bani Tsaqiif. Apakah 

alasannya? Apakah karena kekafiran mereka?. Rasanya bukan, silakan perhatikan lafaz 

―Rasulullah wafat dan beliau membenci bani Umayyah, bani Haniifah dan bani Tsaqiif‖. 

Lafaz ini menunjukkan Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tetap membenci mereka 

sampai Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam] wafat. Jadi kurang tepat kalau diartikan karena 

kekafiran mereka atau tindakan mereka yang memerangi kaum muslim karena sebelum 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] wafat mereka telah memeluk islam. Bukankah 

dalam islam dosa ketika kafir tau jahiliyah akan terhapus dengan memeluk islam. 

Apakah kebencian itu tertuju kepada semua orang dari bani Umayyah, bani Haniifah dan bani 

Tsaqiiif?. Jelas tidak, siapapun dari kabilah manapun jika mereka dengan ikhlas mengikuti 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka mustahil bagi Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

untuk membencinya. Kebencian Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] pasti memiliki alasan 

khusus dan apa yang dibenci oleh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka pasti dibenci oleh 

Allah SWT juga. Secara zahir sebagian bani Umayyah, bani Haniifah dan bani Tsaqiif 

memang telah memeluk islam tetapi siapakah yang bisa menjamin apa yang ada dalam hati 

mereka?. Siapakah yang bisa memastikan akan kefasikan atau kekafiran yang mereka 

sembunyikan?. Siapakah yang bisa mengetahui apa makar yang mereka rencanakan bagi 

umat islam?. Hanya Allah SWT dan Rasul-Nya yang tahu. Maka kebencian Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] terhadap mereka karena Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] diberitahu mengenai keadaan mereka sebenarnya yang mereka sembunyikan atau 

makar [kekafiran] yang mereka rencanakan nantinya. 

‗Imraan bin Hushain ketika menyampaikan hadis ini kepada Bajaalah ia meminta agar 

Bajaalah menyimpan hadis ini dan tidak menceritakannya ketika ia masih hidup. Mengapa? 

Perlu diketahui ‗Imraan bin Hushain wafat pada tahun 52 H yaitu pada masa pemerintahan 

Muawiyah. Dan bisa dimaklumi kalau Imraan bin Hushain tidak mau hadis ini diceritakan 

darinya ketika bani Umayyah sedang berkuasa. Jadi dari sikap ‗Imraan bin Hushain tersebut 

terdapat isyarat bahwa diantara bani Umayyah yang dibenci Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] adalah yang saat itu sedang berkuasa dalam pemerintahan. 

 ْٓ وخ ٘خ حُ ٢ٔ كيػ ٤خُ ط ٞ ىحٝى حُ ٘خ أر ٬ٕ كيػ ٤ ٖ ؿ ٘خ ٓلٔٞى ر كيػ

 ٖٔ ل ٠ حُ خّ ٍؿَ اُ خٍ ه ؼي ه ٓ  ٖ ٓق ر ٞ ٢ ػٖ ٣ ليحٗ ٠َ حُ ل ٖ حُ ر

٢ِ د ٖ ػ خ ر ٤ٖ أٝ ٣ ٘ ٔئٓ ٓٞىص ٝؿٞٙ حُ وخٍ  ش ك ؼخ٣ٝ غ ٓ خ٣ ٓخ ر ػي 

ز٢  ٘ بٕ حُ ٢٘ ٍكٔي هللا ك ز ئٗ وخٍ ٫ ط ٤ٖ ك ٘ ٔئٓ ٔٞى ٝؿٞٙ حُ ٓ
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ي  ٔخءٙ ًُ زَٙ ك ٘ ٓ ٠ِ ٤ش ػ ٢٘ أٓ ِْ أ١ٍ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

٘ش  ـ ٢ حُ َٜح ك ٗ ٢٘ ؼ خ ٓلٔي ٣ ٣ { َ ٌٞػ ٘خى حُ ٤ خ أػط ض } اٗ ُِ٘ ك

ٓخ أىٍحى ويٍ * ٝ ِش حُ ٤ ُ ٢ ٘خٙ ك ُِ خ أٗ ض } اٗ ُِ ويٍ *  ٝٗ ِش حُ ٤ ٓخ ُ

خٍ  خ ٓلٔي ه ٤ش ٣ ٘ٞ أٓ ٌٜخ ر ِ ٔ ٣ { َٜٗ ق  ٤َ ٖٓ أُ ويٍ ه ِش حُ ٤ ُ

وٚ ٘ ٫ٝ ٣ ّٞ ي ٣ ٣ِ ٫ ٣ ّٞ ق ٣ بًح ٢ٛ أُ ٛخ ك خ ؼيىٗ ْٓ ك وخ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu Daud Ath Thayalisi yang berkata telah menceritakan kepada kami Al 

Qasim bin Fadhl Al Huddani dari Yusuf bin Sa‟ad yang berkata “Seorang laki-laki datang 

kepada Imam Hasan setelah Muawiyah dibaiat. Ia berkata “Engkau telah mencoreng wajah 

kaum muslimin” atau ia berkata “Hai orang yang telah mencoreng wajah kaum mukminin”. 

Al Hasan berkata kepadanya “Janganlah mencelaKu, semoga Allah merahmatimu, karena 

Rasulullah SAW di dalam mimpi telah diperlihatkan kepada Beliau bahwa Bani Umayyah di 

atas Mimbarnya. Beliau tidak suka melihatnya dan turunlah ayat “Sesungguhnya Kami telah 

memberikan kepadaMu nikmat yang banyak”. Wahai Muhammad yaitu  sungai di dalam 

surga. Kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya [Al Qur‟an] 

pada malam kemuliaan . Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?. Malam 

kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan”. Bani Umayyah akan menguasainya wahai 

Muhammad. Al Qasim berkata “Kami menghitungnya ternyata jumlahnya genap seribu 

bulan tidak kurang dan tidak lebih” [Sunan Tirmidzi 5/444 no 3350]. 

Hadis ini juga diriwayatkan Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain 3/187 no 4796, Al 

Baihaqi dalam Dala‘il An Nubuwwah 6/510-511, dan Ath Thabrani dalam Mu‘jam Al Kabir 

3/89 no 2754 semuanya dengan jalan sanad dari Qasim bin Fadhl dari Yusuf bin Sa‘ad atau 

Yusuf bin Mazin Ar Rasibiy. Hadis ini sanadnya shahih. Para perawinya tsiqat, Yusuf bin 

Sa‘ad adalah Yusuf bin Mazin Ar Rasibi adalah perawi yang tsiqat, tidak benar yang 

mengatakan ia majhul. 

 Mahmud bin Ghailan. Ibnu Hajar menyebutkan dalam At Tahdzib bahwa ia adalah perawi 
Bukhari Muslim, Tirmidzi, An Nasa’i dan Ibnu Majah. Disebutkan pula bahwa ia 
meriwayatkan hadis dari Abu Daud Ath Thayalisi dan dinyatakan tsiqat oleh Maslamah, Ibnu 
Hibban dan An Nasa’i *At Tahdzib juz 10 no 109+. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat *At Taqrib 
2/164] 

 Abu Daud At Thayalisi. Namanya adalah Sulaiman bin Daud, Ibnu Hajar menyebutkan dalam 
At Tahdzib bahwa ia adalah perawi Bukhari dalam Ta’liq Shahih Bukhari, Muslim dan 
Ashabus Sunan. Sulaiman bin Daud telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama diantaranya 
Amru bin Ali, An Nasa’i, Al Ajli, Ibnu Hibban, Ibnu Sa’ad Al Khatib dan Al Fallas *At Tahdzib juz 
4 no 316]. Ibnu Hajar menyatakan bahwa ia seorang hafiz yang tsiqat [At Taqrib 1/384] 

 Al Qasim bin Fadhl. Ibnu Hajar menyebutkan ia adalah perawi Bukhari Muslim dan Ashabus 
Sunan. Al Qasim bin Fadhl meriwayatkan hadis dari Yusuf bin Sa’ad dan telah meriwayatkan 
darinya Abu Daud Ath Thayalisi. Beliau telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama 
diantaranya Yahya bin Sa’id, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Ma’in, Ahmad, An Nasa’i, Ibnu 
Sa’ad, At Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Syahin *At Tahdzib juz 8 no 596+. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 2/22] 

 Yusuf bin Sa’ad atau Yusuf bin Mazin Ar Rasibi. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ia adalah 
perawi Tirmidzi dan Nasa’i telah meriwayatkan hadis dari Imam Hasan. Ibnu Hajar juga 
mengatakan bahwa Ibnu Main telah menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 11 no 707] Ibnu 
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Hajar menyatakan bahwa Yusuf bin Sa’ad Al Jumahi atau Yusuf bin Mazin tsiqat *At Taqrib 
2/344]. Adz Dzahabi berkata “tsiqat” *Al Kasyf no 6434+. 

Ada ulama yang berusaha melemahkan hadis ini [seperti Ibnu Katsir dan syaikh Al Albaniy] 

dengan alasan idhthirab  pada sanadnya seperti yang ditunjukkan dalam riwayat Ath Thabari 

dengan sanad berikut 

ٞ ٢٘ أر ِْْ رٖ هُظ٤زش هخٍ ػ٘خ حُوخْٓ رٖ  كيػ َٓ حُوطخد حُـخٍٝى١ّ ٤َٜٓ هخٍ ػ٘خ 

ٓخُٕ  ٖ ٠ٔ ر ٤ ٠َ ػٖ ػ ل  حُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Khaththaab Al Jaaruudiy Suhail yang berkata telah 

menceirtakan kepada kami Salam bin Qutaibah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Qaasim bin Fadhl dari „Isa bin Maazin-riwayatdi atas- [Tafsir Ath Thabari 24/533] 

Menjadikan hadis ini sebagai bukti idhthirab pada sanadnya adalah keliru. Hadis riwayat 

Thabari ini mengandung illat [cacat]. Perawinya melakukan kesalahan dalam menyebutkan 

namanya, nama yang benar adalah Yusuf bin Maazin sebagaimana disebutkan dalam riwayat 

Baihaqi, Al Hakim dan Ath Thabraniy. 

 Abul Khaththab adalah Suhail bin Ibrahim Al Jaruudiy biografinya disebutkan Ibnu Hibban 
dalam Ats Tsiqat dan ia berkata “sering keliru” *Ats Tsiqat juz 8 no 13549+ 

 Salam bin Qutaibah Abu Qutaibah adalah perawi yang tsiqat shaduq. Ibnu Ma’in berkata 
“tidak ada masalah padanya”. Abu Zur’ah berkata “tsiqat”. Abu Hatim berkata “tidak ada 
masalah, banyak melakukan kesalahan dan ditulis hadisnya” *Al Jarh Wat Ta’dil 4/266 no 
1147]. Abu Qutaibah tidak bisa dijadikan pegangan jika menyelisihi perawi tsiqat lain, dalam 
hadis ini ia menyelisihi Abu Dawud Ath Thayalisi dan Musa bin Ismail perawi kutubus sittah 
yang tsiqat tsabit [At Taqrib 2/220]. Dimana keduanya telah meriwayatkan dari Qasim bin 
Fadhl dari Yusuf bin Mazin Ar Rasibiy bukan Isa bin Mazin [riwayat Al Hakim dan Baihaqi]. 

Jadi penyebutan nama Isa bin Mazin dalam riwayat Thabari di atas adalah salah dan 

kesalahan ini bisa berasal dari perawinya yaitu Abul Khaththab atau dari Abu Qutaibah. 

Nama yang benar dalam riwayat yang mahfuzh adalah Yusuf bin Mazin bukan Isa bin Mazin. 

Hadis Imam Hasan di atas menjadi petunjuk yang menjelaskan mengapa Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] membenci bani Umayyah yaitu disebabkan bani Umayyah ini 

akan menguasai mimbar Nabi [pemerintahan] dan ternyata pemerintahan mereka sebagian 

besar dikenal kezalimannya termasuk Muawiyah bin ‗Abu Sufyan, sehingga tidak heran 

kalau Rasulullah tidak menyukai pemerintahan Muawiyah [seperti yang tertera dalam hadis 

Imam Hasan di atas] bahkan diriwayatkan kalau Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

mencela Muawiyah 

كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ رٖ حُؼ٬ف حُز١َٜ هخٍ ٓٔؼض ٬ٓٓخً أرخ حٌٍُٔ٘ ٣وٍٞ هخٍ ػخْٛ 

٤ٖ ع ز ٖ ك ٢٘ ٍُ ر ش كيػ ٜيُ ٖ ر خٍ ر خٍ ه ؼٞى ه ٔ ٓ ٖ زي هللا ر ٕ ػ

 ٢ ٖ أر ش ر ؼخ٣ٝ ظْ ٓ ِْ اًح ٍأ٣ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ٚو ٘ ٞح ػ َٟر خ زَ ك ٘ ٔ ٠ حُ ِ وطذ ػ ٤خٕ ٣ ل ٓ  
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Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Alaf Al Bashri yang berkata aku telah 

mendengar dari Sallam Abul Mundzir yang berkata telah berkata Ashim bin Bahdalah yang 

berkata telah menceritakan kepadaku Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas‟ud yang 

berkata Rasulullah SAW bersabda “Jika kamu melihat Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah 

di mimbarKu maka tebaslah lehernya” [Ansab Al Asyraf 5/130 sanadnya hasan] 

Riwayat di atas sanadnya hasan. Diriwayatkan oleh para perawi yang shaduq dan tsiqat 

sedangkan Al Baladzuri penulis Ansab Al Asyraf adalah seorang hafizh allamah yang 

kitabnya dijadikan hujjah oleh para ulama diantaranya Ibnu Hajar. 

Adz Dzahabi menyebut Al Baladzuri seorang penulis Tarikh yang masyhur satu thabaqat 

dengan Abu Dawud, seorang Hafizh Akhbari Allamah [Tadzkirah Al Huffazh 3/893]. Di sisi 

Adz Dzahabi penyebutan hafizh termasuk ta‘dil yaitu lafaz ta‘dil tingkat pertama. Disebutkan 

Ash Shafadi kalau Al Baladzuri seorang yang alim dan mutqin [Al Wafi bi Al Wafayat 

3/104]. Tidak ada alasan untuk menolak atau meragukan Al Baladzuri, Ibnu Hajar telah 

berhujjah dengan riwayat-riwayat Al Baladzuri dalam kitabnya diantaranya dalam Al 

Ishabah, Ibnu Hajar pernah berkata ―dan diriwayatkan oleh Al Baladzuri dengan sanad yang 

la ba‘sa bihi‖ [Al Ishabah 2/98 no 1767]. 

Penghukuman sanad la ba‘sa bihi [tidak ada masalah] oleh Ibnu Hajar berarti di sisi Ibnu 

Hajar Al Baladzuri mendapat predikat ta‘dil atau tidak ada masalah padanya. Soal kedekatan 

kepada penguasa itu tidaklah merusak hadisnya karena banyak para ulama yang dikenal dekat 

dengan penguasa tetapi tetap dijadikan hujjah seperti Az Zuhri dan yang lainnya. Para ulama 

baik dahulu maupun sekarang tetap menjadikan kitab Al Balazuri sebagai sumber rujukan 

baik sirah ansab maupun hadis. 

 Ibrahim bin Al Alaf Al Bashri adalah Ibrahim bin Hasan Al Alaf Al Bashri seorang yang tsiqat. 
Abu Zur’ah berkata “ia seorang syaikh yang tsiqat” *Al Jarh Wat Ta’dil 2/92 no 242+. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 8 no 12325] 

 Sallaam bin Sulaiman Al Mudzanniy Abul Mundzir adalah perawi Tirmidzi dan Nasa’i. 
Hammad bin Salamah berkata “Sallam Abul Mundzir lebih hafal hadis Ashim dari Hammad 
bin Zaid”. Abu Hatim berkata “shaduq shalih al hadits”. Abu Dawud berkata “tidak ada 
masalah padanya”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat menyatakan ia sering 
keliru dan shaduq. *At Tahdzib juz 4 no 499+. Ibnu Hajar berkata “shaduq yahim” dan 
dikoreksi dalam At Tahrir kalau ia seorang yang shaduq hasanul hadis [Tahrir At Taqrib no 
2705]. Adz Dzahabi memasukkannya dalam Man Tukullima fiihi wa Huwa Muwatstaq no 139 
menyatakan ia tsabit dalam qira’ah dan laba’sa bihi dalam hadis. Pendapat yang rajih ia 
seorang yang shaduq, pembicaraan terhadapnya terkait dengan hafalannya dan itu tidak 
menurunkan hadisnya dari derajat hasan apalagi hadis di atas adalah hadis riwayatnya dari 
Ashim dimana ia lebih hafal hadis Ashim dari Hammad bin Zaid. 

 Ashim bin Bahdalah adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Syu’bah meriwayatkan darinya 
yang berarti ia tsiqat di sisi Syu’bah. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat tetapi banyak melakukan 
kesalahan dalam hadis”. Ahmad menyatakan ia shalih tsiqat. Ibnu Ma’in berkata “tidak ada 
masalah padanya”. Al Ijli berkata “tsiqat”. Yaqub bin Sufyan berkata “dalam hadisnya ada 
idhthirab dan dia seorang yang tsiqat”. Abu Hatim menyatakan shalih. Abu Zur’ah 
menyatakan tsiqat. Nasa’i berkata “tidak ada masalah padanya”. Ibnu Hibban dan Ibnu 
Syahin memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Daruquthni berkata “dalam hafalannya ada 
sesuatu”. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq dan pernah salah kemudian dikoreksi dalam 
Tahrir At Taqrib kalau Ashim bin Bahdalah seorang yang tsiqat pernah salah dan ia hasanul 
hadits [Tahrir At Taqrib 3054]. Adz Dzahabi memasukkannya dalam Man Tukullima Fiihi Wa 
Huwa Muwatstsaq no 171 dan menyatakan ia shaduq hasanul hadis. 
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 Zirr bin Hubaisy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Ibnu 
Sa’ad berkata “tsiqat banyak meriwayatkan hadis”. Al Ijli menyatakan “ia termasuk sahabat 
Ali dan Abdullah, tsiqat” *At Tahdzib juz 3 no 597+. Ibnu Hajar menyatakan ia seorang 
mukhadhramun yang tsiqat [At Taqrib 1/311] 

Hadis di atas menunjukkan kalau Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] begitu mengecam 

pemerintahan Muawiyah. Lafaz ―berkhutbah di mimbarku‖ menunjukkan kekuasaan 

Muawiyah terhadap umat islam. Tidak perlu disebutkan satu persatu contoh kezaliman yang 

muncul pada pemerintahan Muawiyah [hal itu sudah pernah dibahas di thread yang lain]. 

Mereka yang mengingkari kezaliman Muawiyah adalah orang buta yang mengingkari cahaya 

hanya karena ia buta. 

Ternyata Tidak Semua Peninggalan Rasulullah SAW 

Menjadi Sedekah? 

Posted on Juni 12, 2011 by secondprince  

Ternyata Tidak Semua Peninggalan Rasulullah SAW Menjadi Sedekah? 

Tulisan ini adalah tinjauan kembali terhadap hadis yang diriwayatkan Abu Bakar yaitu 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] bersabda ―kami para Nabi tidak mewariskan, 

apapun yang kami tinggalkan adalah sedekah‖. Ternyata terdapat beberapa riwayat yang 

menyebutkan bahwa ada peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yang tidak menjadi 

sedekah 

٤َس ـ ٔ ٖ حُ خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٘خ  َٝم كيػ ٖ ك زخٕ ر ٤ ٗ ٘خ  ٤ي  كيػ ٘خ كٔ كيػ

ٓٔخ  ٤ظخ  ِ ٘خ اُحٍح ؿ ٤ ؤهَؿض اُ ٘ش ك ٠ِ ػخث ِض ػ خٍ ىه َىس ه ٢ ر ػٖ أر

ٔٔض  ؤه خٍ ك زيس ه ِ ٔ ٜخ حُ ٗٞٔٔ ظ٢ ٣ ٔخء ٖٓ حُ ًٝ ٖ ٤ٔ خُ ٘غ ر ٜ ٣

 ٖ ٣ٌٛ  ٢ زٞ ك ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خهلل إ ٍ ر

ٖ٤ ؼٞر  حُ

Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sulaiman bin Mughiirah yang berkata telah menceritakan kepada kami Humaid 

dari Abi Burdah yang berkata “aku masuk menemui Aisyah dan ia mengeluarkan kepada 

kami kain kasar buatan Yaman dan baju yang terbuat dari bahan kasar [Abu Burdah] 

berkata kemudian ia [Aisyah] bersumpah dengan nama Allah bahwa Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] wafat dengan memakai kedua pakaian ini [Shahih Muslim 3/1649 no 

2080] 

 ٖ ٓلخم ر ٤ي ٝا ٖ كٔ ٤يس ر ز ٢ٔ ٝػ ٘خك ط ٤ي حُ ز ٖ ػ خ ٓلٔي ر زَٗ أه

زَٕ ٞح أه خُ ٓق ح٧ٍُم ه ٞ خٕ ػٖ ػطخء ٣ ٤ٔ ِ ٓ  ٢ ٖ أر ِي ر ٔ زي حُ ح ػ

ٓٔخء  ٘خ أ ٤ خٍ أهَؿض اُ ٓٔخء ه ٠ أ زي هللا ُٓٞ خف ػٖ ػ ٢ ٍر ٖ أر ر

َٝؿٜخ  ٢ ٝك َٔٝحٗ زخؽ ً زَ ٖٓ ى٣ ٗ ٘ش  ز ٜخ ُ ٔش ُ ٤خُ زش ٖٓ ١ ؿ

خٕ  ً ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زش ٍ ٌٛٙ ؿ ض  وخُ ٚ ك ش ر لٞك ٌ ٓ

https://secondprince.wordpress.com/2011/06/12/ternyata-tidak-semua-peninggalan-rasulullah-saw-menjadi-sedekah/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/12/ternyata-tidak-semua-peninggalan-rasulullah-saw-menjadi-sedekah/
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٘ي  ض ػ خٗ ً ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ ٞك ِٔخ ط ٜٔخ ك ز ِ ٣

خ ع ٜظ ٠ ز ٜ٘خ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٘ش ٍ ٤ض ػخث ٞك ِٔخ ط ٘ش ك حث

٠ٌ ظ ٗ ٘خ اًح أ ٓ ٞ ٣َ ِٔ ِٜخ ُ ٔ ـ ٘لٖ ٗ  ك

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid Ath Thanaafisiy dan Ubaidah bin 

Humaid dan Ishaq bin Yusuf Al Azraq mereka berkata telah mengabarkan kepada kami 

„Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha‟ bin Abi Rabah dari „Abdullah maula Asma‟ yang 

berkata Asma‟ mengeluarkan kepada kami jubah Thayalisah yang kerahnya terbuat dari 

sutera kasrawaniy [kekaisaran] dan sisi-sisinya dijahit dengannya [sutera]. Asma‟ berkata 

“ini adalah Jubah Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] yang dipakai oleh Beliau, 

ketika Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] wafat maka jubah itu ada pada Aisyah dan 

ketika Aisyah wafat maka aku mengambilnya, kami mencuci jubah itu untuk orang yang sakit 

dari kami jika sedang sakit [Thabaqat Ibnu Sa‟ad 1/222] 

Riwayat Ibnu Sa‘ad di atas sanadnya shahih dengan syarat Muslim. Para perawinya adalah 

perawi tsiqat, Abdullah maula Asma‘ adalah tabiin yang tsiqat. 

 Muhammad bin Ubaid Ath Thanaafisiy adalah perawi kutubus sittah, Ibnu Hajar menyatakan 
ia tsiqat hafizh [At Taqrib 2/110]. Ubaidah bin Humaid seorang yang shaduq tetapi pernah 
melakukan kesalahan [At Taqrib 1/649]. Ishaq bin Yusuf Al Azraq seorang perawi kutubus 
sittah yang tsiqat [At Taqrib 1/87]. 

 Abdul Malik bin Abi Sulaiman termasuk perawi Muslim. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq 
dan pernah melakukan kesalahan tetapi dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa ia seorang 
yang tsiqat [Tahrir At Taqrib no 4184] 

 Atha’ bin Abi Rabah adalah tabiin thabaqat ketiga perawi kutubus sittah seorang yang tsiqat 
faqih dan memiliki keutamaan [At Taqrib 1/674]. 

 Abdullah maula Asma’ binti Abu Bakar adalah Abdullah bin Kiisan Abu Umar Al Madaniy 
adalah seorang tabiin perawi kutubus sittah yang tsiqat [At Taqrib 1/525] 

Kedua riwayat di atas menunjukkan bahwa diantara peninggalan Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] yaitu pakaian-pakaian Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidaklah 

menjadi sedekah bagi kaum muslimin tetapi berada pada istri Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] yaitu Aisyah ra. 

Bukankah ini sesuatu yang aneh atau musykil. Jika memang Abu Bakar radiallahu ‗anhu 

konsisten mengamalkan hadis para Nabi tidak mewariskan dan semua peninggalan Nabi 

adalah shadaaqah maka yang harus ia lakukan adalah mengumpulkan semua harta milik Nabi 

dan mengambilnya sebagai sedekah tidak hanya tanah Fadak. Lantas mengapa pakaian Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] yang merupakan harta milik Beliau masih berada di tangan 

Aisyah sebagai istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Atau jangan-jangan tidak semua harta peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

menjadi sedekah kalau begitu bagaimana menentukan harta yang menjadi sedekah dan mana 

yang tidak. Apa dalilnya menyatakan tanah Fadak sebagai peninggalan Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] yang menjadi sedekah sedangkan peninggalan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] lainnya tidak menjadi sedekah?. Atau kemungkinan terakhir para Nabi juga 

mewariskan dan Abu Bakar keliru dalam menyampaikan hadis?. Mari kita renungkan 

pertanyaan pertanyaan yang musykil ini. 
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Apakah Abu Darda’ Meyakini Adanya Tahrif Al Qur’an? 

Posted on Juni 9, 2011 by secondprince  

Apakah Abu Darda’ radiallahu’anhu Meyakini Adanya Tahrif Al Qur’an? 

Seperti biasa tulisan dengan tema tahrif kami hadiahkan kepada para salafy dan orang-orang 

kerdil dari pengikut mereka. Orang kerdil yang senantiasa mengatakan mazhab syiah 

meyakini tahrif dengan mengutip riwayat-riwayat syiah. Padahal ternyata dalam riwayat 

sunni juga terdapat hal-hal serupa. Jika orang kerdil salafy itu berkesimpulan Syiah meyakini 

tahrif dengan riwayat seperti itu maka hendaknya dia juga berkesimpulan yang sama yaitu 

Sunni meyakini tahrif dengan adanya riwayat serupa. Kalau orang kerdil itu mau membantah 

kalau faktanya Sunni tidak meyakini tahrif maka bukalah mata lebar-lebar dan saudara kita 

yang Syiah pun tidak ada yang meyakini tahrif Al Qur‘an. 

َلخُد َػْزِي َكيَّ ْٛ َّ أَ ٍَ هَِي َْ هَخ ٤ِٛ ح ََ ْٖ اِْر ُٖ َػ َٔ ػََ٘خ ح٧َْْػ ػََ٘خ أَر٢ِ َكيَّ ٍٚ َكيَّ ُٖ َكْل َُ ْر َٔ ػََ٘خ ُػ

ٍَ ُى ِ هَخ حَءِس َػْزِي هللاَّ ََ أُ َػ٠َِ هِ ََ ْْ ٣َْو ٌُ ٍَ أ٣َُّ ْْ كَوَخ ُٛ َؿَي َٞ ْْ كَ ُٜ َىحِء كَطََِزَ ٍْ ِ َػ٠َِ أَر٢ِ حُيَّ َخ هللاَّ ُُّ٘
ٍَ كَؤَ أُ هَخ ََ ْؼظَُٚ ٣َْو ِٔ َٓ ٤َْق  ًَ  ٍَ شَ هَخ َٔ ِْوَ ٝح ا٠َُِ َػ ٍُ خ َٗ َ ْْ أَْكلَعُ كَؤ ٌُ ُّ٠َ٘  }٣ ـْ ح ٣َ ًَ َِ اِ ح٤َُِّْ َٝ } 

أُ ََ َْ ٣َْو َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ َُٜي أ٢َِّٗ  ْٗ ٍَ أَ ْٗؼ٠َ هَخ ح٧ُْ َٝ  َِ ًَ ٌَّ حُ َٝ شُ  َٔ ِْوَ ٍَ َػ  هَخ

َُٛئ٫َِء َٝ ح  ٌَ ٌَ َٛ أَ   ََ ْٕ أَْه ٣َُِي٢ِٗٝ َػ٠َِ أَ ْٗؼ٠َ  }٣ُ ح٧ُْ َٝ  ََ ًَ ٌَّ خ َهََِن حُ َٓ َٝ } ْْ ُٜ ِ ٫َ أُطَخرُِؼ هللاَّ َٝ  

Telah menceritakan kepada kami „Umar bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada 

kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Al A‟masy dari Ibrahim yang 

berkata sahabat-sahabat „Abdullah datang menemui Abu Darda‟. Maka ia [Abu Darda‟] 

mencari mereka dan menemui mereka. Ia berkata kepada mereka “siapakah diantara kalian 

yang membaca dengan bacaan „Abdullah?”. [salah seorang ] berkata “kami semua”. Ia 

berkata “lalau siapa diantara kalian yang paling baik bacaannya?” maka mereka pun 

menunjuk Alqamah. Abu Darda‟ bertanya “bagaimana kamu mendengarnya membaca ayat 

Wallaili idzaa yaghsyaa”. Alqamah berkata “wadzdzakari wal untsaa”. Abu Darda‟ berkata 

“demi Allah aku telah mendengar Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] membacanya seperti 

ini, akan tetapi mereka menginginkan agar aku membacanya “wama khalaqa dzakara wal 

untsaa”. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti mereka [Shahih Bukhari 6/170 no 4944] 

ٍَ َف شَ هَخ َٔ ِْوَ ْٖ َػ َْ َػ ٤ِٛ ح ََ ْٖ اِْر ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ُٕ َػ ْل٤َخ ُٓ ػََ٘خ  ُٖ ُػْوزَشَ َكيَّ شُ ْر َٜ ػََ٘خ هَز٤ِ ىَّ

 ْْ ٌُ ٍَ أَك٤ِ َىحِء كَؤَطَخَٗخ كَوَخ ٍْ َغ رَِ٘خ أَرُٞ حُيَّ ِٔ َٔ َّ كَ ؤْ َّ٘ ِ حُ َلخِد َػْزِي هللاَّ ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ٍَ ُِْض ك٢ِ َٗلَ َىَه

َٖ ِْ أُ كَوُ ََ ْٖ ٣َْو َٓ ْأُص  ََ ْأ كَوَ ََ ٍَ حْه ٝح ا٢ََُِّ كَوَخ ٍُ خ َٗ َ أُ كَؤ ََ ْْ أَْه ٌُ ٍَ كَؤ٣َُّ ْْ هَخ ٠َ٘  }ح ََٗؼ ـْ ح ٣َ ًَ َِ اِ ح٤َُِّْ َٝ
 ٠َِّ ـَ ح طَ ًَ ٍِ اِ خ َٜ حَُّ٘ َٝ }  ٍَ ْْ هَخ ُِْض ََٗؼ خِكزَِي هُ َٛ ْٖ ك٢ِ  ِٓ َٜخ  ْؼظَ ِٔ َٓ َْٗض  ٍَ أَ ْٗؼ٠َ هَخ ح٧ُْ َٝ  َِ ًَ ٌَّ حُ َٝ

ْٖ ِٓ َٜخ  ْؼظُ ِٔ َٓ أََٗخ  َٝ َٕ َػ٤ََِْ٘خ  ْٞ َُٛئ٫َِء ٣َؤْرَ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ك٢ِ حَُّ٘ز٢ِِّ 

https://secondprince.wordpress.com/2011/06/09/apakah-abu-darda%e2%80%99-meyakini-adanya-tahrif-al-qur%e2%80%99an/
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Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Uqbah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sufyan dari Al A‟masy dari Ibrahim dari Alqamah yang berkata aku termasuk 

dalam kelompok sahabat Abdullah yang pergi ke Syam. Abu Darda‟ mendengar kami dan 

mendatangi kami, ia berkata “adakah diantara kalian yang bisa membaca”. Kami berkata 

“ya”. Abu Darda‟ berkata “siapa diantara kalian yang paling bagus bacaannya?”. Maka 

mereka menunjuk kepadaku. Ia berkata “bacalah” maka aku membaca “wallaili idzaa 

yaghsyaa wannahaari idzaa tajallaa wadzdzakari wal untsaa”. Ia berkata “apakah engkau 

mendengarnya langsung dari bibir sahabatmu [Abdullah]”. Aku berkata “ya”. Abu Darda‟ 

berkata “dan aku mendengarnya langsung dari bibir Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] 

tetapi orang-orang itu mengingkarinya” [Shahih Bukhari 6/170 no 4943] 

Ayat Al Qur‘an yang dipermasalahkan oleh Abu Darda‘ di atas adalah surah Al Lail ayat 1-3. 

Abu Darda‘ membaca ayat tersebut 

ْٗؼ٠َ ح٧ُْ َٝ  َِ ًَ ٌَّ حُ َٝ  ٠َِّ ـَ ح طَ ًَ ٍِ اِ خ َٜ حَُّ٘ َٝ  ٠َ٘ ـْ ح ٣َ ًَ َِ اِ ح٤َُِّْ َٝ  

Demi malam apabila menutupi, dan siang apabila terang benderang dan laki-laki dan 

perempuan [QS Al Lail :1-3] 

Sedangkan didalam Al Qur‘an [yang dapat anda lihat], bacaan Al Lail ayat 1 sampai 3 adalah 

sebagai berikut 

ؼ٠ َ ٝح٧ٗ ًٌ ِن حُ ٓخ ه ٝ ٠ِ ـ ٜ٘خٍ اًح ط ٠٘ ٝحُ ـ ٤َ اًح ٣ ِ  ٝحُ

Demi malam apabila menutupi, dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki 

dan perempuan [QS Al Lail :1-3] 

Aneh bin ajaib, justru bacaan inilah yang diingkari oleh Abu Darda‘. Ia mengatakan orang-

orang menginginkan agar ia membaca dengan bacaan seperti yang ada dalam Al Qur‘an 

[yang dibaca oleh kaum muslimin] tetapi ia tidak mau bahkan bersumpah tidak akan 

mengikuti mereka. Abu Darda‘ sampai repot-repot mencari para sahabat Abdullah bin 

Mas‘ud yang datang ke Syam dan menanyakan bagaimana bacaan Ibnu Mas‘ud tentang ayat 

tersebut. Ternyata bacaan Ibnu Mas‘ud sama seperti bacaan Abu Darda‘ yang diingkari oleh 

orang-orang. Dan terlihat dengan jelas Abu Darda‘ mengatakan bahwa bacaan miliknya itu ia 

dengar langsung dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Riwayat Bukhari ini tidak diragukan lagi shahih dan sangat jelas menunjukkan seolah-olah 

terjadinya tahrif dalam pandangan Abu Darda‘. Sekiranya Abu Darda‘ menganggap bacaan 

orang-orang tersebut sebagai salah satu bacaan yang diterima maka ia tidak perlu repot-repot 

bersumpah untuk tidak mengikuti mereka. Kalau bacaan orang-orang tersebut benar dalam 

pandangan Abu Darda‘ lantas mengapa ia bersumpah untuk tidak akan mengikuti mereka. 

Jelas dalam pandangan Abu Darda‘ bacaan itu tidak benar sehingga ia tidak mau 

mengikutinya. Orang-orang pun juga menganggap bacaan Abu Darda‘ tidak benar dan 

mengingkarinya, mereka menginginkan agar Abu Darda‘ membaca seperti bacaan mereka. 

Sebagian ulama berusaha mendamaikan dilemma Abu Darda‘ dengan mengatakan itu adalah 

satu qira‘at yang syaadz atau tidak mutawatir. Ada orang kerdil yang ketika dibawakan 

riwayat ini ia mencak-mencak membantah sok mau mengatakan syiah bodoh, ayat tersebut 

bukan bukti adanya tahrif justru itu adalah qiraat syaadz yang bertentangan dengan bacaan 
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yang mutawatir. Jawaban yang menakjubkan, tetapi apakah orang kedil itu tidak pernah 

berpikir ketika ia mencatut berbagai riwayat syiah yang serupa maka orang-orang syiah akan 

menjawab dengan cara yang sama. Kami cukup sering mendengar saudara kami yang syiah 

berkata ―semua riwayat yang seolah-olah menunjukkan tahrif harus ditolak karena 

bertentangan dengan Al Qur‘an‖. Al Qur‘an yang dimaksud Syiah adalah Al Qur‘an yang 

sama dengan yang dimiliki sunni dan Al Qur‘an yang sama dengan yang dibaca orang kerdil 

itu. 

Coba pikirkan baik-baik, siapakah yang sibuk dengan celaan dan tuduhan tahrif Al Qur‘an? 

salafy, nashibi dan pengikut mereka yang kerdil dimana mereka menuduh Syiah meyakini 

tahrif. Apa bukti mereka? mereka mengutip riwayat-riwayat Syiah. Apa reaksi orang Syiah? 

Syiah menyangkal tuduhan tersebut dan balik mengutip riwayat-riwayat Sunni yang serupa. 

Salafy yang kerdil jadi kerasukan dan berteriak membantah sana sini, mereka katakan Syiah 

dusta, Salafy membuat penafsiran dan penakwilan terhadap riwayat-riwayat Sunni tersebut 

untuk menunjukkan itu bukanlah tahrif. Aneh bukannya sadar, salafy yang kerdil itu malah 

emosi mengatakan Syiah dusta karena Sunni tidak meyakini tahrif. lha mereka salafy sendiri 

berdusta ketika menuduh Syiah meyakini tahrif Al Qur‘an 

Sungguh ini fenomena menggelikan, jadi wajar saja kalau salafy yang sibuk menuduh syiah 

itu kami katakan kerdil. Tingkahnya seperti Troll yang sibuk buas disana sini tetapi tidak bisa 

berpikir dengan baik. Mereka tidak bisa berpikir kalau masalah yang mereka alami sama 

halnya dengan masalah yang ada di Syiah. Riwayat yang seolah-olah menunjukkan adanya 

tahrif itu terdapat baik di Syiah maupun di Sunni. Ulama masing-masing mazhab baik Sunni 

dan Syiah sudah menjelaskan bagaimana penafsiran dan penakwilan mereka terhadap 

riwayat-riwayat tersebut. Kesimpulan kedua mazhab tersebut sama yaitu Al Qur‘an terjaga 

dari perubahan. Orang yang sibuk dengan tuduhan Syiah meyakini tahrif hanyalah orang 

kerdil yang tidak mampu mengintrsopeksi diri. 

Kembali ke riwayat di atas, kalau kita mau kritis maka tidak susah untuk membantah semua 

penafsiran dan penakwilan yang dibuat terhadap riwayat ini. Ada yang berusaha menafsirkan 

kalau bacaan Abu Darda‘ itu sudah dinasakh dan Abu Darda‘ tidak tahu akan hal itu. Bukti 

kalau bacaan Abu Darda‘ dinasakh adalah tidak ada satupun ahli syam yang mengikuti 

bacaan ini dari Abu Darda‘ begitu juga ahli kufah tidak ada yang mengikuti Ibnu Mas‘ud 

dalam bacaan ini. Nah begitulah katanya 

Jawaban seperti ini ya boleh-boleh saja dan sangat mudah membantahnya. Abu Darda‘ dalam 

riwayat di atas telah dikuatkan oleh bacaan Ibnu Mas‘ud yang diriwayatkan oleh para sahabat 

Ibnu Mas‘ud dan Abu Darda‘ mendengar sendiri bacaan itu dari Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam]. Apakah sahabat seperti Abu Darda‘ dan Ibnu Mas‘ud tidak tahu kalau ayat 

tersebut dinasakh?. Terus apakah dizaman Abu Darda‘ itu belum ada kitab Al Qur‘an? Pasti 

sudah ada, dan apakah Abu Darda‘ tidak membaca Al Qur‘an yang sudah dibukukan?. 

Bukankah jelas itulah bacaan orang-orang yang diingkari Abu Darda‘. Tidak ada satupun ahli 

syam yang mengikuti Abu Darda‘ karena bacaan Abu Darda‘ berbeda dengan mushaf 

Utsmani yang mereka baca makanya mereka mengingkarinya. Siapakah yang mendengar 

langsung dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam], Abu Darda‘ atau orang-orang syam 

itu?. Pertanyaan seperti ini tidak akan ada habisnya 

Kami pribadi tidak akan repot-repot mengahadapi riwayat ini. Pengingkaran Abu Darda‘ 

terhadap bacaan orang-orang itu tidaklah benar. Abu Darda‘ boleh-boleh saja memiliki 

bacaan sendiri yang ia dengar langsung dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tetapi 
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bacaan yang mutawatir dan menjadi aqidah bagi kaum muslimin termasuk kami pribadi 

adalah apa yang tertera di dalam Kitab Al Qur‘an. Inti dari tulisan ini bukanlah untuk 

merendahkan sahabat baik Abu Darda‘ atau Ibnu Mas‘ud tetapi untuk membuka mata dan 

kepala orang-orang kerdil dari kalangan salafy yang sibuk menuduh syiah meyakini tahrif. 

Untuk mereka, kita dapat bertanya berdasarkan riwayat di atas apakah Abu Darda‘ meyakini 

adanya tahrif Al Qur‘an?. Kalau mereka bisa mengajukan berbagai alasan untuk 

menakwilkan riwayat ini maka mengapa Syiah tidak bisa mengajukan penakwilan terhadp 

riwayat yang ada di sisi mereka. Bukankah itu namanya standar ganda. Sangat jelas kalau 

tuduhan salafy dan orang kerdil dari pengikut mereka hanya menunjukkan kualitas akal 

mereka yang memang rendah. Tuduhan yang mereka nisbatkan kepada saudara kita yang 

Syiah adalah perbuatan yang zalim dan sangat wajar kalau kami membela Syiah dalam 

perkara ini. Kebenaran itu tidak berpihak, kalau memang salafy itu berlaku zalim maka tidak 

ada gunanya ikutan menjadi salafy yang zalim lebih baik membela mereka yang dizalimi 

daripada mendukung orang yang menzalimi. Salam Damai 

Apakah Imam Ali Menyiksa Kaum Syiah Dengan Api? : 

Menyingkap Dusta Salafy 

Posted on Juni 1, 2011 by secondprince  

Apakah Imam Ali Menyiksa Kaum Syiah Dengan Api? : Menyingkap Dusta Salafy 

Salafy berdusta ketika mengatakan Imam Ali telah menyiksa kaum Syiah dengan membakar 

mereka. Salafy berdusta ketika menisbatkan bahwa kaum yang dibakar Imam Ali adalah 

termasuk dalam golongan Syiah. Salafy berdusta ketika mengatakan Imam Ali telah keliru 

atas tindakannya. Jadi apa fakta yang benar?. Bisa jadi Imam Ali memang membakar kaum 

zindiq [bukan kaum syiah] tetapi Beliau telah membunuh mereka terlebih dahulu sebagai 

hukuman atas kemurtadan mereka kemudian baru membakar jasad mereka, dan tindakan 

Imam Ali ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Kami telah membahas hadis-hadis yang dijadikan hujjah salafy untuk menyalahkan Imam 

Ali. Hadis-hadis tersebut tidak ada satupun yang selamat dari ‗illat [cacat] sehingga kami 

katakan pada tulisan sebelumnya bahwa kisah tersebut tidak tsabit. Kemudian kami meninjau 

kembali masalah ini dan kami temukan bahwa sebenarnya Imam Ali tidaklah membakar 

mereka hidup-hidup seakan-akan Imam Ali menyiksa mereka dengan api melainkan Imam 

Ali membakar jasad mereka setelah membunuh mereka. Beberapa riwayat memang tidak 

menyebutkan soal Imam Ali membunuh mereka terlebih dahulu melainkan hanya 

menyebutkan kalau Imam Ali membakar mereka tetapi hal ini dijelaskan dalam sebagian 

riwayat lain. Berikut diantaranya 

خ  زَٗ خٍ أه ٤غ ه َر ٖ حُ ٤ْ ر خ ه زَٗ خٍ أه ؼي ه ـ ٖ حُ ٢ِ ر ٘خ ػ كيػ

 ِْٜ ظ و ش ك خىه ِٗ ٢ِ ر ٢ ػ خٍ أط َ ه ٖ ؿخر ٜش ر ٤ ز ٤ٖ ػٖ ه ٜ ٞ ك أر

خ ٤ٜ ْٜ ك ؤكَه ٤ٖ ك لَط ْٜ ك لَ ُ ْ ك  ػ

Telah menceritakan kepada kami „Ali bin Ja‟d yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Qais bin Rabi‟ yang berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Hushain dari Qabishah 

https://secondprince.wordpress.com/2011/06/01/apakah-imam-ali-menyiksa-kaum-syiah-dengan-api-menyingkap-dusta-salafy/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/01/apakah-imam-ali-menyiksa-kaum-syiah-dengan-api-menyingkap-dusta-salafy/
https://secondprince.wordpress.com/2010/06/05/studi-kritis-riwayat-imam-ali-membakar-kaum-murtad-bantahan-terhadap-salafy/
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bin Jaabir yang berkata “didatangkan kaum zindiq kepada Ali maka Beliau membunuh 

mereka kemudian menggali dua lubang dan membakar mereka didalamnya” [Al Isyraaf Fii 

Manaazilil Asyraaf Ibnu Abi Dunyaa no 268] 

Riwayat Ibnu Abi Dunyaa ini juga disebutkan Ibnu Asakir dalam Tarikh-nya 49/248 para 

perawinya tsiqat kecuali Qais bin Rabi‘ ia seorang yang diperbincangkan. 

 Ali bin Ja’d Al Jauhariy adalah Syaikh [guru] Bukhari yang tsiqat. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat 
shaduq”. Abu Zur’ah berkata “shaduq dalam hadis”. Abu Hatim berkata “mutqin shaduq”. 
Shalih bin Muhammad berkata “tsiqat”. Nasa’i berkata “shaduq”. Daruquthni berkata “tsiqat 
ma’mun”. Muthayyan berkata “tsiqat”. Ibnu Qani’ berkata “tsiqat tsabit” *At Tahdzib juz 7 
no 502+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit” *At Taqrib 1/689+ 

 Qais bin Rabi’ Al Asdiy adalah perawi Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abu Hushain 
memuji Qais bin Rabi’. Syu’bah dan Sufyan Ats Tsawriy menyatakan ia tsiqat. Abu Walid 
berkata “tsiqat hasanul hadis”. A’mru bin Ali berkata telah mendengar Mu’adz bin Mu’adz 
memuji Qais bin Rabi’. Ahmad melemahkannya, Waki’ menyatakan ia dhaif. Ibnu Ma’in 
berkata “tidak ada apa-apanya”. Abu Zur’ah berkata “layyin”. Abu Hatim berkata “tidak kuat 
ditulis hadisnya tetapi tidak dijadikan hujjah, ia lebih aku sukai daripada Muhammad bin 
‘Abdurrahman bin Abi Laila”. Nasa’i berkata “tidak tsiqat”. Ibnu Adiy berkata “kebanyakan 
riwayatnya lurus”.  Ibnu Hiban menyatakan ia shaduq tetapi jelek hafalannya. Al Ijli berkata 
“ia dikenal dalam hadis shaduq”. Utsman bin Abi Syaibah menyatakan ia shaduq tetapi 
mengalami idhthirab pada sebagian hadisnya”. Daruquthni menyatakan ia dhaif *At Tahdzib 
juz 8 no 698]. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq tetapi mengalami perubahan hafalan [At 
Taqrib 2/33]. 

 Abu Hushain Al Asdiy adalah Utsman bin ‘Aashim bin Hushain perawi kutubus sittah yang 
tsiqat. Syu’bah meriwayatkan darinya itu berarti ia tsiqat menurut Syu’bah. Al Ijli berkata 
“tsiqat tsabit dalam hadis”. Ibnu Ma’in, Abu Hatim, Yaqub bin Syaibah, Nasa’i dan Ibnu 
Khirasy menyatakan tsiqat. Yaqub bin Sufyan menyatakan “tsiqat tsiqat”. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Abdil Barr menyatakan kalau ia telah disepakati 
tsiqat hafizh [At Tahdzib juz 7 no 269+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit” *At Taqrib 1/660+ 

 Qabiishah bin Jaabir adalah perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Nasa’i. Ibnu Sa’ad 
menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Yaqub bin Sufyan 
berkata “ ia ikut bersama Ali dalam perang Jamal”. Yaqub bin Syaibah menyatakan ia 
termasuk thabaqat awal dari Fuqaha Ahlul Kufah setelah sahabat. [At Tahdzib juz 8 no 628]. 
Ibnu Hajar berkata “tsiqat mukhadhramun” *At Taqrib 2/15+ 

Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Suwaid bin Ghafallah yang juga menyatakan kalau Imam 

Ali membunuh kaum zindiq tersebut terlebih dahulu baru kemudian membakar mereka. 

sebagaimana riwayat berikut 

٤خٕ  ٖ ػ ٌَ ر خ ر ٢ إٔ أر لٔخٗ ٤ي حُ لٔ زي حُ ٖ ػ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ كيػ

٢ٟ ٤خ ٍ ِ ِش إٔ ػ ل ٖ ؿ ي ر ٣ٞٓ ٤ٖ ػٖ  ٜ ٢ ك ْٜ ػٖ أر ٘ٚ  كيػ هللا ػ

ٚ ُٞٓ ٛيم هللا ٍٝ خٍ  ْ ه ْٜ ػ ْ أكَه ش ػ خىه ظَ ُٗ  ه

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin „Abdul Hamid Al Himmaniy bahwa Abu Bakar 

bin „Ayasy menceritakan kepada mereka dari Abi Hushain dari Suwaid bin Ghafallah bahwa 

Ali radiallahu „anhu membunuh kaum zindiq kemudian membakar mereka kemudian berkata 

“benarlah Allah dan Rasul-Nya” [Raad Ala Al Jahmiyyah Ad Darimi no 193] 
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 ٖ٤ ٜ ٖ ك ٤خٕ ػٖ حر ٖ ػ ٌَ ر ٞ ر خ أر زَٗ خٍ أه ؼ٢ ه ٘خك خ حُ زَٗ أه

وَؽ  ش ك خىه ِٗ ٠ ر ٘ٚ أط ٠ٟ هللا ػ ٤خ ٍ ِ ِش إٔ ػ ل ٖ ؿ ي ر ٣ٞٓ ػٖ 

ْٜ كق لَ ُ ل ٔٞم ك ٠ حُ ْٜ اُ لَ ر ل ٢ حُ ْٜ ك ْ ٠ٍٓ ر ِْٜ ػ ظ و ٍح ك

٘خٍ خُ ْٜ ر لَه  ك

Telah mengabarkan kepada kami Asy Syafi‟i yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Abu Bakar bin „Ayasy dari Ibnu Hushain dari Suwaid bin Ghafallah bahwa didatangkan 

kepada Ali kaum zindiq kemudian Beliau keluar menuju pasar menggali lubang dan 

membunuh mereka kemudian Beliau melemparkan mereka ke dalam lubang dan membakar 

mereka dengan api [Al Umm Asy Syafi‟i 7/192] 

Riwayat Asy Syafi‘i di atas juga diriwayatkan Baihaqi dalam Ma‟rifat As Sunan no 5289. 

Riwayat Asy Syafi‘i di atas para perawinya tsiqat hanya saja Abu Bakar bin ‗Ayasy 

bermasalah pada hafalannya. Asy Syafi‘i memiliki mutaba‘ah yaitu dari Yahya bin ‗Abdul 

Hamid Al Himmaniy sebagaimana yang terlihat di atas 

 Abu Bakar bin ‘Ayyaasy. Ahmad terkadang berkata “tsiqat tetapi melakukan kesalahan” dan 
terkadang berkata “sangat banyak melakukan kesalahan”, Ibnu Ma’in menyatakan tsiqat, 
Utsman Ad Darimi berkata “termasuk orang yang jujur tetapi laisa bidzaka dalam hadis”. 
Muhammad bin Abdullah bin Numair mendhaifkannya, Al Ijli menyatakan ia tsiqat tetapi 
sering salah. Ibnu Sa’ad juga menyatakan ia tsiqat shaduq tetapi banyak melakukan 
kesalahan, Al Hakim berkata “bukan seorang yang hafizh di sisi para ulama” Al Bazzar juga 
mengatakan kalau ia bukan seorang yang hafizh. Yaqub bin Syaibah berkata “hadis-hadisnya 
idhthirab”. As Saji berkata “shaduq tetapi terkadang salah”. *At Tahdzib juz 12 no 151+. Ibnu 
Hajar berkata “tsiqah, ahli ibadah, berubah hafalannya di usia tua, dan riwayat dari kitabnya 
shahih” *At Taqrib 2/366]. 

 Abu Hushain Al Asdiy adalah Utsman bin ‘Aashim bin Hushain perawi kutubus sittah yang 
tsiqat. Syu’bah meriwayatkan darinya itu berarti ia tsiqat menurut Syu’bah. Al Ijli berkata 
“tsiqat tsabit dalam hadis”. Ibnu Ma’in, Abu Hatim, Yaqub bin Syaibah, Nasa’i dan Ibnu 
Khirasy menyatakan tsiqat. Yaqub bin Sufyan menyatakan “tsiqat tsiqat”. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Abdil Barr menyatakan kalau ia telah disepakati 
tsiqat hafizh *At Tahdzib juz 7 no 269+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit” *At Taqrib 1/660+ 

 Suwaid bin Ghafallah termasuk perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ia menemui masa Jahiliyah 
dikenal meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Ma’in dan Al Ijli menyatakan ia tsiqat *At 
Tahdzib juz 4 no 488]. 

Terdapat riwayat lain yaitu riwayat Abu Idris yang menyebutkan kalau Imam Ali membunuh 

kaum zindiq tersebut tanpa menyebutkan soal pembakaran. 

ْ ػٖ  ٓخُ  ٖ ٤َ ر ٓٔخػ ٤ْ ػٖ ا ٘ زؤ ٛ ٠٤ أٗ ل ٣ ٖ ٠٤ ر ل ٘خٙ ٣ كيػ

ٌَٝح  ؤٗ ش ك خىه ِٗ وّٞ ٖٓ حُ ذ ر ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٢ ػ خٍ أط ْ ه ٢ اى٣ٍ أر

ِْٜ ظ و ٘ش ك ٤ ز ْ حُ ٤ٜ ِ وخٓض ػ  ك

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya yang berkata telah memberitakan kepada 

kami Husyaim dari Ismail bin Salim dari Abu Idris yang berkata “didatangkan kepada Ali 

kaum zindiq dan mengingkarinya, ditegakkan atas mereka bukti-bukti maka Beliau 

membunuh mereka” [Raad Ala Al Jahmiyyah Ad Darimi no 195] 
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Riwayat di atas para perawinya tsiqat dan Abu Idris ia adalah Abu Idris Yazid bin 

‗Abdurrahman Al Awdiy [Tahdzib Al Kamal 3/98 no 447] seorang tabiin tsiqat yang 

mendengar hadis dari Ali bin Abi Thalib. 

 Yahya bin Yahya At Tamimi adalah Yahya bin Yahya bin Bakir Abu Zakariya An Naisabury 
perawi Bukhari Muslim Nasa’i dan Tirmidzi. Ahmad bin Hanbal menyatakan tsiqat. ‘Abbas 
bin Mush’ab dan Ahmad bin Sayaar menyatakan ia tsiqat. Nasa’i berkata “tsiqat tsabit” 
terkadang berkata “tsiqat ma’mun”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat *At 
Tahdzib juz 11 no 479] 

 Husyaim bin Basyiir adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Mahdiy berkata “Husyaim 
lebih hafal hadis dari Sufyan Ats Tsawriy”. Al Ijli menyatakan ia tsiqat dan melakukan tadlis. 
Abu Hatim berkata “tsiqat dan ia lebih hafizh dari Abu Awanah”. Ibnu Sa’ad menyatakan ia 
tsiqat tetapi banyak melakukan tadlis. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan 
berkata “melakukan tadlis”. *At Tahdzib juz 11 no 100+ 

 Ismail bin Salim Al Asdiy adalah perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad, Muslim, Abu Dawud 
dan Nasa’i. Ahmad berkata “tsiqat tsiqat”. Ibnu Ma’in menyatakan tsiqat. Abu Zur’ah, Abu 
Hatim, Nasa’i, Ibnu Khirasy dan Daruquthni menyatakan tsiqat. Yaqub Al Fasawi berkata 
“tidak ada masalah padanya seorang kufah yang tsiqat”. Abu ‘Ali Al Hafizh menyatakan tsiqat 
dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 554] 

 Abu Idris adalah Yazid bin ‘Abdurrahman Al Awdiy termasuk perawi Bukhari dalam Adabul 
Mufrad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli 
menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 11 no 562]. 

Riwayat di atas mengandung kelemahan lain yaitu Husyaim bin Basyiir yang dikatakan 

melakukan tadlis tetapi kelemahan ini terangkat dengan adanya riwayat Husyaim bin Basyiir 

yang menegaskan penyimakannya dari Ismail bin Salim seperti yang diriwayatkan Ahmad 

bin Hanbal dalam Ahlu Al Milal Wa Ar Riddah Min Jaami‟ Al Khallaal no 138. 

Riwayat seputar kisah pembakaran ini memang tidak ada satupun yang tsabit dan sangat 

nampak bahwa para perawi hanya meriwayatkan sebagian dari kisah tersebut sehingga bisa 

dimaklumi terdapat riwayat yang hanya menyebutkan soal pembakaran saja, terdapat riwayat 

yang menyatakan kalau sebelum dibakar mereka sudah dibunuh terlebih dahulu dan terdapat 

riwayat yang menyebutkan kalau mereka dibunuh tanpa menyebutkan soal pembakaran. Jika 

kita menerapkan metode penjamakan maka dengan mengumpulkan semua riwayat tentang itu 

dapat disimpulkan bahwa Imam Ali telah membunuh kaum zindiq terlebih dahulu baru 

kemudian membakar jasad mereka. Hal ini Beliau lakukan atas petunjuk dari Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] sebagaimana yang nampak dalam riwayat Suwaid bahwa Imam 

Ali berkata “benarlah Allah dan Rasul-Nya”. Tidak lain perkataan itu menunjukkan kalau 

Imam Ali telah mendapat petunjuk Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam perkara 

ini. 

ٛخد  ٞ زي حُ ٘خ ػ ١َٜ كيػ ز ز٢ حُ ٠ زيس حُ ٖ ػ ٘خ أكٔي ر كيػ

يٝح ػٖ  ٓخ حٍط ٞ ٤خ كَم ه ِ ٓش إٔ ػ ٌَ ٞد ػٖ ػ ٘خ أ٣ ل٢ كيػ و ؼ حُ

وخ زخّ ك ٖ ػ ي حر ِؾ ًُ ز ٬ّ ك ٓ وٍٞ ح٩ ُ ْ ٜظ ِ ظ و خ ُ ٘ض أٗ ً ٞ ُ ٍ

 ٖ ْ أً ُٝ ِٙٞ ظ خه ٘ٚ ك يٍ ى٣ ِْ ٖٓ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ٞح  ؼٌر ِْ ٫ ط ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وٍٞ ٍ ُ ْٜ َه ٧ك

زخّ ٖ ػ ٛيم حر وخٍ  ٤خ ك ِ ي ػ ِؾ ًُ ز ؼٌحد هللا ك  ر
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Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin „Abdah Adh Dhabiiy Al Bashri yang 

menceritakan kepada kami „Abdul Wahaab Ats Tsaqafiiy yang menceritakan kepada kami 

Ayub dari Ikrimah bahwa Ali membakar kaum yang murtad dari islam maka sampailah itu 

kepada Ibnu Abbas. Ia berkata “Jika itu adalah aku maka aku akan membunuh mereka 

sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam “barang siapa yang 

meninggalkan agamanya maka bunuhlah ia” dan aku tidak akan membakar mereka 

sebagaimana perkataan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam “janganlah menyiksa 

dengan siksaan Allah SWT” maka sampailah itu kepada Ali dan ia berkata “benarlah Ibnu 

Abbas” [Sunan Tirmidzi 4/59 no 1458] 

Riwayat Ibnu Abbas di atas menunjukkan bagaimana pengingkarannya terhadap apa yang 

dilakukan Imam Ali dengan membawakan hadis Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Salafy berhujjah dengan hadis ini untuk menyatakan kalau Imam Ali telah salah dalam 

tindakannya. Sebenarnya yang keliru disini adalah Ibnu Abbas, ia tidaklah menyaksikan 

langsung peristiwa tersebut sehingga ketika sampai kabar tersebut kepadanya maka ia 

mengira Imam Ali membakar mereka hidup-hidup sehingga Ibnu Abbas mengingkarinya 

dengan hadis marfu‘ “jangan menyiksa dengan siksaan Allah SWT”. 

Perkataan Ibnu Abbas “jika itu adalah aku maka aku akan membunuh mereka” adalah bukti 

kalau Ibnu Abbas tidak menyaksikan peristiwa tersebut karena nampak dalam riwayat-

riwayat di atas bahwa memang itulah yang dilakukan Imam Ali. Imam Ali memang 

membunuh mereka baru kemudian membakar mereka. Jadi Imam Ali tidaklah menyiksa 

kaum zindiq tersebut dengan api seperti yang dituduhkan. 

Adapun perkataan Imam Ali “benarlah Ibnu Abbas” adalah lafaz yang dhaif. Lafaz 

perkataan ini adalah milik Ikrimah dan ia menyendiri dalam meriwayatkannya. Sanad hadis 

Tirmidzi tersebut berakhir pada Ikrimah dan ia lah yang sedang bercerita tentang perkataan 

Ibnu Abbas dan perkataan Imam Ali. Mengenai perkataan Ibnu Abbas maka itu shahih  dari 

Ikrimah tetapi mengenai perkataan Imam Ali maka itu dhaif karena Abu Zur‘ah berkata 

“riwayat Ikrimah dari Ali adalah mursal” [Al Marasil Ibnu Abi Hatim 1/158 no 585]. Jadi 

dari sisi ini gugurlah hujjah salafy bahwa Imam Ali membenarkan pengingkaran Ibnu Abbas. 

Anehnya salafy yang lucu itu tidak paham illat [cacat] yang telah kami jelaskan, ia pikir kami 

mendhaifkan semua riwayatnya padahal yang kami dhaifkan adalah lafaz perkataan Imam 

Ali. Kelucuan itu semakin bertambah menyedihkan ketika ia berkata 

‗Aliy bin Al-Husain rahimahullah menolak kecintaan-kecintaan berlebihan berlebihan ala 

Syi‘ah yang telah mencapai derajat ‗menuhankan‘ Ahlul-Bait. Maka, ‗Aliy radliyallaahu 

‗anhu pernah membakar mereka sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa riwayat shahih 

Perkataan di atas disebutkan oleh salah seorang salafy dan ini adalah perkataan dusta. Ada 

dua kedustaan, pertama Syiah yang kami ketahui [jika yang ia maksud Syiah adalah Syiah 

Imamiyah, Zaidiyah dan Ismailiyah] tidak pernah mencintai Ahlul Bait sampai ke taraf 

menuhankan mereka. Kedustaan kedua ia mengatakan bahwa Imam Ali telah membakar 

Syiah yang menuhankan mereka seperti dalam riwayat shahih maka ini sangat jelas 

kedustaannya. 

Kami belum menemukan adanya riwayat shahih kalau yang dibakar oleh Imam Ali itu adalah 

kaum Syiah yang menuhankan Ahlul Bait. Riwayat-riwayat shahih yang dikatakan salafy itu 

justru menentang perkataannya. Misalnya dalam riwayat Ikrimah disebutkan kalau yang 

dibakar adalah kaum yang murtad dari islam atau kaum zindiq. Dalam riwayat Anas yang 
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dishahihkan salafy tersebut mereka adalah orang Zuth penyembah berhala. Dalam riwayat 

Ubaid bin Nisthaas disebutkan kalau mereka adalah para penyembah berhala dan berpura-

pura islam. Dimanakah riwayat shahih salafy kalau yang dibakar adalah kaum syiah?. 

Memang terdapat satu riwayat yang ia kutip dari Ibnu Hajar soal kaum yang menuhankan 

Imam Ali yaitu riwayat Syarik Al ‗Amiri. Jika salafy itu menyatakan ini riwayat yang 

dimaksud maka kami persilakan ia belajar kembali ilmu hadis dan silakan lihat apakah benar 

riwayat tersebut shahih. Tidak ada satupun ulama yang menta‘dil Syarik Al Aamiri, Ibnu Abi 

Hatim menyebutkan biografinya tanpa menyebutkan jarh dan ta‘dil [Al Jarh Wat Ta‘dil 4/365 

no 1598] begitu pula Bukhari menyebutkan biografinya tanpa menyebutkan jarh dan ta‘dil 

[Tarikh Al Kabir juz 4 no 2659] sedangkan yang meriwayatkan darinya hanya satu orang 

yaitu anaknya ‗Abdullah bin Syarik Al ‗Amiri. Bukankah ini menunjukkan kalau Syarik 

adalah perawi majhul „ain maka riwayatnya dhaif dari sisi ini apalagi Ibnu Hajar tidak 

membawakan sanadnya dengan lengkap maka terdapat kemungkinan illat [cacat] yang lain. 

Dan yang paling jelas [entah jelas atau tidak dalam mata salafy itu] dalam riwayat tersebut 

tidak ada lafaz yang menyebutkan kalau mereka adalah kaum Syiah. 

Jika salafy itu menyatakan bahwa Syiah adalah kaum yang dibakar oleh Imam Ali maka 

tunjukkan satu bukti kalau dalam aqidah Syiah [Imamiyah dan Zaidiyah] yang diyakini oleh 

kaum Syiah bahwa mereka menuhankan Imam Ali. Jika tidak mampu maka silakan akui 

kalau anda salafy sedang berdusta. Tingkah salafy yang sok mengutip sana sini sambil 

membuat kesimpulan ngawur adalah perkara yang menggelikan. Kelihatan pintar oleh orang 

awam tetapi terlihat menyedihkan bagi orang yang paham. Sangat disayangkan ulah ngawur 

yang mungkin ia anggap sepele adalah perkara berat terkait tuduhan bahwa Syiah 

menuhankan Ahlul Bait. Merendahkan mazhab lain dalam islam dengan menisbatkan hal-hal 

dusta termasuk perbuatan yang zalim. Kami sering melihat orang-orang yang karena 

kebenciannya terhadap mazhab lain mereka bermudah-mudahan dalam berlaku zalim. 

Mereka bersemangat membuat kedustaan atas mazhab tersebut padahal mazhab tersebut 

berlepas diri dari apa yang mereka nisbatkan. 

ٍّ َػ٠َِ  ْٞ ُٕ هَ َ٘آ َٗ  ْْ ٌُ َّ٘ َٓ َِ ـْ َ٫َ ٣ َٝ  ٢ِ ْٔ ُْوِ ََٜيحء رِخ ُٗ  ِ َٖ هلِلّ ٤ ِٓ ح َّٞ ًُُْٞٗٞح هَ ُْ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٜخ حَُّ ٣َخ أ٣َُّ

َّٕ حطَّوُْٞح هللّاَ اِ َٝ  ٟ َٞ ُد ُِِظَّْو ََ َٞ أَْه ُٛ َٕ أ٫ََّ طَْؼِيُُْٞح حْػِيُُْٞح  ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ ٌَ رِ  هللّاَ َهز٤ِ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu selalu menegakkan [kebenaran] karena 

Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan [QS Al Maidah : 8] 

Ahlul Bait Mengakui Kepemimpinan Mereka Dengan 

Ayat Tathhiir 

Posted on Juni 1, 2011 by secondprince  

Ahlul Bait Mengakui Kepemimpinan Mereka Dengan Ayat Tathhiir 

Dimana saja dan di zaman manapun akan selalu ada orang-orang yang dengan segala cara 

mengingkari keutamaan Ahlul Bait. Diantara kaum ingkar tersebut, yang paling berbahaya 

https://secondprince.wordpress.com/2011/06/01/ahlul-bait-mengakui-kepemimpinan-mereka-dengan-ayat-tathhiir/
https://secondprince.wordpress.com/2011/06/01/ahlul-bait-mengakui-kepemimpinan-mereka-dengan-ayat-tathhiir/
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adalah orang yang menyebut diri mereka ―salafy‖. Dengan symbol palsu seperti itu mereka 

mengatasnamakan kaum salaf sambil mengutip hadis-hadis yang mereka simpangkan artinya 

demi mengingkari keutamaan Ahlul Bait. Salafy adalah kaum yang paling keras 

pengingkarannya terhadap kepemimpinan Ahlul Bait dan insya Allah, dalam perkara ―Ahlul 

Bait‖ blog ini akan menjadi yang paling keras membantah salafy. Salafy mengingkari 

kepemimpinan Ahlul Bait maka kami katakan Ahlul Bait sendiri mengakui kepemimpinan 

mereka 

خ ٓلٔي  ٢ِ أٗ ٖ ػ ٖٔ ر ل خ حُ ٢ أٗ زخه زي حُ ٖ ػ ٌَ ٓلٔي ر ٞ ر خ أر زَٗ حه

ٖ٤ ٔ ل خ حُ ٖ ٓؼَٝف ٗ خ حكٔي ر وِحُ أٗ زخّ حُ ؼ ٖ حُ خ  ر ٖ ٓلٔي أٗ ر

 ٖ ٗذ ػٖ ٬ٍٛ ر ٖ كٞ ؼٞحّ ر خ حُ ٛخٍٕٝ أٗ  ٖ ي ر ٣ِ خ ٣ ؼي ٗ ٓ  ٖ ٓلٔي ر

 َٛ خ أ وٍٞ ٣ ٣ ٞٛ وطذ ٝ ٣ ٞٛ ٝ ٢ِ ٖ ػ ٖٔ ر ل ؼض حُ ٔٓ خٍ  ٔخف ه ٣

 َٛ لٖ أ ٗٝ ٌْ ٤خك ٟ خ ح ْ ٝأٗ حإً خ أَٓ بٗ ٘خ ك ٤ وٞح هللا ك ش حط ٌٞك حُ

 ٌْ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ ٠ ” اٗ ؼخُ خٍ هللا ط ٖ ه ٣ٌ ٤ض حُ ز حُ

٢ ٤ض ٣ٝ ز َٛ حُ َؿْ أ ؼَ حُ ٢ حً ٓخ ه ٞ ض ٣ ٔخ ٍأ٣ خٍ ك ٤َح ” ه ٜط ْ ط ًَٛ

جٌ ٓٞ ٤خ ٖٓ ٣ خً  ر

Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin „Abdul Baaqiiy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin „Abbas Al Khazzaaz yang berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad 

bin Ma‟ruf yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa‟ad yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yazid bin Harun yang berkata telah menceritakan kepada kami Al 

„Awwaam bin Hausyab dari Hilal bin Yasaaf yang berkata aku mendengar Hasan bin Ali dan 

ia berkhutbah, ia mengatakan “wahai ahlul kufah bertakwalah kepada Allah tentang kami, 

kami adalah pemimpin-pemimpin kalian dan tamu-tamu kalian dan kami ahlul bait yang 

difirmankan Allah SWT “sesungguhnya Allah SWT berkehendak menghilangkan dosa dari 

kamu wahai ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya”. [Hilal bin Yasaaf] berkata “aku 

belum pernah melihat hari dimana banyak orang menangis seperti pada hari itu” [Tarikh 

Ibnu Asakir 13/270] 

Atsar Imam Hasan ini sanadnya shahih. Para perawinya tsiqat, Husain bin Muhammad adalah 

Husain bin Muhammad bin ‗Abdurrahman bin Fahm dikatakan Daruquthni ―tidak kuat‖ 

tetapi Al Hakim berkata ―tsiqat ma‘mun hafizh‖. 

 Abu Bakar Muhammad bin ‘Abdul Baaqiy adalah Syaikh [guru] Ibnu Asakir yang tsiqat. Adz 
Dzahabi menyebutnya Syaikh Imam Al Alim. Ibnu Jauzi menyatakan ia tsiqat tsabit dan 
hujjah [As Siyar 20/23-28 no 12] 

 Hasan bin Ali adalah Abu Muhammad Hasan bin Ali Al Jauhariy Asy Syiraaziy Al Baghdadiy. 
Adz Dzahabi menyebutnya Syaikh Imam muhaddis shaduq. Al Khatib telah menulis darinya 
dan menyatakan ia tsiqat dapat dipercaya [As Siyaar 18/68 no 30] 

 Muhammad bin ‘Abbas adalah Abu ‘Umar Muhammad bin ‘Abbas bin Muhammad bin 
Zakariya bin Yahya Al Baghdadiy Al Khazzaaz yang dikenal dengan Ibnu Haywayh. Adz 
Dzahabi menyebutnya imam muhaddis yang tsiqat. Al Khatib menyatakan tsiqat. Al Barqaniy 
berkata “tsiqat tsabit hujjah” *As Siyar 16/409-410 no 296] 
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 Ahmad bin Ma’ruf adalah Ahmad bin Ma’ruf bin Basyr bin Musa Abu Hasan Al Khasysyaab 
mendengar dari Husain bin Fahm dan telah meriwayatkan darinya Ibnu Haywayh. Al Khatib 
berkata “ia tsiqat” *Tarikh Baghdad 5/368 no 2920+ 

 Husain bin Muhammad adalah Husain bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Fahm. Al 
Hakim berkata “tsiqat ma’mun hafizh” *Mustadrak Ash Shahihain no 4638+. Daruquthni 
berkata “tidak kuat” *Su’alat Al Hakim no 85+. Al Khatib berkata “ia tsiqat berhati-hati dalam 
riwayat” *Tarikh Baghdad 8/92 no 4190] 

 Muhammad bin Sa’ad Al Hasyimi Abu ‘Abdullah Al Bashriy penulis kitab Thabaqat. Ibnu Hajar 
berkata “ia hafizh besar yang tsiqat”. Al Khatib menyatakan Ibnu Sa’ad termasuk ahli ilmu 
yang memiliki keutamaan, kefahaman dan ‘adalah *At Tahdzib juz 9 no 275+. Ibnu Hajar juga 
berkata “shaduq memiliki keutamaan” *At Taqrib 2/79]. 

 Yazid bin Harun bin Waadiy adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu Madini 
berkata “ia termasuk orang yang tsiqat” dan terkadang berkata “aku tidak pernah melihat 
orang lebih hafizh darinya”. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Al Ijli berkata “tsiqat tsabit dalam 
hadis”. Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata “aku belum pernah bertemu orang yang klebih 
hafizh dan mutqin dari Yazid”. Abu Hatim menyatakan ia tsiqat imam shaduq. Ibnu Sa’ad 
berkata “tsiqat banyak meriwayatkan hadis”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. 
Yaqub bin Syaibah menyatakan tsiqat. Ibnu Qani’ berkata “tsiqat ma’mun” *At Tahdzib juz 11 
no 612] 

 ‘Awwaam bin Hausyaab adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Telah meriwayatkan 
darinya Syu’bah yang berarti Syu’bah menganggapnya tsiqat. Ahmad bin Hanbal berkata 
“tsiqat tsiqat”. Ibnu Ma’in dan Abu Zur’ah berkata “tsiqat”. Abu Hatim berkata “shalih tidak 
ada masalah padanya”. Al Ijli, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa’ad menyatakan tsiqat *At Tahdzib juz 
8 no 298]. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit dan memiliki keutamaan” *At Taqrib 1/759+ 

 Hilaal bin Yasaaf adalah perawi Bukhari dalam At Ta’liq, Muslim dan Ashabus Sunan. Ia 
menemui masa Ali dan meriwayatkan dari Hasan bin Ali. Ibnu Ma’in menyatakan tsiqat. Ibnu 
Sa’ad berkata “tsiqat banyak meriwayatkan hadis”. Al Ijli berkata “tabiin kufah yang tsiqat”. 
Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 11 no 144]. Ibnu Hajar 
menyatakan tsiqat [At Taqrib 2/274] 

Tidak diragukan lagi semua perawinya tsiqat. Hanya Husain bin Fahm yang dikatakan 

Daruquthni ―tidak kuat‖ tetapi ini bukan jarh yang menjatuhkan karena perawi dengan 

predikat seperti ini bisa jadi hadisnya hasan. Apalagi jarh Daruquthni ini bersumber dari Al 

Hakim sedangkan Al Hakim sendiri menyatakan Husain bin Fahm tsiqat ma‘mun dan Hafizh. 

Pendapat yang rajih Husain bin Fahm seorang yang tsiqat. 

Hilaal bin Yasaaf dalam periwayatan dari Imam Hasan memiliki mutaba‘ah yaitu dari Abu 

Jamilah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Tafsiir Ibnu Abi Hatim 

no 16776 dan Ath Thabrani dalam Mu‟jam Al Kabir 3/93 no 2761. Berikut sanad riwayat 

Ibnu Abi Hatim dari ayahnya 

َكٖٔ ػٖ  زي حُ ٖ ػ ٤ٖ ر ٜ ش ػٖ ك ٞ ػٞحٗ ٘خ أر ٤ي كيػ ُٞ ٞ حُ ٘خ أر كيػ

٢ِ ٖ ػ ٖٔ ر ل خٍ إ حُ ٤ش ه ِ ٠ ؿٔ  أر

Telah menceritakan kepada kami Abul Walid yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu „Awanah dari Hushain bin „Abdurrahman dari Abi Jamilah yang berkata bahwa Hasan 

bin Ali-riwayat di atas- 
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Riwayat Abu Jamilah ini sanadnya hasan. Para perawinya tsiqat kecuali Abu Jamilah ia 

seorang yang shaduq hasanul hadis. Dalam riwayat Abu Jamilah terdapat tambahan lafaz 

yang menyebutkan kalau khutbah Imam Hasan itu diucapkan ketika Imam Ali telah wafat. 

 Abu Walid adalah Hisyam bin Abdul Malik seorang Hafizh Imam Hujjah. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat [2/267]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat [Al Kasyf no 5970] 

 Abu Awanah adalah Wadhdhah bin Abdullah Al Yaskuri. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat 
tsabit [At Taqrib 2/283]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqah [Al Kasyf no 6049]. 

 Hushain bin Abdurrahman adalah seorang yang tsiqah. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqah [At 
Taqrib 1/222] dan Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat hujjah [Al Kasyf no 1124] 

 Abu Jamilah adalah Maisarah bin Yaqub seorang tabiin yang melihat Ali dan meriwayatkan 
dari Ali dan Hasan bin Ali. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 10 
no 693]. Ibnu Hajar menyatakan ia maqbul [At Taqrib 2/233]. Pernyataan Ibnu Hajar keliru 
karena sebagai seorang tabiin dan telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqah 
bahkan Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats Tsiqat maka dia adalah seorang yang shaduq 
hasanul hadis seperti yang dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib [Tahrir At Taqrib no 7039] 

Abu ‗Awanah dalam periwayatan dari Hushain bin ‗Abdurrahman memiliki mutaba‘ah yaitu 

dari Khalid bin ‗Abdullah Al Wasithiy sebagaimana yang diriwayatkan Ath Thabrani dengan 

jalan sanad berikut 

ي ػٖ  خ هخُ ٤ش أٗ و ٖ ر ٛذ ر ٘خ ٝ ٓط٢ ػ ٞح ٖ ٓلٔي حُ ٘خ ٓلٔٞى ر كيػ

 ٖٔ ل ِش إٔ حُ ٤ ٢ ؿٔ ٖ أر ٤ٖ ر ٜ ٘ٚك ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ ٖ ػ  ر

Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Muhammad Al Wasithiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Khalid dari Hushain dari Abu Jamilah bahwa Hasan bin Ali radiallahu „anhu-riwayat- 

Riwayat ini sanadnya hasan. Mahmud bin Muhammad Al Wasithiy dikatakan Daruquthni 

seorang yang tsiqat [Su‘alat Hamzah no 367]. Wahb bin Baqiyah adalah perawi Muslim, Abu 

Dawud dan Nasa‘i, Ibnu Hajar berkata ―tsiqat‖ [At Taqrib 2/291]. Khalid bin ‗Abdullah Al 

Wasithiy adalah perawi kutubus sittah, Ibnu Hajar berkata ―tsiqat tsabit‖ [At Taqrib 1/259]. 

Dengan mengumpulkan sanad-sanadnya maka riwayat Imam Hasan ini kedudukannya 

shahih tanpa keraguan. Telah meriwayatkan dari Imam Hasan, Hilal bin Yasaaf dan Abu 

Jamilah Maisarah bin Ya‘qub. 

. 

. 

. 

Pembahasan Matan Riwayat 

Khutbah Imam Hasan ini diucapkan beliau setelah Imam Ali meninggal atau syahid 

[sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu jamilah]. Imam Hasan mengingatkan 

kepada para penduduk kufah dengan lafaz “wahai penduduk kufah bertakwalah kepada Allah 

tentang kami”. Lafaz ini menunjukkan bahwa terdapat sesuatu tentang “kami” [yang 

dikatakan Imam Hasan] dimana hal tersebut diwajibkan bagi umat islam [yang saat itu diseru 

adalah penduduk kufah]. 



 1029 

Apa sebenarnya sesuatu tentang ―kami‖ yang dimaksud oleh Imam Hasan?. Jawabannya 

terletak pada kalimat setelahnya yaitu pada lafaz “kami adalah pemimpin-pemimpin kalian”. 

Lafaz ―pemimpin‖ disini diucapkan dalam bentuk jamak, artinya lebih dari satu. Apakah 

kepemimpinan yang dimaksud merujuk pada kepemimpinan Khalifah dimana Imam Hasan 

telah dibaiat?. Jawabannya bukan, karena kalau kepemimpinan yang menyangkut 

pemerintahan maka pemimpin saat itu hanya ada satu yaitu Khalifah Hasan bin Ali radiallahu 

‗anhu. Imam Hasan mengucapkan dengan lafaz jamak “kami pemimpin-pemimpin kalian” 

untuk menunjukkan kepemimpinan jenis lain yaitu kepemimpinan Ahlul Bait sebagai 

pribadi-pribadi yang menjadi pedoman umat islam agar tidak tersesat. Sehingga kata 

―kami‖ yang diucapkan oleh Imam Hasan merujuk kepada ―Ahlul Bait‖. Lagipula termasuk 

aneh jika Imam Hasan mengingatkan penduduk Kufah agar mereka mengikuti dirinya dengan 

cara mengatakan kalau dirinya adalah khalifah mereka, aneh karena sudah sejak awal mereka 

telah membaiat Imam Hasan sebagai khalifah atau telah mengakui Imam Hasan sebagai 

khalifah. 

Siapakah Ahlul Bait yang ada saat itu dan yang dimaksudkan oleh Imam Hasan dalam 

ucapannya tersebut?. Jawabannya terletak pada kalimat selanjutnya “kami adalah ahlul bait 

yang difirmankan Allah SWT : sesungguhnya Allah SWT berkehendak menghilangkan dosa 

dari kamu ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya”. Ayat ini turun untuk Imam Ali, 

Sayyidah Fathimah, Imam Hasan dan Imam Husain, merekalah ahlul bait yang dimaksud. 

Pada saat Imam Hasan mengucapkan khutbah tersebut, ahlul bait yang dimaksud dalam ayat 

tathhiir adalah Imam Hasan dan Imam Husain. Mereka berdua yang dimaksud dalam ucapan 

Imam Hasan ―kami adalah pemimpin-pemimpin kalian‖. 

Khutbah Imam Hasan juga memberikan faedah bagi kita bahwa sebenarnya ayat tathhiir 

sedari awal memang turun untuk ahlul kisa‘. Perhatikan lafaz ucapan Imam Hasan “kami 

adalah ahlul bait yang difirmankan Allah SWT”, lafaz ini bukti nyata bahwa Imam Hasan 

mengakui ayat tersebut turun untuk Beliau. Ucapan Imam Hasan ini juga membantah 

pernyataan kaum pengingkar [baca : Nashibi] yang mengatakan kalau ayat tathhiir turun 

khusus untuk istri-istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] sedangkan ahlul kisa‘ hanya 

didoakan oleh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] supaya ikut masuk. 

Khutbah Imam Hasan ini juga memberikan faedah soal makna ayat tathhiir. Bagi kaum 

pengingkar [baca : salafy nashibi] ayat tathhiir bermakna pribadi-pribadi yang dimaksud 

harus melaksanakan syariat “jangan berhias” atau “tetaplah dirumahmu” agar mendapatkan 

penyucian yang dimaksud. Ternyata apa yang dikatakan Imam Hasan sangat jauh dari itu, 

Bagamana mungkin ahlul bait dalam ayat tathiir harus “tetap di rumahmu” padahal Beliau 

Imam Hasan malah pergi ke medan perang untuk memerangi Muawiyah dan Imam Hasan 

mengakui kalau dirinya adalah ahlul bait yang dimaksud dalam ayat tathhiir. 

Imam Hasan menjadikan ayat tathhiir sebagai hujjah agar umat islam mengikuti dan 

berpedoman kepada Ahlul Bait [dalam hal ini beliau sendiri dan Imam Husain]. Hal ini 

menunjukkan bahwa makna ayat tathhiir dalam pandangan Imam Hasan adalah sebagai 

iradah yang takwiniyah artinya pribadi-pribadi yang dimaksud telah disucikan sehingga 

penyucian itu menjadi keutamaan bagi mereka dimana sebagai orang yang suci pribadi 

tersebut harus diikuti dan dijadikan pedoman agar tidak tersesat. Pandangan seperti ini selaras 

dengan wasiat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dalam hadis Tsaqalain. 

Tentu saja para pengingkar [baca : Nashibi] akan merasa sakit hati untuk mengakui 

kepemimpinan Ahlul Bait. Mengapa? Karena mereka malu [padahal tidak tahu malu] atau 



 1030 

mereka sombong untuk mengakui kebenaran. Akibatnya kerja mereka menebar berbagai 

syubhat “itu syiah” atau “itu ucapan syiah” atau “syiah yang menyesatkan” atau “hawa 

nafsu kaum syiah” dan yang lain-lain kalau bisa disyiah-syiahkan. Orang-orang seperti ini 

mungkin layak untuk dikatakan neonashibi [nashibi model baru]. Penyakit nashibi ini 

memang parah, setiap yang mengutamakan ahlul bait di atas sahabat pasti akan mereka tuduh 

syiah padahal itulah kedudukan ahlul bait yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya 

SAW. Siapapun yang berpegang teguh pada sunnah akan mengetahui betapa mulia dan 

tingginya kedudukan Ahlul Bait sehingga tidak ada satupun [bahkan dari kalangan sahabat] 

yang dapat dibandingkan dengan Mereka. Akhir kata, kami berlepas diri dari ucapan para 

penuduh dan pengingkar, kepada Allah SWT kami memohon ampun. Salam Damai 

Ahlul Bait Dalam Pandangan Imam Ali? 

Posted on Mei 30, 2011 by secondprince  

Ahlul Bait Dalam Pandangan Imam Ali? 

Masih di seputar hangat-hangatnya mengenai siapakah Ahlul Bait, kami akan membawakan 

atsar perkataan Imam Ali soal ahlul bait yang cukup memberikan petunjuk soal siapakah 

ahlul bait Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]? Apakah ahlul kisa‘ [keluarga Ali] 

ataukah istri-istri Nabi?. 

ٜٓي١   ٖ ٤ْ ر َحٛ خ ار ٗ ١َٛ ـٞ ٤ي حُ ؼ ٓ  ٖ ٤ْ ر َحٛ خ ار خػش ٗ ٞ ٍك خ أر ٗ

ٓخ ُحٍ   : ٢ِ خٍ ػ خٍ ه ٤ْ ه ٤َ ػٖ ه ٓٔخػ ْ ػٖ ا ٗٞ ٣ ٖ ٠ٔ ر ٤ ػٖ ػ

ٚز ِ ـ زي هللا ك ٘ٚ ػ ٘ؤ حر ظ٠ ٗ ٤ض ك ز َٛ حُ ٘خ أ ٓ َ٤ ِر  حُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Rifaa‟ah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ibrahim bin Sa‟id Al Jauhariy yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim 

bin Mahdiy dari Isa bin Yunus dari Ismaiil dari Qais yang berkata Ali berkata “Zubair 

senantiasa menjadi bagian dari kami Ahlul Bait sampai akhirnya putranya Abdullah tumbuh 

dewasa dan menguasainya” [Mu‟jam Ibnu Arabi 4/431 no 1923] 

Atsar Imam Ali di atas diriwayatkan oleh Ibnu Arabi dalam Mu‘jam-nya. Ibnu Arabi adalah 

Ahmad bin Muhammad bin Ziyaad Abu Sa‘id bin Al Arabi Al Bashriy seorang Imam 

muhaddis, qudwah, shaduq, hafizh, Syaikh Al Islam [As Siyar Adz Dzahabiy 15/408 no 229]. 

Perawi dalam sanad atsar di atas adalah para perawi tsiqat. 

 Abu Rifa’ah yaitu Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Habib Al Adawiy Al Bashriy, 
biografinya disebutkan Al Khatib dalam kitab Tarikh Baghdad dimana Al Khatib menyatakan 
ia seorang yang tsiqat [Tarikh Baghdad 11/283 no 5150] 

 Ibrahim bin Sa’id Al Jauhariy adalah perawi Muslim dan Ashabus Sunan. Abu Hatim 
menyebutkan “shaduq”. Nasa’i dan Al Khatib menyatakan ia tsiqat. Ia juga dinyatakan tsiqat 
oleh Daruquthni, Al Khaliliy dan Ibnu Hibban [At Tahdzib juz 1 no 218]. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat hafizh [At Taqrib 1/57] 

 Ibrahim bin Mahdiy adalah perawi Abu Dawud. Abu Hatim menyatakan ia tsiqat. Ibnu Qani’ 
menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 
304+. Ibnu Hajar berkata “maqbul” *At Taqrib 1/67+. Pendapat yang rajih ia seorang yang 
tsiqat. 

https://secondprince.wordpress.com/2011/05/30/ahlul-bait-dalam-pandangan-imam-ali/
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 Isa bin Yunus adalah Isa bin Yunus bin Abu Ishaq perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad, 
Abu Hatim, Yaqub bin Syaibah, Ibnu Khirasy menyatakan tsiqat. Al Ijli menyatakan ia tsiqat 
dan tsabit dalam hadis. Abu Zur’ah berkata “hafizh”. Ibnu Saad berkata “tsiqat tsabit”. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 8 no 440]. Ibnu Hajar berkata 
“tsiqat ma’mun” *At Taqrib juz 1/776+ 

 Ismail bin Abi Khalid adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Mahdi, Ibnu Ma’in dan 
Nasa’i berkata “tsqiat”. Ibnu ‘Ammar berkata “hujjah”. Al Ijli dan Abu Hatim menyatakan 
tsiqat. Yaqub bin Abi Syaibah berkata “tsiqat tsabit”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam 
Ats Tsiqat dan berkata “syaikh shalih”. *At Tahdzib juz 1 no 543+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat 
tsabit” *At Taqrib 1/93] 

 Qais bin Abi Haazim adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat mukhadhramun. Ibnu Ma’in 
berkata “ia lebih terpercaya daripada Az Zuhri”. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban 
memasukkannya ke dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 8 no 691]. Al Ijli berkata “termasuk 
sahabat Abdullah, mendengar dari Abu Bakar Ash Shiddiq dan ia tsiqat” *Ma’rifat Ats Tsiqat 
no 1529+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 2/32+. Adz Dzahabiy berkata “tsiqat hujjah” 
[Al Mizan juz 3 no 6908] 

Atsar di atas sanadnya shahih sampai kepada Imam Ali. Setelah meneliti keshahihan riwayat 

tersebut mari kita lanjutkan dengan pembahasan terhadap matannya. Ucapan Imam Ali 

tentang Zubair di atas diucapkan oleh Beliau saat terjadinya perang jamal dimana saat itu 

Zubair beserta putranya Abdullah bin Zubair berperang dengan Imam Ali. Dalam sejarah 

[baik yang ternukil dalam kitab sirah maupun kitab hadis] diketahui kalau Zubair termasuk 

sahabat yang berpihak kepada Imam Ali pasca wafatnya Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam]. Pada saat itu pihak Abu Bakar [yaitu Umar] mengancam akan membakar rumah 

Imam Ali yang merupakan tempat berkumpul Ali, Zubair dan sahabat lainnya. Inilah yang 

dimaksud Imam Ali dengan perkataan “selalu menjadi bagian dari kami Ahlul Bait”. Yaitu 

maksudnya Zubair bin Awwam selalu berpihak, mendukung dan membela Ahlul Bait. Tetapi 

sejarah juga membuktikan setelah itu Zubair ternyata ikut berperang melawan Imam Ali 

dalam perang Jamal. 

Padahal dalam perang jamal berdasarkan dalil dari Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

pihak yang benar adalah Imam Ali sedangkan Zubair adalah pihak yang zalim. Imam Ali 

mengatakan kalau sikap Zubair itu akibat pengaruh dari putranya Abdullah bin Zubair 

sehingga Zubair yang awalnya berpihak dan mendukung Ahlul Bait kemudian pada perang 

jamal malah menentang ahlul bait. Itulah maksud perkataan Imam Ali bahwa Zubair 

senantiasa menjadi bagian dari ahlul bait sampai akhirnya putranya Abdullah 

menguasainya. Jadi menurut Imam Ali, pada saat perang Jamal, Zubair telah berpisah dari 

Ahlul Bait. 

Pertanyaannya, dalam perang jamal Zubair dan putranya Abdullah bin Zubair itu berpihak 

kepada siapa?. Siapakah pemimpin pihak Zubair dalam perang Jamal?. Siapakah yang diikuti 

dan didukung oleh Zubair dalam perang Jamal?. Kita sama-sama mengetahui, tidak lain ia 

adalah Ummul mukminin Aisyah radiallahu ‗anha salah satu dari istri Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam]. Bukankah Aisyah ra sebagai istri Nabi juga termasuk Ahlul Bait?. Lantas 

mengapa Imam Ali mengatakan Zubair tidak lagi menjadi bagian dari Ahlul Bait?. 

Tentu saja kami tidak akan menyatakan kalau Imam Ali menolak atau menafikan bahwa 

Aisyah ra adalah istri Nabi yang juga termasuk Ahlul Bait. Dalam tradisi arab sudah jelas 

kalau istri Nabi termasuk Ahlul Bait dan terdapat dalil yang jelas kalau Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] telah memanggil istri Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] 
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dengan sebutan Ahlul Bait. Tetapi yang dimaksud Imam Ali dengan ―ahlul bait‖ disini adalah 

―Ahlul Bait‖ yang seharusnya menjadi pedoman dan wajib diikuti oleh umat islam [termasuk 

Zubair] yaitu keluarga Imam Ali yang terdiri dari Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam 

Hasan dan Imam Husain. Merekalah ahlul bait yang dimaksud dalam perkataan Imam Ali 

tentang Zubair. 

Perang Jamal adalah perselisihan antara Imam Ali dan Aisyah ra, keduanya adalah Ahlul 

Bait. tetapi ahlul bait yang menjadi pedoman umat [dalam hadis Tsaqalain] dan yang telah 

disucikan oleh Allah SWT [dalam ayat tathiir] adalah Imam Ali, Imam Hasan dan Imam 

Husain. Aisyah ra dengan segala kemuliaan yang dimiliki oleh beliau adalah pihak yang 

keliru, pertentangannya dengan Imam Ali dimana beliau telah keluar dari rumahnya hingga 

sampai ke medan perang jelas merupakan kesalahan. Kami menghormati dan memuliakan 

beliau sebagai istri Nabi tetapi kami lebih menjunjung tinggi kebenaran. Imam Ali 

mengetahui bahwa Aisyah ra istri Nabi adalah Ahlul Bait tetapi beliau tetap mengatakan 

kalau Zubair tidak lagi berpihak kepada ahlul bait. itu berarti ―ahlul bait‖ yang dimaksud 

Imam Ali adalah merujuk pada dirinya, Imam Hasan dan Imam Husain yang merupakah ahlul 

bait yang disucikan oleh Allah SWT. Salam Damai 

Konsisten Dalam Inkonsisten [Menjawab Hujjah Salafy] 

Posted on Mei 6, 2011 by secondprince  

Konsisten Dalam Inkonsisten [Menjawab Hujjah Salafy] 

Berikut hadis-hadis yang dijadikan hujjah salafy untuk mendistorsi makna ayat tathiir, 

dengan hadis itu mereka menginginkan untuk menurunkan keutamaan Ahlul Bait tetapi 

Alhamdulillah justru dengan hadis-hadis tersebut Allah SWT menunjukkan kelemahan 

pikiran mereka 

. 

. 

Hadis Pertama Riwayat Syahr bin Hausab 

ٍَ ، هَخ َّ ح ََ ْٜ َٖ رَ ٤ِي ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ِٔ َُْل ػََ٘خ َػْزُي ح ، َكيَّ ِْ ِٓ ُْوَخ ُٖ ح ُْ ْر ِٗ َٛخ  َِ ػََ٘خ أَرُٞ ح٠َُّْ٘  :َكيَّ

ٍَ ٍذ، هَخ َٗ ْٞ ُٖ َك َُ ْر ْٜ َٗ ػ٢َِ٘  َْ  :َكيَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ َؽ حَُّ٘ز٢ِِّ  ْٝ َُ شَ  َٔ َِ َٓ  َّّ ْؼُض أُ ِٔ َٓ

ِٖ ٤ْ َٔ ُُْل َٖ َؿخَء َْٗؼ٢ُ ح حِم، كَوَخَُْض ِك٤ ََ ُِْؼ ََ ح ْٛ ، ََُؼَْ٘ض أَ ِٖ َػ٢ٍِِّ ُ،  :ْر ْْ هللاَّ ُٜ هَظَُُِٞٙ، هَظََِ

َْ َؿخَءْطُٚ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ أ٣َُْض  ٍَ ُ، كَب٢ِِّٗ  ُُُّٞٙ، ُؼْٜ٘ هللاَّ ًَ َٝ  ُٙٝ َُّ َؿ

َٜخ ََ٘ؼْض َُُٚ ك٤ِ َٛ ٍش، هَْي  َٓ َْ شُ َؿِي٣َّشً رِزُ َٔ َٜخ  كَخ١ِ َؼْظ َٟ َٝ َٜخ، َكظ٠َّ  ُُِٚ ك٢ِ ١َزٍَن َُ ِٔ ٤َيسً طَْل ِٜ َػ

َٜخ َُ ٍَ ِٚ، كَوَخ َٖ ٣ََي٣ْ ِي؟  ” :ر٤َْ ِّٔ ُٖ َػ َٖ حْر ٍَ :هَخَُْض ”أ٣َْ ُْز٤َِْض، هَخ َٞ ك٢ِ ح ُٛ َٛز٢ِ،  ” : ًْ كَخ

 ِٚ حْثظ٢ِِ٘ رِخْر٤َْ٘ َٝ  ،ِٚ حِكٍي ْ:ضَُخَه ،”كَخْىِػ٤ َٝ  َُّ ًُ َٜخ،  خَءْص طَوُُٞى حْر٤َْ٘ ـَ َػ٢ٌِِّ  كَ َٝ خ ر٤ٍَِي،  َٔ ُٜ ْ٘ ِٓ
خ ك٢ِ  َٔ ُٜ َٔ َْ كَؤَْؿَِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ خ، َكظ٠َّ َىَهُِٞح َػ٠َِ  َٔ ِٛ َِ ٢ ك٢ِ اِْػ ِ٘ ْٔ َ٣

شَ كَخْؿظََذ َٔ َِ َٓ  ُّّ ِٙ، هَخَُْض أُ ٍِ خ َٔ َ٣ ْٖ شُ َػ َٔ ْض كَخ١ِ َٔ َؿَِ َٝ  ،ِٚ ِ٘٤ ِٔ َ٣ ْٖ َْ َػ٢ٌِِّ َػ َؿَِ َٝ  ،ِٙ َِ ـْ ًَ ِك

 ٠َِّ َٛ ُ حَُّ٘ز٢ُِّ  ِي٣َِ٘ش، كََِلَّٚ َٔ ُْ ِش ك٢ِ ح َٓ َ٘خ َٔ ُْ خ١ًخ ََُ٘خ َػ٠َِ ح َٔ َٕ رِ خ ًَ ٣ًَِّخ،  خًء َه٤ْزَ َٔ ًِ ْٖ طَْلظ٢ِ  ِٓ

https://secondprince.wordpress.com/2011/05/06/konsisten-dalam-inkonsisten-menjawab-hujjah-salafy/
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٠َ٘ ا٠َُِ  ْٔ ُ٤ُْ ِٙ ح ٟ ر٤َِِي َٞ ُْ أَ َٝ خِء،  َٔ ٌِ ُْ ك٢َْ ح ََ َ١ ِٚ خُِ َٔ ِ٘ ٌَ رِ ٤ًؼخ، كَؤََه ِٔ ْْ َؿ ِٜ َْ َػ٤َِْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ هللاُ َػ٤َِْ

ِٚ رِّ ٍَ  ٍَ َُ  ” :طََؼخ٠ُ هَخ ْٛ َّْ أَ ُٜ ح، حَُِّ ًَ ٤ِٜ ْْ طَْط ُٛ َْ ِّٜ َ١ َٝ  ، َْ ْؿ َِّ ْْ حُ ُٜ ْ٘ ِْٛذ َػ ًْ ٢ِِْٛ، أَ َّْ أَ ُٜ حَُِّ

 ْْ ُٜ ْ٘ ِْٛذ َػ ًْ َُ ر٤َْظ٢ِ أَ ْٛ َّْ أَ ُٜ ح، حَُِّ ًَ ٤ِٜ ْْ طَْط ُٛ َْ ِّٜ َ١ َٝ  ، َْ ْؿ َِّ ْْ حُ ُٜ ْ٘ ِْٛذ َػ ًْ ر٤َْظ٢ِ، أَ

ح ًَ ٤ِٜ ْْ طَْط ُٛ َْ ِّٜ َ١ َٝ  َْ ْؿ َِّ ُِْض ،” حُ ٍَ :هُ َِِي ؟ هَخ ْٛ ْٖ أَ ِٓ ُض  ْٔ ِ، أََُ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ر٠ََِ،  ” :٣َخ 

خِء  َٔ ٌِ ُْ ِٚ  ْ:ضَُخَه ،”كَخْىُه٢ِِ ك٢ِ ح ِّٔ ِٖ َػ خ ه٠٠ََ ُىَػخَءُٙ ٫ِْر َٓ خِء رَْؼَي َٔ ٌِ ُْ ُِْض ك٢ِ ح كََيَه

ْْ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ شَ  َٔ ِٚ كَخ١ِ حْرَ٘ظِ َٝ  ِٚ حْر٤َْ٘ َٝ  َػ٢ٍِِّ 

Telah menceritakan kepada kami Abu An Nadlr Haasyim bin Al-Qaasim : Telah 

menceritakan kepada kami „Abdul-Hamiid yaitu Ibnul Bahraam ia berkata : Telah 

menceritakan kepadaku Syahr bin Hausyab, ia berkata : Aku mendengar Ummu Salamah 

istri Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam ketika datang berita kematian Al-Husain bin „Aliy, 

ia mengutuk penduduk „Iraaq. Ummu Salamah berkata : “Mereka telah membunuhnya 

semoga Allah membinasakan mereka. Mereka menipu dan menghinakannya, semoga Allah 

melaknat mereka. Karena sesungguhnya aku melihat Rasulullah shallallaahu „alaihi wa 

sallam didatangi oleh Faathimah pada suatu pagi dengan membawa bubur yang ia bawa di 

sebuah talam. Lalu ia menghidangkannya di hadapan Nabi. Kemudian beliau berkata 

kepadanya : “Dimanakah anak pamanmu [Ali]?”. Faathimah menjawab : “Ia ada di 

rumah”. Nabi berkata : “Pergi dan panggillah ia dan bawa kedua putranya”. Maka 

Faathimah datang sambil menuntun kedua putranya dan „Aliy berjalan di belakang mereka. 

Lalu masuklah mereka ke ruang Rasulullah dan beliau pun mendudukkan keduanya Al-

Hasan dan Al-Husain di pangkuan beliau. Sedagkan „Aliy duduk di samping kanan beliau 

dan Faathimah di samping kiri. Kemudian Nabi menarik dariku kain buatan desa Khaibar 

yang menjadi hamparan tempat tidur kami di kota Madinah, lalu menutupkan ke atas mereka 

semua. Tangan kiri beliau memegang kedua ujung kain tersebut sedang yang kanan 

menunjuk kearah atas sambil berkata : „Ya Allah mereka adalah keluargaku maka 

hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya.  Ya Allah 

mereka adalah Ahlul-Baitku maka hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka 

sebersih-bersihnya. Ya Allah mereka adalah Ahlul Baitku maka hilangkanlah dosa dari 

mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya‟. Aku berkata : “Wahai Rasulullah 

bukankah aku juga keluargamu?”. Beliau menjawab “Ya benar. Masuklah ke balik kain ini”. 

Maka akupun masuk ke balik kain itu setelah selesainya doa beliau untuk anak pamannya 

dan kedua putranya, serta Fatimah putri beliau radliyallaahu „anhum” [Musnad Ahmad 

6/298] 

Dengan hadis ini salafy menyatakan kalau Ummu Salamah selaku istri Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] juga ikut termasuk dalam Ayat tathiir [Al Ahzab 33]. Letak hujjah mereka 

adalah pada perkataan 

ُِْض ْٙ :هُ ْٖ أَ ِٓ ُض  ْٔ ِ، أََُ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٣َخ  ٍَ خِء ” :َُِي ؟ هَخ َٔ ٌِ ُْ  ر٠ََِ، كَخْىُه٢ِِ ك٢ِ ح

[Ummu Salamah] berkata “wahai Rasulullah bukankah aku termasuk keluarga [ahli] mu?. 

[Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam] berkata “tentu masuklah ke balik kain”. 

Hadis ini tidak menjadi hujjah buat salafy. Jika dengan hadis ini salafy menginginkan kalau 

ayat tathiir [Al ahzab 33] turun untuk istri-istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam], maka 

mereka benar-benar keliru. Alasannya 
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 Pertama : dalam hadis Syahr bin Hausab di atas tidak ada satupun lafaz yang menyebutkan 
kalau ada ayat tathiir [Al Ahzab 33] yang sedang turun. Jadi dimana letak hujjah mereka?. 

 Kedua : lafaz ayat tathiir *Al Ahzab 33+ tidak menggunakan lafaz “ahli” tetapi menggunakan 
lafaz “ahlulbaiti” sedangkan jawaban “tentu” yang diucapkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi 
wasallam+ adalah jawaban terhadap pertanyaan Ummu Salamah “alastu min ahlika” 

Jadi apa maksud sebenarnya hadis di atas. Hadis di atas hanya menyatakan kalau Ummu 

Salamah termasuk ahlu Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Tidak ada keterangan yang 

menyebutkan kalau Ummu Salamah adalah ahlul bait yang dimaksud dalam ayat tathiir [al 

ahzab 33]. Pertanyaan Ummu Salamah tertuju pada perkataan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] 

 ْْ ُٜ ْ٘ ِْٛذ َػ ًْ َُ ر٤َْظ٢ِ، أَ ْٛ َّْ أَ ُٜ ح، حَُِّ ًَ ٤ِٜ ْْ طَْط ُٛ َْ ِّٜ َ١ َٝ  ، َْ ْؿ َِّ ْْ حُ ُٜ ْ٘ ِْٛذ َػ ًْ ٢ِِْٛ، أَ َّْ أَ ُٜ حَُِّ

ح ًَ ٤ِٜ ْْ طَْط ُٛ َْ ِّٜ َ١ َٝ  َْ ْؿ َِّ ْْ حُ ُٜ ْ٘ ِْٛذ َػ ًْ َُ ر٤َْظ٢ِ أَ ْٛ َّْ أَ ُٜ ح حَُِّ ًَ ٤ِٜ ْْ طَْط ُٛ َْ ِّٜ َ١ َٝ  ، َْ ْؿ َِّ  حُ

Ya Allah, mereka adalah ahli [keluarga]ku hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah 

mereka sesuci-sucinya. Ya Allah, mereka adalah ahlul baitku hilangkanlah dosa dari mereka 

dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ya Allah, mereka adalah ahlul baitku hilangkanlah 

dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya 

Pada lafaz pertama doa Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] menggunakan lafaz ―ahli‖ dan 

inilah sebenarnya yang ditanyakan Ummu Salamah. Ummu Salamah berharap bahwa dirinya 

yang juga ahlu Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] ikut masuk dalam doa Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] tersebut. Apakah Ummu Salamah mendapatkannya?. Jawabannya terletak 

pada lafaz yang akhir 

ح :هَخَُْض َٝ ِٚ َػ٢ٍِِّ  ِّٔ ِٖ َػ خ ه٠٠ََ ُىَػخَءُٙ ٫ِْر َٓ خِء رَْؼَي َٔ ٌِ ُْ ُِْض ك٢ِ ح شَ كََيَه َٔ ِٚ كَخ١ِ حْرَ٘ظِ َٝ  ِٚ ْر٤َْ٘

ْْ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  

[Ummu Salamah] berkata “maka aku masuk ke balik kain setelah selesainya doa beliau 

untuk anak pamannya dan kedua putranya, serta Fatimah putri beliau radliyallaahu „anhum. 

Jadi dengan hanya mengandalkan hadis Syahr bin Hausab di atas maka satu-satunya 

kesimpulan yang valid berkenaan dengan Ummu Salamah adalah beliau termasuk ahlu 

[keluarga] Nabi shallallahu „alaihi wasallam dan Ummu Salamah tidak termasuk dalam doa 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] tersebut. Lalu apa sebenarnya kedudukan Ummu 

Salamah yang dimaksudkan oleh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Itu dijelaskan dalam 

hadis Syahr bin Hausab berikut 

 ٖ ٘خ كـخؽ ر خ٫ ػ ٢٘ ه ٌ ِْ حُ ٔ ٓ ٞ ِ ٝ أر ؼ٣ِ زي حُ ٖ ػ ٢ِ ر ٘خ ػ كيػ

ٜ٘خٍ ) ف ( ٔ  حُ

َ٠ ل لش حُ ٤ ِ ٞ ه ٘خ أر ٤ي  ٝكيػ ُٞ ٞ حُ ٘خ أر ـٔل٢ ػ زخد حُ ل ٖ حُ ر

 ٖ َٜٗ ر ٘خ  لِح١ٍ ػ َٜحّ حُ ٖ ر ٤ي ر لٔ زي حُ ٘خ ػ خ٫ ػ ٢ٔ ه ٤خُ ط حُ

ٜخ  ي ُ ؼ٣َ ش ر ٔش ػي٣ خ١ وٍٞ : ؿخءص ك ٔش ط ِ ٓ ؼض أّ  ٔٓ خٍ  ٗذ ه كٞ

 ٖ ٜخ : ٝأ٣ وخٍ ُ ٚ ك ي٣ ٤ٖ ٣ خ ر ٜظ ؼ ٟ ظ٠ ٝ ٜخ ك زن ُ ٢ ١ ِٜخ ك لٔ ط
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 ٢٘ ٤ ظ ٤ٚ ٝحث خىػ ز٢ ك خٍ : حًٛ ٤ض ه ز ٢ حُ ٛٞ ك ض :  خُ ٖ ػٔي ؟ ه حر

٢٘ د ٔ ٢ِ ٣ ي ٝ ػ ٢ ٣ ْٜ٘ ك َ ٝحكي ٓ خ ً ٤ٜ ٘ وٞى حر ـخءص ط ٢٘ ك حر

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ِٞح ػ ظ٠ ىه ٛٔخ ك َ ٢ أػ ك

 ٢ٟ ٔش ٍ خ١ ٔض ك ِ ٘ٚ ٝؿ ٤ ٔ ٢ِ ػٖ ٣ ِْ ػ ٢ كـَٙ ٝؿ ٜٔٔخ ك ِ ؤؿ ك

خٕ  ٔخء ً ظ٢ ً ل ؤهٌص ٖٓ ط ٔش : ك ِ ٓ ض أّ  خُ ٔخٍٙ ه ٢ ٣ ٜ٘خ ك هللا ػ

خ هِ ٤ٜ ٓش ك زَ ٤ض ر ز ٢ حُ ٓش ك ٘خ ٔ ٠ حُ ِ ٘خ ػ ٔخ١ ٜخ ر وخٍ ُ َس ك ٣

 ْ ٜظ يػ ٤ٖ ك ٔ ل ٖٔ ٝ حُ ل ٤ي حُ ٘ ِي ٝحر ؼ ٢ ر ز٢ : حىػ٢ ُ ٘ حُ

 ٢ ٢ِ ك ٛ خ أ ض : ٝأٗ خُ ٓش ه زَ ِي حُ ِٕٞ ٖٓ ط ؤً ؼخ ٣ ٤ ٔٞح ؿٔ ِ ـ ك

َؿْ  ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ ش } اٗ ٌٛٙ ح٣٥ ض  ُِ٘ لـَس ك ِي حُ ط

 ْ ْٛ ػ ٘خ ـ ٔخء ك ٌ ٠َ حُ ؤهٌ ك ٤َح } ك ٜط ْ ط ًَ ٜط ٤ض ٣ٝ ز َٛ حُ أ

ٔخء ٌ ٠٘ ٖٓ حُ ٤ٔ يٙ حُ ِْٜ  أهَؽ ٣ خٍ : حُ ْ ه ٔٔخء ػ ٠ حُ ٜخ اُ ١ٞ ر ٝأُ

ض  خُ ٤َح ه ٜط ْٛ ط َ َؿْ ١ٜٝ ْٜ٘ حُ ٛذ ػ ؤً ظ٢ ك ظ٢ ٝكخٓ ٤ َٛ ر ٛئ٫ء أ

ٌْ ؟  ؼ خ ٓ ٍٓٞ هللا ٝأٗ خ ٍ ِض : ٣ و ٤ض ك ز ٢ٓ حُ ِض ٍأ ؤىه ٔش : ك ِ ٓ أّ 

ٖ٤ ط َٓ َ٤ ٠ِ ه ض ػ خٍ : أٗ  ه

Telah menceritakan kepada kami „Ali bin „Abdul „Aziz dan Abu Muslim Al Kasyi [keduanya] 

berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Dan telah menceritakan kepada 

kami Abu Khalifah Al Fadhl bin Hubab Al Jimahiy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abul Walid Ath Thayalisi [keduanya Hajjaj dan Abu Walid] berkata telah menceritakan 

kepada kami „Abdul Hamid bin Bahrm Al Fazaariy yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Syahr bin Hausab yang berkata aku mendengar Ummu Salamah mengatakan Fathimah 

datang suatu pagi sambil membawa bubur yang dibawanya dengan sebuah talam kemudian 

ia menghidangkannya kepada Nabi [shallallahu „alaihi wasallam]. Beliau [shallallahu 

„alaihi wasallam] berkata “dimanakah anak pamanmu”. [Fathimah berkata ] “ia di 

rumah”. Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “pergi panggillah ia dan bawalah 

kedua putranya”. Maka Fathimah datang sambil menuntun kedua putranya dan Ali berada 

di belakang mereka. Kemudian mereka masuk menemui Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] dan Beliau mendudukan mereka [Hasan dan Husain] di pangkuannya dan Ali di 

samping kanannya dan Fathimah di samping kirinya. [Ummu Salamah] berkata “kemudian 

Beliau mengambil dariku kain yang menjadi hamparan tempat tidur kami di rumah. Nabi 

[shallallahu „alaihi wasallam] berkata”panggillah suamimu dan kedua putramu hasan dan 

Husein”. Maka ia memanggil mereka dan duduklah mereka semuanya memakan bubur dan 

aku shalat di dalam kamar maka turunlah ayat “sesungguhnya Allah SWT berkehendak 

menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya”. Beliau 

mengambil sisa kain dan menutupi mereka dan mengeluarkan tangan kanan dari kain kearah 

langit dan berkata “Ya Allah, mereka adalah ahlul baitku dan kekhususanku maka 

hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya”. Ummu Salamah 

berkata “aku memasukkan kepalaku dan berkata wahai Rasulullah apakah aku bersama 

mereka”. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] menjawab “engkau di atas kebaikan” Beliau 

mengucapkannya dua kali [Mu‟jam Ath Thabrani 3/53 no 2666] 

Hadis Syahr bin Hausab riwayat Thabrani di atas menyebutkan asbabun nuzul al ahzab 33. 

Dalam hadis ini disebutkan kalau Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] memanggil Ali, 



 1036 

Fathimah, Hasan dan Husain terlebih dahulu baru kemudian turunlah ayat tathiir [al ahzab 

33]. Dalam hadis ini Ummu Salamah bertanya apakah ia bersama mereka? dan jawaban 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] ―engkau di atas kebaikan‖ adalah penolakan yang 

halus dari Beliau bahwa Ummu Salamah tidak termasuk dalam ahlul bait bersama mereka 

tetapi ia tetap dalam kebaikan. 

. 

. 

Hadis Kedua Riwayat Atha’ bin Yasar 

 ِٖ ٤ْ َٔ ُُْل ُٖ ح ُي ْر َّٔ َل ُٓ  ِٖ َٔ ْك ََّ أَرُٞ َػْزِي حُ َٝ ٍس،  ََّ َٓ  ََ َُْلخكِعُ َؿ٤ْ ِ ح َٗخ أَرُٞ َػْزِي هللاَّ ََ أَْهزَ

٢، هَخُُٞح ِٟ ُْوَخ ِٖ ح َٔ َُْل ُٖ ح ُي ْر َٔ ٍَ أَْك ٌْ أَرُٞ رَ َٝ  ،ِٚ ِِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ، ُّ٢ ِٔ َِ ُّٔ َُْؼذَّ :حُ ِّ ػ٘خ أَرُٞ ح ح

 ُٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ، ػ٘خ َػْزُي حُ ََ َٔ ُٖ ُػ ُٕ ْر خ َٔ ، ػ٘خ ُػْؼ ٍّ ََ ٌْ ُٓ  ُٖ ُٖ ْر َٔ َُْل ُٖ ٣َْؼوَُٞد، ػ٘خ ح ُي ْر َّٔ َل ُٓ
شَ،  َٔ َِ َٓ  ِّّ ْٖ أُ ٍٍ، َػ خ َٔ َ٣ ِٖ ْٖ َػطَخِء ْر ٍَ، َػ ِٔ ِٖ أَر٢ِ َٗ ٣َِِي ْر َٗ  ْٖ ٍٍ، َػ ِٖ ِى٣َ٘خ ِ ْر َػْزِي هللاَّ

َُِِْظق :هَخَُْض ْٗ ْْ  ك٢ِ ر٤َْظ٢ِ أُ ًُ ََ ِّٜ ٣ُطَ َٝ ُْز٤َِْض  ََ ح ْٛ َْ أَ ْؿ َِّ ُْ حُ ٌُ ْ٘ َِٛذ َػ ٌْ ُ٤ُِ ُ ٣َُِي هللاَّ خ ٣ُ َٔ اَِّٗ

حم، هَخَُْض ًَ ٤ِٜ ،  :طَْط َػ٢ٍِِّ َٝ شَ،  َٔ َْ ا٠َُِ كَخ١ِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ََ َٓ ٍْ َ كَؤ

ٍَ ، كَوَخ ِٖ ٤ْ َٔ ُُْل ح َٝ  ، ِٖ َٔ َُْل ح َٝ َُ ر٢َْ ” : ْٛ َُٛئ٫ِء أَ ٢ِّ ”ط٢ِ  ِٔ َِ ُّٔ حُ َٝ  ،٢ ِٟ ُْوَخ ك٢ِ َكِي٣ِغ ح َٝ : 

٢ِِْٛ هَخَُْض َُٛئ٫ِء أَ : ٍَ ُْز٤َِْض؟ هَخ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ خ أََٗخ  َٓ ِ، أَ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  خَء  :كَوُ َٗ  ْٕ ر٠ََِ اِ

ُ طََؼخ٠َُ  هللاِ ْيَزػ ُٞرَأَ ٍخَه ،”هللاَّ حُص :َِّ َٝ ٍُ َُ٘يُٙ ػِوَخٌص  َٓ ِل٤ٌق  َٛ ح َكِي٣ٌغ  ٌَ َٛ ُٙ 

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu „Abdillah Al-Haafidh lebih dari sekali, Abu 

„Abdirrahmaan Muhammad bin Al-Husain As Sulamiy dari ashl-nya, dan Abu Bakr Ahmad 

bin Al-Hasan Al Qaadliy, mereka berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu „Abbaas 

Muhammad bin Ya‟quub : Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Mukram : Telah 

menceritakan kepada kami „Utsmaan bin „Umar : Telah menceritakan kepada kami 

„Abdurrahmaan bin „Abdillah bin Diinaar, dari Syariik bin Abi Namir, dari „Athaa‟ bin 

Yasaar, dari Ummu Salamah, ia berkata : “Di rumahku turun ayat : „Sesungguhnya Allah 

bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu 

sebersih-bersihnya‟ [QS. Al-Ahzaab : 33]”. Ia [Ummu Salamah] berkata : “Lalu Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam mengutus [seseorang] kepada Faathimah, „Aliy, Al-Hasan, 

dan Al-Husain. Beliau bersabda : „Mereka itu adalah ahlul-baitku”. [Al-Baihaqiy berkata] 

Dalam hadits Al-Qaadliy dan As-Sulamiy : “Mereka adalah keluargaku [ahlii]”. Ummu 

Salamah berkata “Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk ahlul-bait?”. Beliau bersabda 

“tentu jika Allah SWT menghendaki” [Sunan Baihaqi 2/149] 

Hadis ini dijadikan hujjah salafy untuk menyatakan bahwa istri Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] adalah ahlul bait dalam al ahzab 33. Letak hujjah mereka adalah pada lafaz 

ُ طََؼخ٠َُ خَء هللاَّ َٗ  ْٕ ٍَ ر٠ََِ اِ ُْز٤َِْض؟ هَخ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ خ أََٗخ  َٓ ِ، أَ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ   كَوُ

Ummu Salamah berkata “wahai Rasulullah apakah aku termasuk ahlul bait?. Beliau 

[shallallahu „alaihi wasallam] menjawab “tentu jika Allah SWT menghendaki”. 
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Perhatikan baik-baik lafaz jawaban Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah “tentu 

jika Allah SWT menghendaki”. Jawaban Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

menunjukkan bahwa apakah Ummu Salamah adalah ahlul bait atau bukan itu kembali kepada 

kehendak Allah SWT, Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak memastikan tetapi 

mengucapkan dengan lafal “insya Allah” yang artinya Jika Allah SWT menghendaki. Lafaz 

ini diucapkan untuk sesuatu yang belum terjadi bukan untuk menyatakan sesuatu yang telah 

terjadi. 

 َْ هُ َٝ ٤َض  ِٔ ح َٗ ًَ رََّي اِ ٍَّ  َ ًُ ًْ ح َٝ  ُ خَء هللاَّ َ٘ َُِي َؿيحً ا٫َِّ إَٔ ٣َ ًَ  ٌَ ٢ٍْء ا٢ِِّٗ كَخِػ َ٘ ُِ َّٖ ٫َ طَوَُُٞ َٝ
يحً َٗ ٍَ ح  ٌَ َٛ  ْٖ ِٓ َد  ََ ر٢ِّ ٧َِْه ٍَ  ِٖ ِي٣َ ْٜ ٠َٔ إَٔ ٣َ  َػ

Dan janganlah kamu sekali-sekali berkata tentang sesuatu ”sesungguhnya aku mengerjakan 

ini besok pagi” kecuali dengan menyebutkan “insya Allah”. Dan ingatlah Tuhanmu jika 

kamu lupa dan katakanlah “mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk yang lebih 

dekat kebenarannya daripada ini” [QS Al Kahfi : 23-24] 

Lafaz “insya Allah” selalu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan [belum] terjadi 

atau belum diketahui ketetapan Allah atasnya karena semua yang akan terjadi adalah atas 

kehendak Allah SWT. Jika Allah SWT menghendaki maka sesuatu itu akan terjadi dan 

sebaliknya jika Allah SWT menghendaki maka sesuatu itu bisa saja tidak terjadi. Adalah hal 

yang aneh jika lafaz ―insya Allah‖ dinyatakan untuk sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu 

yang telah diketahui ketetapan Allah SWT atasnya. 

 ٖ ي ُ خٍ اٗ ٗيح ه ض ٍ ِٔ ٓٔخ ػ  ٖ ِٔ ؼ ٠ِ إٔ ط ؼي ػ ز َٛ أط  ٠ٓ ٞٓ ٚ خٍ ُ ه

زَح ٛ ٤غ ٓؼ٢  ظط ٔ زَح  ط ٚ ه ل٢ ر ْ ط ٓخ ُ  ٠ ِ زَ ػ ٜ ٤ق ط ًٝ  

َٓح ي أ ُ ٢ٜ َح ٫ٝ أػ ٛخر ٗخء هللا  ٢ إ  ظـيٗ ٓ خٍ   ه

Musa berkata kepadanya [Khidir] “izinkanlah aku mengikutimu supaya kamu dapat 

mengajarkan kepadaku ilmu diantara ilmu-ilmu yang dijarkan kepadamu”. [Khidir] berkata 

“sesungguhnya kamu sekali sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku dan bagaimana 

kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup 

tentang itu. Musa berkata “Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar 

dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun” [QS Al Kahfi : 66-69] 

Dalam kisah di atas Nabi Musa AS mengatakan bahwa insya Allah dia akan sabar dalam 

mengikuti Nabi Khidir AS dan kisah tersebut selanjutnya menyebutkan kalau Nabi Musa AS 

ternyata tidak bisa sabar ketika beliau mengikuti Nabi Khidir. Hal ini menunjukkan kalau 

lafaz ―insya Allah‖ adalah lafaz yang diucapkan untuk menyatakan sesuatu yang belum 

dipastikan atau belum diketahui ketetapan Allah SWT atasnya. 

Kembali ke hadis riwayat Atha‘ bin Yasar di atas, lafaz Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] “tentu jika Allah SWT menghendaki” yang diucapkan setelah turunnya ayat tathiir 

[al ahzab 33] justru menunjukkan bahwa pada hakikatnya ayat tersebut tidak turun untuk 

istri-istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Ayat tathiir telah turun kepada Rasulullah dan 

telah diketahui oleh Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] soal ketetapan Allah SWT 

untuk siapa ayat tersebut tersebut ditujukan atau untuk siapa ahlul bait yang tertuju dalam 

ayat tersebut. Seandainya Allah SWT menetapkan ayat tersebut turun untuk istri-istri Nabi 



 1038 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] maka sudah pasti Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

tidak akan mengucapkan lafaz “insya Allah”. Logika sederhana saja jika anda menyaksikan 

suatu peristiwa dan itu baru saja terjadi sangat tidak mungkin ketika ditanya apakah peristiwa 

itu terjadi? anda mengucapkan “sudah insya Allah”. Mungkin salafy itu tidak bisa 

membedakan lafaz “tentu” dan “tentu insya Allah”. Baginya  mungkin“insya Allah” itu 

tidak ada artinya hanya sekedar kata yang kebetulan ada di sana 

ٖ ٓلٔي  زخّ ر ؼ ٘خ حُ وٞد كيػ ؼ ٣ ٖ زخّ ٓلٔي ر ؼ ٞ حُ ٘خ أر كيػ

ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٘خ ػ ٖ ػَٔ كيػ خٕ ر ٔؼ ٘خ ػ ي١ٍٝ كيػ ٖ  حُ زي هللا ر ػ

ٔش  ِ ٓ ٔخٍ ػٖ أّ  ٣ ٖ َٔ ػٖ ػطخء ر ٗ ٢ ٖ أر ي ر ٣َٗ ٘خ  ٘خٍ كيػ ى٣

ٔخ  ش } اٗ ٌٛٙ ح٣٥ ض  ُِ ظ٢ ٗ ٤ ٢ ر ض ك خُ ٜخ ه ٜ٘خ أٗ ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ

 ٍٞٓ ٍ َٓ ؤٍ ض ك خُ ٤ض } ه ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٣

 ٖ٤ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٔش ٝحُ خ١ ٢ِ ٝك ٠ ػ ِْ اُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

ْ أؽ ٤ٜ ِ ٟٞحٕ هللا ػ ض أّ ٍ خُ ظ٢ ه ٤ َٛ ر ٛئ٫ء أ  ِْٜ وخٍ حُ ٤ٖ ك ؼ ٓ

ٛئ٫ء  ٝ َ٤ ي أ٢ِٛ ه خٍ اٗ ٤ض ه ز َٛ حُ خ ٖٓ أ ٓخ أٗ ٍٓٞ هللا  خ ٍ ٔش ٣ ِ ٓ

ِْٜ أ٢ِٛ أكن ظ٢ حُ ٤ َٛ ر  أ

Telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Ya‟qub yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abbas bin Muhammad Ad Duuriy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Utsman bin „Amru yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Abdurrahman bin „Abdullah bin Dinar yang berkata telah menceritakan kepada kami Syarik 

bin „Abi Namr dari Atha‟ bin yasar dari Ummu Salamah ra yang berkata “di rumahku lah 

turun ayat “sesungguhnya Allah SWT berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai 

Ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya”. [Ummu Salamah] berkata “maka Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] mengutus [seseorang] kepada Ali, Fathimah, Hasan dan 

Husain dan berkata “ya Allah mereka adalah ahlul baitku” Ummu Salamah berkata “wahai 

Rasulullah apakah aku termasuk ahlul bait?”. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

menjawab “sesungguhnya engkau keluarga [ahli] ku yang baik dan mereka itu adalah ahlul 

baitku, ya Allah keluargaku yang berhak” [Mustadrak Ash Shahihain juz 2 no 3558] 

Hadis riwayat Atha‘ bin Yasar dari Ummu Salamah justru menunjukkan kedudukan yang 

sebenarnya Ummu Salamah adalah ahli [keluarga] Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

yang baik sedangkan yang termasuk ahlul bait dalam al ahzab 33 adalah mereka yang 

diselimuti oleh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] yaitu Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. 

. 

. 

Hadis Ketiga Riwayat Abdullah bin Wahb 

ػََ٘خ أَرُٞ ُى ٍََكيَّ ٣ٍْذ، هَخ ٍَ : ٍَ ْوٍَِي، هَخ َٓ  ُٖ ٍَ :ػ٘خ َهخُُِي ْر ُٖ ٣َْؼوَُٞد، هَخ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ػ٢٘  :ػ٘خ 

ٍَ َؼشَ، هَخ ْٓ َُ  ِٖ ِذ ْر ْٛ َٝ  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي هللاَّ ٍٙ، َػ هَّخ َٝ ِٖ أَر٢ِ  ِٖ ُػْظزَشَ ْر ِْ ْر ِٗ َٛخ  ُٖ ُْ ْر ِٗ َٛخ : 
شَ َٔ َِ َٓ  ُّّ ْط٢ِ٘ أُ ََ ٠َِّ” :أَْهزَ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َّْ  أَ ، ػُ ِٖ ٤َْ٘ َٔ َُْل ح َٝ َغ َػ٤ًِِّخ  َٔ َْ َؿ َِّ َٓ َٝ  ِٚ هللاُ َػ٤َِْ
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ٍَ َّْ هَخ ِ، ػُ ٍَ ا٠َُِ هللاَّ َّْ َؿؤَ ِٚ، ػُ رِ ْٞ ْْ طَْلَض ػَ ُٜ َُ ر٤َْظ٢ِ  ” :أَْىَهَِ ْٛ َُٛئ٫ِء أَ ُّأْ ضَُخَه ،” ُّ َِٓ  :ََشَٔ

ُِْض ٍَ :كَوُ ، هَخ ْْ ُٜ َؼ َٓ  ٢ِِْ٘ ِ أَْىِه ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢ِِْٛ اَِِّٗي ” :٣َخ  ْٖ أَ ِٓ ” 

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Khaalid bin Makhlad yang berkata telah menceritakan kepada kami Muusaa bin Ya‟quub 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Haasyim bin Haasyim bin „Utbah bin Abi 

Waqqaash dari „Abdullah bin Wahb bin Zam‟ah yang berkata telah mengabarkan kepadaku 

Ummu Salamah  Bahwa Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam mengumpulkan „Aliy, Al-

Hasan, Al-Husain, lalu memasukkan mereka di bawah pakaian beliau, dan berdoa kepada 

Allah ta‟ala “Wahai Rabb-ku, mereka adalah Ahlul Baitku”. Ummu Salamah berkata 

“Wahai Rasulullah, masukkan aku bersama mereka?”. Beliau bersabda “Engkau termasuk 

keluarga [ahli] ku” [Tafsiir Ath Thabari 20/266]. 

Hadis ketiga adalah hadis ‗Abdullah bin Wahb bin Zam‘ah di atas. Agak aneh juga kalau 

hadis ini dijadikan dasar untuk menyatakan ahlul bait dalam al ahzab 33 adalah istri-istri Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Pertama, sederhana saja tidak ada satupun keterangan turunnya 

ayat tathir al ahzab 33 dalam hadis di atas. Kedua, sebagaimana kami katakan sebelumnya 

lafaz ayat tathiir adalah “ahlul bait” bukannya ―ahli‖. Ketiga, pernyataan “engkau termasuk 

keluarga [ahli] ku” tidak berarti bahwa Ummu Salamah selaku istri Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] adalah ahlul bait dalam al ahzab 33. Silakan lihat contoh riwayat Atha‘ bin Yasar 

dengan lafaz ―sesungguhnya kamu adalah ahli [keluargaku] yang baik dan mereka itu adalah 

ahlul baitKu‖, lafaz ini menunjukkan bahwa Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] ketika 

menyebutkan lafaz ―ahli‖ bukan berarti sama dengan ―ahlul bait‖. 

 َ٤ ٌ ٘خ ر خٍ ػ ل٢ ه ٘ ل ٌَ حُ ٞ ر ٘خ أر خٍ كيػ ٠٘ ه ؼ ٔ ٖ حُ ٘خ حر كيػ

ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ؼي ه ٓ خٍ  خٍ ه ؼي ه ٓ  ٖ ؼض ػخَٓ ر ٔٓ خٍ  ٔٔخٍ ه ٓ ٖ ر

لض  ِْٜ ط ٔش ٝأىه خ١ ٤ٚ ٝك ٘ ٤خ ٝحر ِ ؤهٌ ػ ٞك٢ ك ٤ٚ حُ ِ ٍِ ػ ٗ ٖ٤ ك

ْ ٚ ػ ٞر ظ٢ ػ ٤ َٛ ر ٛئ٫ء أ٢ِٛ ٝأ خٍ ٍد   ه

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mutsanna yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu Bakar Al hanafiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Bukair bin 

Mismaar yang berkata aku mendengar „Aamir bin Sa‟ad yang berkata Sa‟ad berkata 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] ketika turun kepadanya wahyu maka ia memegang 

Ali, kedua putranya, Fathimah dan memasukkan mereka di bawah kain dan berkata “Rabb, 

mereka adalah ahliku dan ahlul baitku” [Tafsir Ath Thabari 22/10] 

Kata ―ahli‖ dan ―ahlul bait‖ dalam hadis kisa‘ ternyata tidak persis sama. Secara umum ―ahli‖ 

dan ―ahlul bait‖ bermakna keluarga tetapi kata ―ahlul bait‖ lebih bermakna khusus dibanding 

kata ―ahli‖. Lafaz dalam ayat tathiir [al ahzab 33] adalah ―ahlul bait‖ bukannya ―ahli‖. Jadi 

sangat tidak tepat menggunakan lafaz ―ahli‖ sebagai hujjah masuknya istri Nabi [shallallahu 

‗alaihi wasallam] sebagai ahlul bait dalam al ahzab 33. Ada hadis lain dengan lafaz ―ahli‖ 

yang sering disalahgunakan oleh salafiyun 

خ  زَٗ ٤ْ أه َحٛ ٖ ار َكٖٔ ر زي حُ ٘خ ػ ِْ كيػ ٓ  ٖ ٖ ٓلٔي ر زي هللا ر ػ

٘خ  خ٫ : كيػ ٞحكي ه زي حُ ٖ ػ ِْ ٝ ػَٔ ر ٔ ٓ ٖ ٤ي ر ُٞ ٘خ حُ كيػ
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خٍ :  وغ ه ٓ ٖ ح٧ ِش ر ٢ ػٔخٍ ػٖ ٝحػ ٗيحى أر ٢ ػٖ  ض ػٖ ح٧ُٝحػ ٓؤُ

ٚ ُِ٘ ٓ ٢ ٢ِ ك ٠ِ هللا  ػ ٛ ٍٓٞ هللا  َ ٢ ر ؤط ٛذ ٣ ً : ٢ ُ َ٤ و ك

٠ِ حٍ ٛ ٍٓٞ هللا  يهَ ٍ ِْ اً ؿخء ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٚ ػ ُ

لَحٕ  ٠ حُ ِ ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ِْ ـ ِض ك ٝىه

 ٖ٤ ٘خ ر ٤ ٔ ٘خ ٝك ٔ ٔخٍٙ ٝ ك ٤خ ػٖ ٣ ِ ٘ٚ ٝ ػ ٤ ٔ ٔش ػٖ ٣ خ١ ِْ ك ٝأؿ

٤ض  ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ خٍ : ) } اٗ ٚ ٝه ي٣ ٣

ِش :  خٍ ٝحػ ٛئ٫ء أ٢ِٛ ( ه  ِْٜ ِحد : 33 ] حُ ٤َح } ] ح٧ك ٜط ْ ط ًَ ٜط ٣ٝ

٢ خك ِض ٖٓ ٗ و ض ك خٍ : ) ٝأٗ ٍٓٞ هللا ٖٓ أِٛي ؟ ه خٍ خ ٣ ٤ض : ٝأٗ ز س حُ

ـ٢ ٓخ أٍط  ٠ ٖٔ أٍؿ ٜخ ُ ِش : اٗ خٍ ٝحػ  ٖٓ أ٢ِٛ ( ه

Telah mengabarkan kepada kami „Abdullah bin Muhammad bin Salm  yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdurrahman bin Ibrahim yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Walid bin Muslim dan Umar bin „Abdul Waahid [keduanya] berkata telah 

menceritakan kepada kami Al „Awza‟I dari Syaddad Abi „Ammar dari Watsilah bin Al Asqa‟ 

yang berkata “aku menanyakan tentang Ali di kediamannya. Dikatakan kepadaku bahwa ia 

[Ali] pergi menemui Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] kemudian tiba-tiba masuk 

Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] maka akupun masuk, Rasulullah [shallallahu 

„alaihi wasallam] duduk di atas tempat tidur dan Fathimah duduk di sebelah kanannya, Ali 

di sebelah kirinya, Hasan dan Husain berada di hadapan Beliau [shallallahu „alaihi 

wasallam] dan berkata “sesungguhnya Allah SWT berkehendak menghilangkan dosa dari 

kamu wahai Ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya” Ya Allah mereka adalah keluarga 

[ahli] ku. Watsilah berkata “maka aku berkata dari sudut rumah : wahai Rasulullah apakah 

aku termasuk ahli-mu?. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “engkau termasuk 

ahli-ku”. Watsilah berkata “sesungguhnya itu termasuk harapan yang paling kuharapkan” 

[Shahih Ibnu Hibban 15/432 no 6976] 

 ٞٛ ٞ ػَٔٝ  خ أر خٍ ٗ ِْ ه ٔ ٓ ٖ ٤ي ر ُٞ خ حُ ي ٗ ٣ِ ٣ ٖ خٍ ٓلٔي ر ٝه

ض  ُِ وٍٞ ٗ وغ ٣ ٓ ٖ ح٧ ِش ر ٓٔغ ٝحػ ٞ ػٔخٍ  ٢٘ أر خٍ كيػ ٢ ه ح٧ُٝحػ

خ ٖٓ  ِض ٝأٗ خٍ ه ٤ض ه ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ اٗ

ٓخ أ  ٠ ٌٜح ٖٓ أٍؿ خٍ ك ض ٖٓ أ٢ِٛ ه خٍ ٝأٗ ـ٢أِٛي ه  ٍط

Muhammad bin Yazid berkata telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Abu „Amr dia Al „Awza‟i yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Abu „Ammar yang berkata telah mendengar Watsilah bin Al Asqa‟ 

berkata turun ayat “sesungguhnya Allah SWT berkehendak menghilangkan dosa dari kamu 

wahai Ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya” [Watsilah] berkata dan apakah aku 

termasuk ahli-mu?. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “engkau termasuk ahli-

ku”. [Watsilah] berkata “inilah harapan yang kuharapkan” [Tarikh Al Kabir Bukhari juz 8 

no 2646] 

خٕ  ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ٤غ ر َر ٘خ حُ وٞد ػ ؼ ٣ ٖ زخّ ٓلٔي ر ؼ ٞ حُ ٘خ أر كيػ

٘خ  ٌَ ٝػ ٖ ر َ٘ ر ٘خ ر خ٫ ػ ٢ ه و٫ٞٗ َٜ حُ ٗ ٖ لَ ر َٔحى١ ٝر حُ
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٤ض  خٍ أط وغ ه ٓ ٖ ح٧ ِش ر ٢٘ ٝحػ ٞ ػٔخٍ كيػ ٢٘ أر ٢ كيػ ح٧ُٝحػ

٤خ ِ ٠ِ هللا  ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ِن اُ ط ٔش حٗ خ١ ٢ ك ض ُ وخُ ِْ أؿيٙ ك ك

 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ـخء ٓغ ٍ يػٞٙ ك ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ

 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  يػخ ٍ ٔخ ك ٜؼ ِض ٓ ٬ ٝىه يه ك

ٔش  خ١ ٠ ك ٚ ٝأىٗ و٣ٌ ٠ِ ك ٜ٘ٔخ ػ َ ٝحكي ٓ ؼي ً ؤه ٤ٖ ك ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل حُ

ٔخ خٍ اٗ خ ٝه ٞر ْ ػ ٤ٜ ِ ق ػ ُ ْ ٛذ  ٖٓ كـَٙ ُٝٝؿٜخ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٣

ظ٢  ٤ َٛ ر ٛئ٫ء أ خٍ  ْ ه ٤َح ػ ٜط ْ ط ًَ ٜط ٤ض ٣ٝ ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ػ

ظ٢ أكن ٤ َٛ ر ِْٜ أ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Abul „Abbas Muhammad bin Ya‟qub yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Rabi‟ bin Sulaiman Al Muraadiy dan Bahr bin Nashr Al 

Khawlaniy [keduanya] berkata telah menceritakan kepada kami Basyr bin Bakru yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Al „Awza‟i yang berkata telah menceritakan 

kepadaku Abu „Ammar yang berkata telah menceritakan kepadaku Watsilah bin Asqa‟ yang 

berkata “aku mendatangi Ali namun aku tidak menemuinya. Fathimah berkata kepadaku “ia 

pergi memanggil Rasulullah”. Kemudian ia datang bersama Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] dan masuklah mereka berdua dan aku ikut masuk bersama mereka. Rasulullah 

[shallallahu „alaihi wasallam] memanggil Hasan dan Husain. Kemudian keduanya dipangku 

di kedua paha Beliau, Fathimah didekatkan di samping Beliau begitu pula suaminya. 

Kemudian Beliau menutupkan kain kepada mereka dan berkata “sesungguhnya Allah SWT 

berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-

sucinya” kemudian Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “mereka adalah ahlul 

baitku, ya Allah ahlul baitku yang berhak” [Mustadrak Ash Shahihain juz 3 no 4706] 

Ada Salafy yang picik pikirannya menyatakan kalau Watsilah bin Asqa‟ juga termasuk Ahlul 

bait dalam ayat tathiir [al ahzab 33] bahkan dengan tidak tahu malu ia mengatakan kalau 

ayat tersebut berlaku umum untuk siapa saja yang mengikuti Nabi [shallallahu „alaihi 

wasallam]. Menurut mereka Watsilah bin Asqa‘ yang bukan keluarga atau kerabat Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] bisa masuk ke dalam ayat tersebut maka itu menjadi dalil 

bahwa ayat tersebut berlaku umum untuk semua umat islam asalkan menjadi pengikut Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Silakan para pembaca lihat, hasil akhirnya adalah hadis yang 

dari awalnya adalah keutamaan Ahlul Bait yang sangat besar dan dikhususkan untuk mereka 

akhirnya disulap menjadi keutamaan bagi siapa saja yang mengikuti Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]. 

Kesalahan salafy picik itu jelas terletak pada ketidakpahamannya terhadap lafaz “ahli” dan 

lafaz “ahlul baiti”. Lafaz “anta min ahli” tidak menunjukkan kalau Watsilah termasuk ke 

dalam ayat tathiir [al ahzab 33] karena lafaz dalam ayat tathiir adalah “ahlul bait” bukan 

―ahli‖. Lafaz ―ahli‖ lebih bersifat umum bahkan Watsilah bin Asqa‘ yang bukan Ahlul Bait 

Nabi bukan kerabat Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bukan pula keturunan Beliau, tidak 

pula memiliki ikatan baik dari segi nasab maupun pernikahan kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] tetap bisa masuk kedalam lingkup ―ahli‖ Nabi. Watsilah bin Asqa‘ hanyalah salah 

seorang sahabat ahlu shuffah yang ketika itu kebetulan berada di rumah Imam Ali. 

Riwayat Watsilah bin Asqa‘ ini menjadi bukti kalau ayat tersebut turun berulang-ulang. 

Selain turun di rumah Ummu Salamah, ayat tersebut ternyata turun juga di rumah Imam Ali 
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seperti yang disebutkan di atas dimana Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] menutupi ahlul 

kisa‘ dengan kain kemudian membaca ayat tathiir yang turun saat itu. Riwayat Bukhari 

dengan jelas menyebutkan lafaz perkataan Watsilah bin Asqa‘ ada ayat yang turun, dan 

riwayat Bukhari adalah riwayat yang menyebutkan peristiwa yang sama [hanya lebih ringkas 

dari riwayat Ibnu Hibban] yaitu ketika Watsilah bin Asqa‘ mengunjungi Imam Ali di 

rumahnya. Fakta ini membuktikan kalau ayat tersebut sebenarnya turun untuk Ali, Fathimah, 

Hasan dan Husain sehingga ketika ayat tersebut turun di rumah Ummu Salamah [pada 

riwayat Ummu Salamah], Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] langsung memanggil 

mereka untuk diselimuti dengan kain kemudian menyebutkan ayat yang turun kepada 

mereka. 

 Kalau ayat tathiir memang turun untuk istri-istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ maka hal 
pertama yang dilakukan Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ adalah memanggil istri-istri 
Beliau bukannya memanggil keluarga Ali. Ini logika sederhana yang tidak bisa dipahami oleh 
salafy. 

 Kalau ayat tathiir memang turun untuk istri-istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ maka 
Ummu Salamah pasti akan langsung mengetahui lafaz “hai istri-istri Nabi” dan ia tidak perlu 
bertanya kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ apakah dirinya termasuk dalam ayat 
tersebut atau tidak. Pertanyaan Ummu Salamah justru menunjukkan kalau ia tidak 
mengetahui adanya lafaz “hai istri-istri Nabi” ketika turunnya ayat tathiir dan ini 
membuktikan kalau ayat tathiir turun terpisah dari ayat sebelum dan sesudahnya. 

Riwayat Ibnu Hibban menyebutkan dengan lafaz “merekalah keluarga [ahli]ku” sedangkan 

dalam riwayat Al Hakim menyebutkan dengan lafaz “merekalah ahlul baitku, ahlul baitku 

yang berhak”. Kedua lafaz ini benar dan bisa dijamak sesuai dengan lafaz riwayat Sa‘ad 

yaitu “mereka ahliku dan ahlul baitku” tetapi lafaz yang menunjukkan ayat al ahzab 33 

adalah ―ahlul bait‖ bukan ―ahli‖. 

. 

. 

Hadis Keempat Riwayat Ummu Habibah binti Kisaan 

خٕ  ٔؼ ٘خ ػ ٢ ػ لَحٗ ٘خّ حُ ٛ ٖ ٘خ ػَٔٝ ر ٓلخم ػ ٖ ا ٤ٖ ر ٔ ل ٘خ حُ كيػ

ٔخٕ ػٖ أّ  ٤ ٘ض ً زش ر ٤ ز ٢ٔٗ ػٖ أّ ك ٜخ ِْ حُ ٔ ٓ ٖ ْٓ ر وخ ػٖ حُ

ٌْ ح ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ ش } اٗ ٌٛٙ ح٣٥ ض  ُِ ض أٗ خُ ٔش ه ِ ٓ َؿْ  ُ

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  يػخ ٍ ظ٢ ك ٤ ٢ ر خ ك ٤ض } ٝأٗ ز َٛ حُ أ

 َ ٠٘ ٝح٥ه ٤ٔ وٌٙ حُ ٠ِ ك ٛٔخ ػ ِْ أكي ؤؿ ٤ٖ ك ٔ ل ٖٔ ٝ حُ ل ِْ حُ ٓ

ٔخ  ض } اٗ ُِ خ أٗ ِٔ ٔخء ك ٔش ً خ١ ْ ك ٤ٜ ِ وض ػ َٟٔ ٝأُ ٤ وٌٙ حُ ٠ِ ك ػ

خ  ٣ ٌْ ؼ خ ٓ ِض : ٝأٗ ٤ض } ه ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٣

ض  خٍ : ) ٝأٗ ٍٓٞ هللا ؟ ه ٘خ (ٍ ؼ ٓ 

Telah menceritakan kepada kami Husain bin Ishaq yang berkata telah menceritakan kepada 

kami „Amru bin Hisyaam Al Harraniy yang berkata telah menceritakan kepada kami 

„Utsman dari Qaasim bin Muslim Al Haasyimiy dari Ummu Habibah binti Kiisaan dari 

Ummu Salamah yang berkata ayat ini “sesungguhnya Allah SWT berkehendak 
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menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya” turun 

dan aku di dalam rumah, Rasululah [shallallahu „alaihi wasallam] memanggil Hasan, 

Husein dan mendudukkan salah satu dari keduanya di sebelah kanannya dan yang lain di 

sebelah kirinya kemudian menutupi mereka dengan kain saat itu turunlah ayat 

“sesungguhnya Allah SWT berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul bait 

dan menyucikanmu sesuci-sucinya”. [Ummu Salamah] berkata “apakah aku bersama 

mereka, wahai Rasulullah?”. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] menjawab “engkau 

bersama kami” [Mu‟jam Al Kabir Ath Thabraniy 23/357 no 839] 

Salafy berhujjah dengan hadis ini yaitu pada lafaz “engkau bersama kami”. Jawaban kami : 

hadis ini dhaif, di dalam sanadnya terdapat dua orang perawi majhul [tidak dikenal] yaitu 

Qaasim bin Muslim Al Haasyimiy dan Ummu Habibah binti Kiisan. Selain itu matan hadis 

ini juga bertentangan dengan keyakinan salafy, salafy berkeyakinan bahwa ayat al ahzab 33 

tidak turun untuk ahlul kisa‘ [Ali, Fathimah, Hasan dan Husain] tetapi untuk istri-istri Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] mereka hanyalah perluasan ayat seperti yang diinginkan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Hadis Ummu Habibah di atas justru menunjukkan bahwa ayat 

al ahzab 33 memang turun untuk ahlul kisa‟, Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

memanggil mereka kemudian setelah menutupi dengan kain baru turunlah ayat tersebut. 

Salafy tersebut hanya mengutip lafaz hadis bagian akhir karena ia mengetahui kalau lafaz 

sebelumnya bertentangan dengan keyakinannya. Ia berhujjah dengan sebagian tetapi menolak 

sebagian yang lain karena sebagian yang lain tersebut menentang dirinya. Sungguh cara 

berhujjah yang aneh 

Kemudian ada yang lucu dengan pernyataannya soal lafaz riwayat Ummu Salamah yang lain 

yaitu “engkau tetap di tempatmu dan engkau menuju kebaikan”. Lafaz ini menurutnya tidak 

bertentangan dengan lafaz “masuklah ke balik kain” karena perintah agar Ummu Salamah 

tidak masuk ke balik kain karena di situ ada mahram-nya yaitu Ali bin Abi Thalib setelah 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] selesai berdoa dan Ali keluar barulah ia masuk ke balik 

kain. Pernyataan ini mengada-ada karena di dalam riwayat lain justru disebutkan bagaimana 

Ummu Salamah langsung saja memasukkan kepalanya kebalik kain dan bertanya “apakah 

aku bersama mereka” padahal saat itu Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] sedang 

menyelimuti mereka. 

Jika memang Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] menginginkan untuk menyelimuti 

Ummu Salamah, Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam tetap bisa mengatur posisi dimana Ali 

berada di sisi yang lain dan Ummu Salamah berada di sisi yang tidak berdekatan dengan Ali 

misalnya lebih mendekat kepada Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Alasan ―mahram‖ 

ini hanyalah alasan yang diada-adakan saja. Lafaz yang tsabit dari Ummu Salamah 

[sebagaimana diriwayatkan oleh jama‘ah] adalah lafaz “engkau menuju kebaikan” sedangkan 

lafaz “masuklah ke balik kain” hanya diriwayatkan dalam salah satu riwayat Syahr bin 

Hausab dan ternyata Ummu Salamah masuk ke balik kain setelah selesainya doa Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] yang menunjukkan bahwa ia bukanlah ahlul bait yang 

dimaksud. 

. 

. 

Inkonsistensi Salafy 
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Berikutnya kami akan menunjukkan siapa sebenarnya yang tidak konsisten dalam 

pembahasan al ahzab 33 ini. Salafy berkeyakinan kalau ayat tersebut turun khusus untuk istri-

istri Nabi sedangkan Ali, Fathimah, Hasan dan Husain hanyalah perluasan ayat sebagaimana 

yang dikehendaki oleh Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Silakan perhatikan al ahzab dari 

ayat 32 sampai 34 

 ١ٌِ َغ حَُّ َٔ ٍِ ك٤ََْط ْٞ ُْوَ َٖ رِخ َّٖ ك٬َ طَْو٠َْؼ ِٕ حطَّو٤َْظُ خِء اِ َٔ َٖ حُِّ٘ ِٓ ؤََكٍي  ًَ  َّٖ ظُ ْٔ خَء حَُّ٘ز٢ِِّ َُ َٔ ٣َخ ِٗ

َّ  ٫ ْٞ َٖ هَ ِْ هُ َٝ  ٌٝ ََ َٓ  ِٚ ِْزِ ٝكًخك٢ِ هَ َُ  ْػ

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. 

Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 

penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik” [QS. Al-Ahzaab : 32]. 

خسَ  ًَ َِّ َٖ حُ ٬سَ ٝآط٤ِ َّٜ َٖ حُ ْٔ أَهِ َٝ ٤َِِِِّٛش ح٠َُٝ٧  خ ـَ ُْ َؽ ح َُّ َٖ طَزَ ْؿ ََّ ٫ طَزَ َٝ  َّٖ ٌُ َٕ ك٢ِ ر٤ُُٞطِ َْ هَ َٝ
 ْْ ًُ ََ ِّٜ ٣ُطَ َٝ ُْز٤َِْض  ََ ح ْٛ َْ أَ ْؿ َِّ ُْ حُ ٌُ ْ٘ َِٛذ َػ ٌْ ُ٤ُِ ُ ٣َُِي هللاَّ خ ٣ُ َٔ َُُُٓٞٚ اَِّٗ ٍَ َٝ  َ َٖ هللاَّ أ١َِْؼ َٝ

ًَ ٤ِٜ  حطَْط

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari 

kamu, hai ahlul bait dan menyucikan kamu sesuci-sucinya” [QS Al Ahzaab : 33] 

ح ًَ َٕ َُِط٤لًخ َهز٤ِ خ ًَ  َ َّٕ هللاَّ ِش اِ َٔ ٌْ ُِْل ح َٝ  ِ ْٖ آ٣َخِص هللاَّ ِٓ  َّٖ ٌُ خ ٣ُْظ٠َِ ك٢ِ ر٤ُُٞطِ َٓ  َٕ َْ ًُ ًْ ح َٝ  

“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunah 

Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui” [QS. Al-

Ahzaab : 34]. 

Jika ayat penyucian tidak turun terpisah dari bagian sebelum dan sesudahnya maka ia akan 

turun dengan lafaz seperti di atas dimana dalam ayat-ayat tersebut terdapat lafaz “hai istri-

istri Nabi”. Ketika ayat ini turun di rumah Ummu Salamah mengapa Ummu Salamah tidak 

mengetahui ayat tersebut turun untuknya padahal ia menyaksikan ayat tersebut turun dan 

terdapat lafaz „hai istri-istri Nabi”. Apakah setelah mendengar lafaz ini Ummu Salamah 

perlu mengajukan pertanyaan atau keinginan agar dirinya ikut bersama ahlul kisa‘?. Ini jelas 

absurd sekali. 

Kemudian jika memang ayat tersebut turun dengan lafaz “hai istri-istri Nabi” maka mengapa 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak memanggil istri-istri Beliau [shallallahu 

‗alaihi wasallam] yang lain, mengapa hal pertama yang dilakukan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] adalah memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain yang bukan orang yang dituju 

oleh ayat tersebut?. Apa mungkin Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] lebih 

mementingkan kehendaknya untuk memperluas ayat daripada kewajiban menyampaikan ayat 

tersebut kepada orang yang seharusnya ditujukan oleh ayat tersebut. Inilah pertanyaan yang 

tidak bisa dijawab dengan benar oleh salafy. 

Perhatikan kata-kata sebelum lafaz “innama” semuanya mengandung kata kerja dengan kata 

ganti khusus perempuan misalnnya pada kata “tetaplah di rumahmu” yang menggunakan 
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kata ―buyuutikunna‖. Digunakan kata ganti khusus perempuan karena yang dituju disini 

adalah khusus istri-istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

َٕ ك٢ِ ر٤ُُِٞص َْ هَ َٝ َّٖ ًُ ْؽ  ََّ ٫ طَزَ َٝ َٕ  ْْ أَهِ َٝ ٤َِِِِّٛش ح٠َُٝ٧  خ ـَ ُْ َؽ ح َُّ طَزَ َٕ خسَ   ًَ َِّ َٖ حُ ٬سَ ٝآط٤ِ َّٜ حُ

أ١َِْغ َٝ َٕ  َُُُٚٞٓ ٍَ َٝ  َ  هللاَّ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

taatilah Allah dan Rasul-Nya” 

Ayat ini adalah bagian awal al ahzab 33 dan perhatikanlah semua perintahnya menggunakan 

kata ganti khusus untuk perempuan kemudian selanjutnya bagian ini disambung dengan lafaz 

ْٖ َِٛذ َػ ٌْ ُ٤ُِ ُ ٣َُِي هللاَّ خ ٣ُ َٔ ُْاَِّٗ ًُ  ََ ِّٜ ٣ُطَ َٝ ُْز٤َِْض  ََ ح ْٛ َْ أَ ْؿ َِّ حُ ْْ ًُ  ًَ ٤ِٜ  طَْط

Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan 

menyucikan kamu sesuci-sucinya 

Pada bagian ayat penyucian ini semua lafaz ayat kepada orang yang dituju [bahkan sebelum 

munculnya kata ahlul bait] menggunakan kata ganti “kum” dimana kata ganti ini tertuju 

bahwa orang yang dimaksud adalah semuanya laki-laki atau gabungan laki-laki dan 

perempuan. Jika ayat ini merupakan satu kesatuan dengan bagian awal al ahzab 33 maka kita 

patut bertanya pada salafy kata ―kum‖ pada lafaz liyudzhiba ‗ankum itu kembali kepada 

siapa?. Siapa laki-laki pada kata ―kum‖ tersebut. 

Kita dapat menebak jawaban salafy yaitu ia akan berkata penggunaan kata ―kum‖ karena 

Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] sebagai Sayyidul bait juga ikut masuk dalam ayat 

tersebut. Pernyataan ini jelas inkonsisten, awalnya ia bilang ayat tersebut turun khusus untuk 

istri-istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] sekarang ia berkata ayat tersebut juga turun 

untuk Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

خَء حَُّ٘ز٢ِِّ َٔ ُض ٣َخ ِٗ ْٔ ََُّٕ ِٕ حطَّو٤َُْض  خِء اِ َٔ َٖ حُِّ٘ ِٓ ؤََكٍي  ًَ َّٕ َٕك٬َ طَْو٠َْغ    ١ٌِ َغ حَُّ َٔ ٍِ ك٤ََْط ْٞ ُْوَ رِخ

َْ هُ َٝ  ٌٝ ََ َٓ  ِٚ ِْزِ َٕك٢ِ هَ  َْ هَ َٝ ٝكًخ  َُ ْؼ َٓ  ٫ ْٞ هَ َٕ َّٖك٢ِ ر٤ُُِٞص  ًُ ْؽ  ََّ ٫ طَزَ َٝ َٕ ٤َِِِِّٛش   خ ـَ ُْ َؽ ح َُّ طَزَ

٬سَ ٝآط٢ِ َّٜ َٖ حُ ْٔ أَهِ َٝ َٕح٠َُٝ٧  خسَ  ًَ َِّ أ١َِْغ حُ َٝ َٕ  ْٖ َِٛذ َػ ٌْ ُ٤ُِ ُ ٣َُِي هللاَّ خ ٣ُ َٔ َُُُٓٞٚ اَِّٗ ٍَ َٝ  َ هللُْاَّ ًُ  

ََ ِّٜ ٣ُطَ َٝ ُْز٤َِْض  ََ ح ْٛ َْ أَ ْؿ َِّ حُ ْْ ًُ  َْ ًُ ًْ ح َٝ  َ٤ِٜ طَْط َٕ خ ٣ُْظ٠َِ ك٢ِ ر٤ُُٞطُِي  َٓ َّٕ   ِ ْٖ آ٣َخِص هللاَّ ِٓ
ح ًَ َٕ َُِط٤لًخ َهز٤ِ خ ًَ  َ َّٕ هللاَّ ِش اِ َٔ ٌْ ُِْل ح َٝ  

Jika ayat-ayat tersebut turun dengan satu kesatuan seperti ini maka jawaban salafy kalau 

“kum” juga merujuk kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah jawaban yang absurd. 

Karena pada dasarnya ―kum‖ disitu adalah orang yang sama dengan yang tertuju pada kata 

―kunna‖ yaitu dijelaskan pada lafaz awal “ya nisaa‟a Nabi” [hai istri-istri Nabi]. Jadi kalau 

mau berpegang pada urutan ayat tersebut tidak bisa tidak, ahlul bait dalam ayat tersebut 

hanyalah istri-istri Nabi. Tidak mungkin memasukkan Nabi dalam kata ―kum‖ karena semua 

perintah tersebut ditujukan untuk istri-istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bukan untuk 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 
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Tetapi jika memang yang diajak bicara khusus untuk istri-istri Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] mengapa menggunakan kata “kum” bukannya ―kunna‖. Siapakah laki-laki yang 

ikut masuk dalam ayat tersebut? Darimana datangnya laki-laki tersebut?. 

Salafy yang lain berapologi kalau ―kum‖ itu ditujukan untuk Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] karena penyucian terhadap istri-istri Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] adalah 

penyucian terhadap Nabi juga. Intinya ia mau mengatakan kalau ―kum‖ disana tetap merujuk 

pada istri-istri Nabi tetapi karena penyucian itu untuk istri-istri Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] maka otomatis Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] juga tersucikan, Nabi adalah 

sayyidul bait maka apa yang terjadi pada ahlul bait-nya juga berpengaruh pada Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Kami jawab : ini hujjah basa-basi seolah kelihatan bagus tetapi gak nyambung. Yang 

dipermasalahkan adalah penggunaan kata “kum” seandainya digunakan kata ―kunna‖ masih 

bisa klop dengan perkataannya kalau penyucian terhadap istri-istri Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] juga berarti penyucian terhadap Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]. Dalam bahasa 

arab kata ―kum‖ ditujukan untuk orang yang diajak bicara jika yang diajak bicara itu laki-laki 

atau gabungan laki-laki dan perempuan bukannya khusus untuk perempuan. Kata ―kum‖ 

tertuju kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk dibersihkan dosanya 

ُْز٤َِْض ََ ح ْٛ َْ أَ ْؿ َِّ ُْ حُ ٌُ ْ٘ َِٛذ َػ ٌْ ُ٤ُِ ُ ٣َُِي هللاَّ خ ٣ُ َٔ  اَِّٗ

Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait 

Salafy berkeyakinan kalau yang dimaksud Allah SWT berkehendak menghilangkan dosa dari 

ahlul bait adalah dengan adanya perintah-perintah di kalimat sebelumnya yaitu tetap di 

rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 

dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya maka Allah 

SWT menginginkan ahlul bait terhindar dari dosa. Apakah ―kum‖ disana tertuju kepada Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] dan istri-istri Beliau?. Apakah Nabi juga dikehendaki Allah 

SWT dihilangkan dosanya dengan memerintahkan Beliau agar tetap di rumah atau agar 

mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya?. Aneh sekali. 

Dan hujjah “untuk istri Nabi otomatis untuk Nabi” juga tertolak oleh lafaz ini. Apakah 

maksud lafaz “menghilangkan dosa dari kamu” itu berarti ketika dosa istri-istri Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] dihilangkan maka itu berarti dosa Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] juga hilang?. Apakah ketika istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] berdosa 

melanggar perintah Allah SWT dan Rasul-nya maka Nabi juga ikut berdosa?. 

Pertanyaan yang sama bisa kita tujukan kepada salafy yaitu berkenaan dengan masuknya Ali, 

Hasan dan Husain yang dikatakannya atas inisiatif Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] atau 

perluasan ayat. Mengapa Ali, Hasan dan Husain diinginkan Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] ikut dalam al ahzab 33 padahal ayatnya berbunyi 

خسَ  ًَ َِّ َٖ حُ ٬سَ ٝآط٤ِ َّٜ َٖ حُ ْٔ أَهِ َٝ ٤َِِِِّٛش ح٠َُٝ٧  خ ـَ ُْ َؽ ح َُّ َٖ طَزَ ْؿ ََّ ٫ طَزَ َٝ  َّٖ ٌُ َٕ ك٢ِ ر٤ُُٞطِ َْ هَ َٝ
َْ ْؿ َِّ ُْ حُ ٌُ ْ٘ َِٛذ َػ ٌْ ُ٤ُِ ُ ٣َُِي هللاَّ خ ٣ُ َٔ َُُُٓٞٚ اَِّٗ ٍَ َٝ  َ َٖ هللاَّ أ١َِْؼ َٝ   ْْ ًُ ََ ِّٜ ٣ُطَ َٝ ُْز٤َِْض  ََ ح ْٛ أَ

ح ًَ ٤ِٜ  طَْط
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“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari 

kamu, hai ahlul bait dan menyucikan kamu sesuci-sucinya” [QS Al Ahzaab : 33] 

Kami ulangi jika ayat ini dipandang sebagai satu kesatuan maka kehendak Allah SWT 

menghilangkan dosa dari ahlul bait itu terikat dengan perintah yang Allah SWT kenakan 

kepada mereka yaitu “tetaplah di rumahmu dan janganlah berhias”. Apakah masuk akal 

mengatakan kalau Ali, Hasan dan Husain diharuskan melaksanakan perintah ini juga agar 

mendapatkan penyucian oleh Allah SWT?. Dimana logikanya? 

Semua kemusykilan yang tidak bisa dijawab salafy itu dengan benar akan terjawab dengan 

menyatakan kalau lafaz ―Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu, 

hai ahlul bait dan menyucikan kamu sesuci-sucinya‖ turun terpisah dari bagian sebelum dan 

sesudahnya dan ayat ini khusus tertuju untuk ahlul kisa‘ [Ali, Fathimah, Hasan dan Husain]. 

Penyucian yang dimaksud tidak terikat syariat tetapi berupa ketetapan yang Allah SWT 

berikan kepada mereka sehingga ketika anugerah penyucian ini diberikan kepada mereka, 

Ummu Salamah selaku istri Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] juga mengharapkannya. 

 Pertanyaan Ummu Salamah terjelaskan dengan baik, karena memang ayat tersebut bukan 
turun untuknya sehingga ia perlu sekali bertanya apakah dirinya bisa ikut masuk 

 Istri-istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam+ yang lain wajar tidak ikut dipanggil karena ayat 
tersebut memang bukan tertuju pada mereka 

 Sesuai dengan riwayat Watsilah bin Asqa’ kalau ayat tersebut juga turun di rumah Imam Ali 
[tidak hanya di rumah Ummu Salamah] 

 Kata “kum” pada lafaz ayat tertuju pada gabungan laki-laki dan perempuan yaitu Ali, 
Fathimah, Hasan dan Husain 

 Ali, Hasan dan Husain tidak perlu melaksanakan syariat khusus wanita agar mendapatkan 
penyucian dari Allah SWT. Penyucian itu adalah keutamaan yang Allah SWT limpahkan 
kepada mereka bukan syari’at yang harus mereka jalankan. 

 Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam+ ikut masuk dalam ayat tersebut dan tidak ada 
kerancuan yang terjadi soal perintah “taat kepada Allah dan Rasul-Nya” ataupun 
penggunaan kata ganti. 

Syubhat lain dari salafy yang muncul dari pengikut mereka yang jahil adalah pernyataan 

bahwa ahlul kisa‘ bukannya orang yang dituju dalam ayat tersebut karena jika memang ayat 

tersebut turun untuk mereka berarti Allah SWT telah menyucikan mereka dan tidak perlu lagi 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] berdoa. 

Tentu saja ini hujjah yang jahil. Apakah ia tidak mengetahui bahwa Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] adalah Nabi yang maksum dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT?. Apakah ia 

tidak mengetahui bahwa Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] telah dijamin oleh Allah SWT 

akan kedudukannya di surga?. Kemudian mari kita tanyakan padanya, apakah Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak pernah berdoa memohon ampun kepada Allah SWT?. 

Jika ia menjawab Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] tetap berdoa kepada Allah SWT apakah 

itu menunjukkan kalau Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] sebelumnya tidak dijamin oleh 

Allah SWT. 
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َٕ َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِِّ ُِّٞ َٜ ظَُٚ ٣ُ ٌَ ٬َثِ َٓ َٝ  َ َّٕ هللاَّ ٞح ٣َخ أَ اِ ُٔ ِِّ َٓ َٝ  ِٚ ح َػ٤َِْ ُِّٞ َٛ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٜخ حَُّ ُّ٣
٤ِِٔخً ْٔ  طَ

Sesungguhnya Allah SWT dan malaikat-malaikatnya bershalawat untuk Nabi, wahai orang-

orang beriman bershalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya 

[QS Al Ahzab : 56] 

Allah SWT telah bershalawat kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan Allah SWT 

juga memerintahkan agar orang-orang beriman bershalawat kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] dan bagaimanakan shalawat yang diperintahkan itu. 

ُٖ ٣َْق ِؼ٤ُي ْر َٓ ػ٢َِ٘  ِٖ َكيَّ ِٖ حْر ، َػ ِْ ٌَ َُْل ِٖ ح ، َػ ٌَ َؼ ْٔ ِٓ ػََ٘خ  ػََ٘خ أَر٢ِ، َكيَّ ِؼ٤ٍي، َكيَّ َٓ  ِٖ ٠َ٣ ْر

ََ ُْ٘ٚ، ه٤ِ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ سَ  ََ ـْ ِٖ ُػ ْؼِذ ْر ًَ  ْٖ ُّ  :أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ ٬َ َّٔ خ حُ َّٓ ِ، أَ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٣َخ 

٬َسُ َػ٤ََِْي؟ َم َّٜ ٤َْق حُ ٌَ ْكَ٘خُٙ، كَ ََ ٍََػ٤ََِْي كَوَْي َػ ٍي،  :هُُُٞٞح” :ح َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ حَُِّ

ٍِْى َػ٠َِ  َّْ رَخ ُٜ ٤ٌي، حَُِّ ـِ َٓ ٤ٌي  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ِٛ ح ََ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ
ِؾ َٓ ٤ٌي  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ِٛ ح ََ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ”٣ٌي

Telah menceritakan kepada kami Sa‟id bin Yahya bin Sa‟id yang berkata telah menceritakan 

kepada kami ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Mis‟ar dari Al Hakam 

dari Ibnu Abi laila dari Ka‟ab bin „Ujrah radiallahu „anhu yang berkata “wahai Rasulullah 

adapun salam terhadapmu maka kami mengetahuinya maka bagaimana shalawat 

kepadamu?. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berkata katakanlah “Ya Allah, 

bershalawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau 

bershalawat kepada Ibrahim, sesungguhnya engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya 

Allah, berkatilah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau 

memberkati Ibrahim sesungguhnya engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. [Shahih Bukhari 

no 4797] 

Silakan perhatikan lafaz “Ya Allah, bershalawatlah kepada Muhammad” itulah yang 

diajarkan padahal Allah SWT telah menurunkan ayat bahwa “Allah SWT telah bershalawat 

kepada Nabi”. Apakah adanya doa tersebut menunjukkan Allah SWT belum bershalawat 

kepada Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam]?. Maka dapat kita katakan, ayat al ahzab 33 telah 

turun untuk ahlul bait [Ali, Fathimah, Hasan dan Husain] dan doa yang diucapkan Nabi 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah penegasan kalau ayat tersebut memang untuk mereka 

dan merupakan keutamaan bagi mereka. Salam Damai 

Adakah Ayat Al Qur’an Tentang Nikah Mut’ah? 

Posted on Maret 12, 2011 by secondprince  

Adakah Ayat Al Qur’an Tentang Nikah Mut’ah? 

Syiah menyatakan kalau nikah mut‘ah dihalalkan dan terdapat ayat Al Qur‘an yang 

menyebutkannya yaitu An Nisaa‘ ayat 24. Salafy yang suka sekali mengatakan nikah mut‘ah 

sebagai zina berusaha menolak klaim Syiah. Mereka mengatakan ayat tersebut bukan tentang 

nikah mut‘ah. 

https://secondprince.wordpress.com/2011/03/12/adakah-ayat-al-qur%e2%80%99an-tentang-nikah-mut%e2%80%99ah/
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حَء  ٍَ َٝ خ  َٓ  ْْ ٌُ َُ ََّ أُِك َٝ  ْْ ٌُ ِ َػ٤َِْ ًِظَخَد هللاَّ  ْْ ٌُ خُٗ َٔ ْض أ٣َْ ٌَ َِ َٓ خ  َٓ خِء ا٫َِّ  َٔ َٖ حُِّ٘ ِٓ َ٘خُص  َٜ ْل ُٔ ُْ ح َٝ
َٖ ٤ِ٘ ِٜ ْل ُٓ  ْْ ٌُ حُِ َٞ ْٓ َ ـُٞح رِؤ ْٕ طَْزظَ ْْ أَ ٌُ ُِ ًَ  َٖ خكِِل٤ َٔ ُٓ  ََ َّٖ  َؿ٤ْ ُٛ َّٖ كَآَطُٞ ُٜ ْ٘ ِٓ  ِٚ ْْ رِ ظَْؼظُ ْٔ ظَ ْٓ خ ح َٔ كَ
٠َ٣َِشً َّٖ كَ ُٛ ٍَ َٕ  أُُؿٞ خ ًَ  َ َّٕ هللاَّ ٠َ٣َِِش اِ ُْلَ ْٖ رَْؼِي ح ِٓ  ِٚ ْْ رِ ٤ْظُ َٟ ح ََ خ طَ َٔ ْْ ك٤ِ ٌُ ٫َ ُؿَ٘خَف َػ٤َِْ َٝ

خ ًٔ ٤ ٌِ خ َك ًٔ  َػ٤ِِ

Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang 

kamu miliki [Allah telah menetapkan hukum itu] sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan 

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian [yaitu] mencari istri-istri dengan hartamu untuk 

dinikahi bukan untuk berzina. Maka wanita [istri] yang telah kamu nikmati [istamta‟tum] di 

antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban dan tiadalah 

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [An 

Nisaa‟ ayat 24] 

Telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa ―penggalan‖ An Nisaa‘ ayat 24 ini 

berbicara tentang nikah mut‘ah. Hal ini telah diriwayatkan dari sahabat dan tabiin yang 

dikenal sebagai salafus salih [menurut salafy sendiri]. Alangkah lucunya kalau sekarang 

salafy membuang jauh-jauh versi salafus salih hanya karena bertentangan dengan keyakinan 

mereka [kalau nikah mut‘ah adalah zina]. 

. 

. 

Riwayat Para Shahabat Nabi 

لَ ؼ ٖ ؿ ٘خ ٓلٔي ر خٍ كيػ ٠٘ ه ؼ ٔ ٖ حُ ٘خ حر زش  كيػ ؼ ٗ ٘خ  خٍ كيػ ه

زخّ  ٖ ػ ٠ِ حر ش ػ ٌٛٙ ح٣٥ َأص  خٍ ه ٠َس ه ٗ ٢ ٔش ػٖ أر ِ ٔ ٓ ٢ ػٖ أر

” ٖٜ٘ ٓ ٚ ظْ ر ؼ ظ ٔظ ٓ ٔخ ح ٠ٔٔ ” ّحدع ٕدح ٍحم ” ك ٠ أؿَ ٓ  ٍحم ” اُ

حص ٬ع َٓ ي! ػ ٌُ ٜخ هللا ً ُِ خٍ ٝهللا ٧ٗ ي! ه ٌُ ٛخ ً َإ ٓخ أه ِض   ه

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mutsanna yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Muhammad bin Ja‟far yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Abi 

Maslamah dari Abi Nadhrah yang berkata : aku membacakan ayat ini kepada Ibnu Abbas 

“maka wanita yang kamu nikmati [istamta‟tum]”, Ibnu Abbas berkata “sampai batas waktu 

tertentu”. Aku berkata “aku tidak membacanya seperti itu”. Ibnu Abbas berkata “demi 

Allah, Allah telah mewahyukannya seperti itu” [ia mengulangnya tiga kali] [Tafsir Ath 

Thabari 6/587 tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At Turqiy] 

Riwayat ini sanadnya shahih. Para perawinya tsiqat atau terpercaya. Riwayat ini juga 

disebutkan Al Hakim dalam Al Mustadrak juz 2 no 3192 dan Ibnu Abi Dawud dalam Al 

Masahif no 185 semuanya dengan jalan dari Syu‟bah dari Abu Maslamah dari Abu Nadhrah 

dari Ibnu Abbas. 

 Muhammad bin Mutsanna adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in menyatakan 
tsiqat. Adz Dzahiliy berkata “hujjah”. Abu Hatim berkata shalih al hadits shaduq”. Abu 
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Arubah berkata “aku belum pernah melihat di Bashrah orang yang lebih tsabit dari Abu 
Musa *Ibnu Mutsanna+ dan Yahya bin Hakim”. An Nasa’i berkata “tidak ada masalah 
padanya”. Ibnu Khirasy berkata “Muhammad bin Mutsanna termasuk orang yang tsabit”. 
Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Khatib berkata “tsiqat tsabit”. Daruquthni 
berkata “termasuk orang yang tsiqat”. Amru bin ‘Ali menyatakan tsiqat. Maslamah berkata 
“tsiqat masyhur termasuk hafizh” *At Tahdzib juz 9 no 698+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat 
tsabit” *At Taqrib 2/129+. Adz Dzahabi berkata tsiqat wara’ *Al Kasyf no 5134+ 

 Muhammad bin Ja’far Al Hudzaliy Abu Abdullah Al Bashriy yang dikenal dengan sebutan 
Ghundar adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ali bin Madini berkata “ia lebih aku sukai 
daripada Abdurrahman *Ibnu Mahdi+ dalam periwayatan dari Syu’bah”. Abu Hatim berkata 
dari Muhammad bin Aban Al Balkhiy bahwa Ibnu Mahdi berkata “Ghundar lebih tsabit dariku 
dalam periwayatan dari Syu’bah”. Abu Hatim, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa’ad menyatakan 
tsiqat. Al Ijli menyatakan ia orang bashrah yang tsiqat dan ia adalah orang yang paling tsabit 
dalam riwayat dari Syu’bah *At Tahdzib juz 9 no 129+ 

 Syu’bah bin Hajjaj adalah perawi kutubus sittah yang telah disepakati tsiqat. Syu’bah seorang 
yang tsiqat hafizh mutqin dan Ats Tsawri menyebutnya “amirul mukminin dalam hadis” *At 
Taqrib 1/418] 

 Abu Maslamah adalah Sa’id bin Yazid bin Maslamah Al Azdi perawi kutubus sittah yang 
tsiqat. Ibnu Ma’in, Nasa’i, Ibnu Sa’ad, Al Ijli, Al Bazzar menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 4 no 168]. Ibnu Hajar menyatakan tsiqat 
[At Taqrib 1/367] 

 Abu Nadhrah adalah Mundzir bin Malik perawi Bukhari dalam At Ta’liq, Muslim dan Ashabus 
Sunan. Ibnu Ma’in, Abu Zur’ah, Nasa’i, Ibnu Sa’ad, Ahmad bin Hanbal menyatakan tsiqat *At 
Tahdzib juz 10 no 528]. Ibnu Hajar menyatakan tsiqat [At Taqrib 2/213] 

ؼي ٔ ٓ ٖ ٤ي ر ٘خ كٔ ٘خ كيػ خٍ كيػ ٠َ ه ل ٔ ٖ حُ َ٘ ر ٘خ ر خٍ كيػ س ه

ٓخ  خٍ أ ٔخء ه ٘ ؼش حُ ظ زخّ ػٖ ٓ ٖ ػ ض حر ٓؤُ خٍ  ٠َس ه ٗ ٢ ىحٝى ػٖ أر

خ )  ٤ٜ وَأ ك ٔخ ط خٍ ك ٠ِ! ه ِض ر خٍ ه ٔخء ” ؟ ه ٘ ٍٓٞس حُ وَأ ”  ٔخ ط ك

 ٠ ٔٔ ٠ أؿَ ٓ ٜٖ٘ اُ ٓ ٚ ظْ ر ؼ ظ ٔظ ٓ  !ُٞ هَأطُٜخ ٌٌٛح ٓخ ٓؤُظي !؟ هِض ٫ (ح

ٌح ٜخ ً بٗ خٍ : ك  ه

Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas‟adah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Bisyr bin Mufadhdhal yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud 

dari Abi Nadhrah yang berkata : aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nikah mut‟ah. 

Ibnu Abbas berkata : tidakkah engkau membaca surah An Nisaa‟?.  Aku berkata “tentu”. 

Tidakkah kamu membaca “maka wanita yang kamu nikmati [istamta‟tum] sampai batas 

waktu tertentu”?. Aku berkata “tidak, kalau aku membacanya seperti itu maka aku tidak 

akan bertanya kepadamu!. Ibnu Abbas berkata “sesungguhnya seperti itulah” [Tafsir Ath 

Thabari 6/587 tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At Turqiy]. 

Riwayat ini juga shahih sanadnya. Humaid bin Mas‘adah termasuk perawi Ashabus Sunan 

dan Muslim. Abu Hatim berkata ―shaduq‖. Ibnu Hibban memasukkanya dalam Ats Tsiqat. 

Nasa‘i menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 3 no 83]. Ibnu Hajar berkata ―shaduq‖ [At Taqrib 

1/246]. Adz Dzahabi berkata ―shaduq‖ [Al Kasyf no 1257]. Bisyr bin Mufadhdhal adalah 

perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Abu Hatim, Abu Zur‘ah, Nasa‘i, Ibnu Hibban, Al 

Ijli, Ibnu Sa‘ad dan Al Bazzar menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 844]. Ibnu Hajar 

berkata ―tsiqat tsabit ahli ibadah‖ [At Taqrib 1/130]. Dawud bin Abi Hind adalah perawi 

Bukhari dalam At Ta‘liq, Muslim dan Ashabus Sunan. Ahmad bin Hanbal berkata ―tsiqat 
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tsiqat‖. Ibnu Ma‘in, Al Ijli, Ibnu Khirasy, Ibnu Sa‘ad, Abu Hatim dan Nasa‘i menyatakan 

tsiqat. [At Tahdzib juz 3 no 388]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat mutqin [At Taqrib 1/283]. 

 ٢ِ ٖ ػ َٜ ر ٘خ ٗ زي هللا كيػ ٘خ ػ ٞ أكٔي ػٖ كيػ ٢ أر زَٗ خٍ أه ه

س َٓ ٖ ٖ ػَٔ ػٖ ػَٔٝ ر ٠ٔ ر ٤ ٤َ ”   ػ ز ٖ ؿ ٤ي ر ؼ ٓ ٔخ ػٖ  ك

 ٠ ٔٔ ٠ أؿَ ٓ ٜٖ٘ اُ ٓ ٚ ظْ ر ؼ ظ ٔظ ٓ  دعى ٕد ١دأ سءحٍم ًٙٙ ٍحمٝ ”ح

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Nashr bin „Ali yang berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Ahmad dari Isa bin „Umar 

dari „Amru bin Murrah dari Sa‟id bin Jubair “maka wanita yang kamu nikmati 

[istamta‟tum] sampai batas waktu tertentu” ia berkata “ini adalah bacaan Ubay bin Ka‟ab” 

[Al Masahif Ibnu Abi Dawud no 130] 

Riwayat ini shahih para perawinya tsiqat. Abdullah adalah Abdullah bin Sulaiman bin Al 

Asy‘at As Sijistani atau yang dikenal dengan Abu Bakar bin Abi Dawud, ia adalah seorang 

hafizh yang tsiqat dan mutqin [Irsyad Al Qadhi no 576]. Nashr bin Ali Al Jahdhamiy adalah 

perawi kutubus sittah yang tsiqat tsabit [At Taqrib 2/243]. Abu Ahmad Az Zubairi adalah 

Muhammad bin ‗Abdullah bin Zubair perawi kutubus sittah yang tsiqat tsabit hanya saja 

sering salah dalam hadis dari Ats Tsawriy [At Taqrib 2/95]. Isa bin Umar Al Asdiy adalah 

perawi Tirmidzi dan Nasa‘i yang tsiqat [At Taqrib 1/773]. ‗Amru bin Murrah Abu Abdullah 

Al Kufiy perawi kutubus sittah yang tsiqat dan ahli ibadah [At Taqrib 1/745]. Sa‘id bin Jubair 

Al Asdiy adalah tabiin perawi kutubus sittah yang tsiqat tsabit faqih [At Taqrib 1/349] 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan bacaan Ubay bin Ka‘ab ini dengan jalan sanad dari Abu Kuraib 

dari Yahya bin Isa dari Nushair bin Abi Al Asy‟at dari Ibnu Habib bin Abi Tsabit dari 

ayahnya dari Ibnu Abbas. [Tafsir Ath Thabari 6/586 tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At 

Turqiy]. Para perawinya tsiqat kecuali Yahya bin Isa Ar Ramliy 

Yahya bin Isa Ar Ramliy adalah perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad, Muslim, Abu 

Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ahmad bin Hanbal telah menta‘dilnya. Al Ijli menyatakan 

ia tsiqat tasyayyu‘. Abu Muawiyah telah menulis darinya. Nasa‘i berkata ―tidak kuat‖. Ibnu 

Ma‘in berkata dhaif atau tidak ada apa-apanya atau tidak ditulis hadisnya. Maslamah berkata 

―tidak ada masalah padanya tetapi di dalamnya ada kelemahan‖. Ibnu Ady berkata 

―kebanyakan riwayatnya tidak memiliki mutaba‘ah‖ [At Tahdzib juz 11 no 428]. Ibnu Hajar 

berkata ―jujur sering salah dan tasyayyu‘‖ [At Taqrib 2/311-312]. Adz Dzahabi berkata 

―shuwailih‖ [Man Tukullima Fihi Wa Huwa Muwatstsaq no 376]. Ibnu Hibban menyatakan 

kalau ia jelek hafalannya banyak salah sehingga meriwayatkan dari para perawi tsiqat riwayat 

bathil tidak berhujjah dengannya [Al Majruhin no 1221]. Kesimpulannya Yahya bin Isa Ar 

Ramliy adalah perawi yang hadisnya bisa dijadikan syawahid dan mutaba‘ah. 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan bacaan Ubay bin Ka‘ab ini dengan jalan sanad dari Ibnu 

Basyaar dari Abdul A‟la dari Sa‟id dari Qatadah [Tafsir Ath Thabari 6/588 tahqiq Abdullah 

bin Abdul Muhsin At Turqiy]. Ibnu Basyaar adalah Muhammad bin Basyaar seorang perawi 

kutubus sittah yang tsiqat [At Taqrib 2/58]. Abdul A‘la bin Abdul A‘la adalah perawi 

kutubus sittah yang tsiqat [At Taqrib 1/551]. Sa‘id bin Abi Arubah adalah perawi kutubus 

sittah seorang hafizh yang tsiqat mengalami ikhtilat dan orang yang paling tsabit riwayatnya 

dari Qatadah [At Taqrib 1/360]. Qatadah As Sadusiy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat 

tsabit [At Taqrib 2/26]. 
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Secara keseluruhan riwayat-riwayat ini saling menguatkan dan menunjukkan kalau bacaan 

tersebut shahih dari Ubay bin Ka‘ab. Ubay bin Ka‘ab dan Ibnu Abbas membaca bacaan 

tersebut dengan ―Famastamta‘tum bihi minhunna ila ajali musamma‖. Adapun perkataan 

Ibnu Jarir yang menafikan bacaan kedua sahabat ini merupakan kecerobohan yang nyata 

ٜٔخ )ٝأٓخ ٓخ ١ٍٝ ػٖ أر٢ّ رٖ ًؼذ ٝحرٖ ػزخّ ٖٓ هَ ظْ  حءط ؼ ظ ٔظ ٓ ٔخ ح ك

٠ٔٔ ٠ أؿَ ٓ ٜٖ٘ اُ ٓ ٚ  ٤ُِٖٔٔٔح قكخٜٓ ٚر صءخؿ خٓ ف٬ور سءحَوك ، ( ر

 ٍَ َُ حُوخ١ُغ حُؼٌ ٝؿ٤َ ؿخثِ ٧كي إٔ ٣ِلن ك٢ ًظخد هللا طؼخ٠ُ ٤ٗجًخ ُْ ٣ؤص رٚ حُوز

ٚ ٬ك ـُٞ ه  ػٖٔ ٫ ٣

Adapun apa yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka‟ab dan Ibnu Abbas dari bacaan mereka 

berdua [Famastamta‟ tum bihi min hunna ila ajalin musamma], bacaan ini menyelisihi 

mushhaf kaum muslimin. Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menambahkan dalam 

kitab Allah sesuatu yg tidak datang dari khabar yang qath‟i dan tidak diperbolehkan 

menyelisihinya [Tafsir Ath Thabari 6/589 tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At Turqiy] 

Komentar Ibnu Jarir ini jika diperhatikan dengan baik jelas mengandung keanehan. Beliau 

mengesankan kalau Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka‘ab memiliki bacaan Al Qur‘an yang 

menyelisihi bacaan kaum muslimin dan mengesankan kalau mereka berdua menambahkan 

sesuatu dalam Kitab Allah. Jika telah shahih dari Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka‘ab soal 

bacaan itu maka tidak ada gunanya menafikan tanpa dalil. Yang harus dilakukan bukannya 

menolak riwayat tersebut tetapi bagaimana menafsirkannya agar tidak berkesan 

“menambahkan sesuatu dalam kitab Allah” atau mengesankan “terjadinya tahrif Al Qur‟an” 

versi Ibnu Abbas dan Ubay. 

Masalah seperti ini bukan barang baru bagi para ulama, bacaan tentang nikah mut‘ah ini 

bukan satu-satunya bacaan yang diriwayatkan secara shahih oleh sahabat tetapi tidak 

nampak dalam mushaf kaum muslimin. Sebut saja yang paling populer adalah ayat rajam. 

Telah diriwayatkan oleh sahabat mengenai ayat rajam atau bacaan yang mengandung hukum 

rajam tetapi tidak nampak dalam mushaf kaum muslimin. Apakah ada ulama yang 

mengatakan bahwa bacaan itu menyelisihi mushaf kaum muslimin dan mesti ditolak?. Tidak, 

para ulama menafsirkan kalau bacaan tersebut sudah dinasakh tilawah-nya tetapi matan 

hukumnya tidak. 

Lantas apa susahnya mengatakan hal yang sama untuk bacaan Ibnu Abbas dan Ubay bin 

Ka‘ab di atas. Kita dapat mengatakan kalau bacaan “ila ajalin musamma” telah dinasakh 

tilawah-nya tetapi matan hukumnya tidak. Buktinya Ibnu Abbas mengakui bahwa ayat ini 

memang diturunkan oleh Allah SWT dan ia berdalil dengannya ketika ada yang bertanya 

tentang “nikah mut‟ah”. 

. 

. 

Syubhat Para Pengingkar 

Kemudian ada yang berusaha mementahkan ayat nikah mut‘ah ini dengan berbagai hadis 

yang katanya ―mutawatir‖ tentang haramnya mut‘ah. Usaha ini pun termasuk sesuatu yang 
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aneh. Karena pada akhirnya apa yang mereka maksud mutawatir itu saling kontradiktif satu 

sama lain. Mereka sendiri dengan usaha yang “melelahkan” akhirnya menggeser satu demi 

satu hadis-hadis tersebut hingga tersisa satu hadis pengharaman mut‘ah pada saat Fathul 

Makkah yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Jadi apanya yang mutawatir? Dan 

mereka menutup mata dengan berbagai hadis yang diriwayatkan sahabat dimana mereka 

membolehkan nikah mut‘ah. 

Syubhat yang paling lucu adalah pernyataan bahwa An Nisaa‟ ayat 24 di atas menggunakan 

kata istimtaa‟ bukannya kata mut‟ah dan istimtaa‟ menurutnya bukan diartikan mut‟ah. 

Sungguh orang seperti ini patut dikasihani, seharusnya ia membuka dulu berbagai riwayat 

atau hadis untuk melihat bagaimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] dan para 

sahabat telah menggunakan kata istimtaa‘ untuk menyebutkan nikah mut‘ah. Berikut 

diantaranya 

٤َ ػٖ  ٓٔخػ ٤ي ػٖ ا ؼ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل خ ٣ خٍ ٗ ٢ِ ه ٖ ػ ٘خ ػَٔٝ ر كيػ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ـِٝ ٓغ ٍ ٘خ ٗ خٍ ً زي هللا ه ٤ْ ػٖ ػ ه

خٍ  ٢ٜ أٝ ه ظو ٔ ٘خ إٔ ٣ ٠ ؼ ٚ ر ظؤًٗ ٓ خ ٔخء ك ٘خ ٗ ؼ ٓ ْ٤ ُٝ ِْ ٓ ٝ

 ٢ ٘خ ك ٘خ ٍٝهٚ ُ َهٚ ُ ٣ ِْ ٘خ ك ٤ ٜ ظ ٘خ ٫ه ض ُ ٞ أًٗ ُ

ؼٞد خُ ظخع ر ٔظ ٓ  ح٫

Telah menceritakan kepada kami „Amru bin „Ali yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Yahya bin Sa‟id dari Ismail dari Qais dari „Abdullah yang berkata “kami berperang 

bersama Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan kami tidak membawa wanita maka 

sebagian kami meminta zini untuk mengebiri atau berkata sekiranya diizinkan kepada kami 

untuk mengebiri maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] tidak mengizinkan kami dan 

Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] mengizinkan kami untuk Istimtaa‟ dengan pakaian 

[Musnad Al Bazzar 5/294 no 1671 dengan sanad yang shahih] 

Apakah maksud dari kata Istimtaa‘ dengan pakaian di atas. Apakah maksudnya menikahi 

wanita secara permanen? Atau maksudnya menikahi wanita secara mut‘ah?. Penjelasannya 

ada dalam hadis berikut. 

 ْ٤ ي ػٖ ه ٢ هخُ ٖ أر ٤غ ػٖ ر ٘خ ًٝ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

لٖ  ٗٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘خ ٓغ حُ خٍ ً زي هللا ه ػٖ ػ

٘خ  ْ ٍهٚ ُ خ ػ ٜ٘خٗ ٢ٜ ك ظو ٔ ٍٓٞ هللا أ٫ ٗ خ ٍ ٘خ ٣ ِ و زخد ك ٗ

٢ حٕ  َ ك ٠ ح٧ؿ ؼٞد اُ خُ َٔأس ر ٌق حُ ٘ لَٓٞح ٗ زي هللا } ٫ ط َأ ػ ْ ه ػ

{ ٌْ ٓخ أكَ هللا ُ زخص  ٤ ١ 

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Waki‟ dari Ibnu Abi Khalid dari Qais 

dari Abdullah yang berkata “kami bersama Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan kami 

masih muda, kami berkata “wahai Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] tidakkah kami 

dikebiri?. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] melarang kami melakukannya kemudian 

Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] memberi keringanan kepada kami untuk menikahi 

wanita dengan pakaian sampai waktu yang ditentukan. Kemudian „Abdullah membaca [Al 
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Maidah ayat 87] “janganlah kalian mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan 

kepada kalian” [Musnad Ahmad 1/432 no 4113, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata 

“sanadnya shahih dengan syarat Bukhari Muslim] 

Maka arti kata Istimtaa‟ yang digunakan oleh para sahabat adalah “menikahi seorang wanita 

sampai batas waktu yang ditentukan”. Tidak hanya di hadis ini, bahkan di hadis-hadis yang 

dijadikan hujjah pengharaman mut‘ah, kata yang digunakan untuk menyebutkan “nikah 

mut‟ah” juga dengan lafal istimtaa‘. 

. 

. 

Riwayat Para Tabi’in 

Tafsir An Nisaa‘ ayat 24 sebagai dalil bagi nikah mut‘ah bukanlah mutlak milik syi‘ah tetapi 

termasuk pemahaman sahabat [Ibnu ‗Abbas dan Ubay] dan tabiin seperti halnya Mujahid 

[seorang imam dalam tafsir], As Suddiy dan Al Hakam bin Utaibah. 

 ٖ ٠ٔ ػٖ حر ٤ ْٛ ػٖ ػ ٞ ػخ ٘خ أر خٍ كيػ ٖ ػَٔٝ ه ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

ٛي  ٤ق ػٖ ٓـخ ـ ٗ ٢ ٜٖ٘أر ٓ ٚ ظْ ر ؼ ظ ٔظ ٓ ٔخ ح ٢٘  ك ؼ خٍ : ٣ ٌخف ه ٗ

ؼش ظ ٔ  حُ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin „Amru yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu „Aashim dari „Isa dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid “maka wanita [istri] 

yang kamu nikmati [istimta‟] diantara mereka”, ia berkata yaitu Nikah Mut‟ah [Tafsir Ath 

Thabari 6/586 tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At Turqiy]. 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai Mujahid. Muhammad bin ‗Amru bin ‗Abbas Al 

Bahiliy adalah syaikh [guru] Ibnu Jarir Ath Thabari, dan dia seorang yang tsiqat [Tarikh 

Baghdad 4/213 no 1411]. Abu ‗Aashim adalah Dhahhak bin Makhlad Asy Syaibani seorang 

perawi kutubus sittah yang tsiqat tsabit [At Taqrib 1/444]. Isa bin Maimun Al Jurasiy Abu 

Musa adalah seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/776]. Abdullah bin Abi Najih Yasaar Al 

Makkiy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat dan dikakatan melakukan tadlis [At Taqrib 

1/541] tetapi periwayatannya dari Mujahid juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Mujahid 

bin Jabr Al Makkiy adalah perawi kutubus sittah seorang yang tsiqat dan Imam dalam tafsir 

dan ilmu [At Taqrib 2/159] 

ؼق ٖ ؿ ٘خ ٓلٔي ر خٍ كيػ ٠٘ ه ؼ ٔ ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر ٘خ كيػ خٍ كيػ ٍ ه

ٔخء  ٘ ٘خص ٖٓ حُ ٜ ٔل ش ٝحُ ٌٛٙ ح٣٥ ٚظ ػٖ  ٓؤُ خٍ  ٌْ ه ل زش ػٖ حُ ؼ ٗ

ٟغ ٞٔ ٌٛح حُ  ٠ ٌْ اُ ٔخٗ ٌض أ٣ ِ ٓخ ٓ ٜٖ٘  ا٫  ٓ ٚ ظْ ر ؼ ظ ٔظ ٓ ٔخ ح ك

٫ٞ إٔ  ُ ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ خٍ ػ ٌْ ٝه ل خٍ حُ خٍ ٫ ه ٔٞهش ٢ٛ ؟ ه ٘ أٓ

و٢ ٗ ٠ ا٫  ٓخ ُٗ ؼش  ظ ٔ ٠ٜ ػٖ حُ ٗ ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ  ػَٔ ٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Syu‟bah dari Al Hakam [Syu‟bah] berkata aku bertanya kepadanya tentang ayat “dan 
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[diharamakan juga menikahi] wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki” 

sampai pada ayat “maka wanita [sitri] yang telah kamu nikmati [istimta‟] diantara mereka” 

apakah telah dihapus [mansukh]?. [Al Hakam] berkata “tidak” kemudian Al Hakam berkata 

dan Ali radiallahu „anhu telah berkata seandainya Umar radiallahu „anhu tidak melarang 

mut‟ah maka tidak ada yang berzina kecuali orang yang celaka [Tafsir Ath Thabari 6/588 

tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin At Turqiy]. 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai Al Hakam. Muhammad bin Al Mutsanna adalah 

perawi kutubus sittah yang tsiqat tsabit [At Taqrib 2/129]. Muhammad bin Ja‘far Ghundar 

adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat shahih kitabnya kecuali pernah keliru [At Taqrib 

2/63]. Syu‘bah bin Hajjaj adalah perawi kutubus sittah yang telah disepakati tsiqat. Syu‘bah 

seorang yang tsiqat hafizh mutqin dan Ats Tsawri menyebutnya ―amirul mukminin dalam 

hadis‖ [At Taqrib 1/418]. Al Hakam bin Utaibah seorang perawi kutubus sittah yang tsiqat 

tsabit faqih dikatakan melakukan tadlis [At Taqrib 1/232]. Riwayat Al Hakam menunjukkan 

kalau ia sendiri menafsirkan bahwa An Nisaa‘ ayat 24 itu berkaitan dengan nikah mut‘ah 

sehingga ketika ditanya apakah ayat tersebut telah dihapus ia menjawab ―tidak‖ dan mengutip 

perkataan Imam Ali tentang mut‘ah. 

. 

. 

Kesimpulan 

Yang dapat disimpulkan pada pembahasan kali ini adalah memang terdapat ayat Al Qur‘an 

yang menghalalkan nikah mut‘ah yaitu An Nisaa‘ ayat 24 dan telah diriwayatkan dari sahabat 

dan tabiin [sebagai salafus salih] bahwa ayat tersebut memang berkenaan dengan nikah 

mut‘ah. Kalau begitu bagaimana dengan hadis-hadis pengharaman mut‘ah?  Ada yang 

mengatakan kalau hadis-hadis ini telah menasakh ayat tentang nikah mut‘ah tetapi tentu 

pernyataan ini masih perlu diteliti kembali, insya Allah akan dibahas hadis-hadis tersebut 

didalam thread khusus. Kami ingatkan kepada pembaca jika ada yang menganggap penulis 

menghalalkan nikah mut‘ah berdasarkan postingan ini maka orang tersebut jelas terburu-

buru. Pembahasan tentang dalil nikah mut‘ah ini masih akan berlanjut dan sampai saat itu 

selesai kami harap jangan ada yang mengatasnamakan penulis soal hukum nikah mut‘ah. 

Catatan : Terkait dengan musibah yang menimpa saudara kita di Jepang mari kita sama-

sama berdoa agar mereka diberikan kesabaran dan bisa melewati masa sulit ini dengan baik. 

Nikah Mut’ah Bukanlah Zina? Menggugat Salafy 

Posted on Februari 28, 2011 by secondprince  

Nikah Mut’ah Bukanlah Zina? Menggugat Salafy 

Tulisan ini bukan mempermasalahkan hukum nikah mut‘ah. Baik yang mengharamkan dan 

yang menghalalkan nikah mut‘ah sama-sama memiliki hujjah. Masalah yang kami bahas 

pada tulisan kali ini adalah ulah mulut gatal sebagian pengikut salafy yang berkata “nikah 

mut‟ah adalah zina”. Tidak diragukan kalau Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] pernah 

menghalalkan nikah mut‘ah dan para sahabatpun pernah melakukan nikah mut‘ah. 

https://secondprince.wordpress.com/2011/02/28/nikah-mut%e2%80%99ah-bukanlah-zina-menggugat-salafy/
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Berdasarkan fakta ini maka perkataan “nikah mut‟ah adalah zina” memiliki konsekuensi 

kalau Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] pernah menghalalkan zina dan para sahabat 

pernah melakukan zina. Na‘udzubillah, bukankah ini adalah tuduhan yang keji. 

Terdapat dalil yang menyebutkan kalau Nikah mut‘ah bukanlah sesuatu yang keji melainkan 

sesuatu yang ―baik‖. Hal ini pernah disebutkan dalam hadis Ibnu Mas‘ud dengan sanad yang 

shahih. 

ِ ٍَ َػْزُي هللاَّ ٍَ هَخ ٍْ هَخ ْٖ ه٤َْ ََ َػ خِػ٤ َٔ ْٓ ْٖ اِ ٌَ َػ ٣ َِ ػََ٘خ َؿ ِؼ٤ٍي َكيَّ َٓ  ُٖ ػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر َّ٘خ َكيَّ ًُ  

 ٢ ِٜ ظَْو ْٔ َِْ٘خ أ٫ََ َٗ ٢ٌْء كَوُ َٗ َْ ََُ٘خ  ٤َُْ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ  ٝ ُِ ـْ َٗ

أَ َػ٤ََِْ٘خ ََ َّْ هَ ِد ػُ ْٞ أَسَ رِخُؼَّ َْ َٔ ُْ ٌَِق ح ْ٘ َٗ ْٕ َٚ ََُ٘خ أَ هَّ ٍَ  َّْ َُِي ػُ ًَ  ْٖ َٜخَٗخ َػ َٖ   كََ٘ ٣ ٌِ َٜخ حَُّ ٣َخ أ٣َُّ

آ َٖ ْؼظَِي٣ ُٔ ُْ َ ٫َ ٣ُِلذُّ ح َّٕ هللاَّ ٫َ طَْؼظَُيٝح اِ َٝ  ْْ ٌُ َُ ُ ََّ هللاَّ خ أََك َٓ ٞح ٤َ١ِّزَخِص  ُٓ َِّ ُ٘ٞح ٫َ طَُل َٓ  

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‟id yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Jarir dari Isma‟il dari Qais yang berkata Abdullah berkata “kami berperang 

bersama Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan kami tidak membawa wanita [istri], 

kami berkata “apakah sebaiknya kita mengebiri” maka Beliau [shallallahu „alaihi 

wasallam] melarang kami melakukannya kemudian mengizinkan kami untuk menikahi wanita 

dengan selembar pakaian kemudian Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] membacakan 

kepada kami “janganlah kalian mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan 

kepada kalian dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah SWT tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas [Al Maidah ayat 87]“ [Shahih Bukhari 7/4 

no 5075] 

 ْ٤ ي ػٖ ه ٢ هخُ ٖ أر ٤غ ػٖ ر ٘خ ًٝ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

لٖ  ٗٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘خ ٓغ حُ خٍ ً زي هللا ه ػٖ ػ

٢ٜ ظو ٔ ٍٓٞ هللا أ٫ ٗ خ ٍ ٘خ ٣ ِ و زخد ك ٗ ٘خ   ْ ٍهٚ ُ خ ػ ٜ٘خٗ ك

لَٓٞح  زي هللا } ٫ ط َأ ػ ْ ه َ ػ ٠ ح٧ؿ ؼٞد اُ خُ َٔأس ر ٌق حُ ٘ ٢ حٕ ٗ ك

{ ٌْ ٓخ أكَ هللا ُ زخص  ٤ ١ 

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Waki‟ dari Ibnu Abi Khalid dari Qais 

dari Abdullah yang berkata “kami bersama Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] dan kami 

masih muda, kami berkata “wahai Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] tidakkah kami 

dikebiri?. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] melarang kami melakukannya kemudian 

Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] memberi keringanan kepada kami untuk menikahi 

wanita dengan mahar berupa pakaian sampai waktu yang ditentukan. Kemudian „Abdullah 

membaca [Al Maidah ayat 87] “janganlah kalian mengharamkan apa yang baik yang telah 

Allah halalkan kepada kalian” [Musnad Ahmad 1/432 no 4113, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth 

berkata “sanadnya shahih dengan syarat Bukhari Muslim] 

Perhatikan baik-baik, Ibnu Mas‘ud ketika menyebutkan nikah mut‘ah ia membaca ayat 

sebagaimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] membacakan ayat “janganlah kalian 

mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan kepada kalian”. Ini berarti nikah 

mut‘ah itu termasuk dalam “thayyibaat” [hal yang baik]. Jadi keliru sekali kalau mengatakan 
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Nikah mut‟ah adalah zina. Bagaimana mungkin zina disebut sesuatu yang baik?. Perkara 

pada akhirnya nikah mut‘ah diharamkan [menurut sebagian orang] tetap saja tidak mengubah 

kalau nikah mut‘ah itu sesuatu yang baik. 

Seandainya nikah mut‘ah itu hukumnya haram tetap saja sangat tidak benar menyatakan 

nikah mut‘ah adalah zina. Apa yang akan mereka katakan terhadap para sahabat yang 

melakukan nikah mut‘ah. Apakah mereka akan menuduh para sahabat telah berzina?. 

ٖ خ٫ ػ لخٕ ه ٘خ ػ خٍ ٝػ ِٜ ه ٘خ ر ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ ٛٔخّ كيػ ح 

 ٖ زي هللا حٕ ر ٖ ػ َ ر ـخر ِض ُ خٍ ه ٠َس ه ٗ ٢ ظخىس ػٖ أر ٘خ ه ػ

ٜخ  ؤَٓ ر زخّ ٣ ٖ ػ ؼش ٝحٕ ر ظ ٔ ٠ٜ٘ ػٖ حُ ٣ ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ َ٤ ِر حُ

 ٠ ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٘خ ٓغ ٍ ؼ ظ ٔ غ ط لي٣ ي١ ؿَٟ حُ ٠ِ ٣ ٢ ػ وخٍ ُ خٍ ك ه

٢ٟ هللا  ٢ ػَٔ ٍ ِٔخ ُٝ ٌَ ك ٢ ر لخٕ ٝٓغ أر خٍ ػ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

ن وخٍ حٕ حُ ٘خّ ك ٘ٚ هطذ حُ ٠ِ ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وَإٓ ٝحٕ ٍ ٛٞ حُ ٍإٓ 

 ٍٞٓ ي ٍ ٠ِ ٜػ ظخٕ ػ ؼ ظ ظخ ٓ خٗ ٜٔخ ً ٍٓٞ ٝأٗ َ ٛٞ حُ  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

ؼش  ظ ٓ َٟ لؾ ٝح٧ه ؼش حُ ظ ٛٔخ ٓ ِْ اكيح ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

ٔخء ٘  حُ

Telah menceritakan kepada kami Bahz dan telah menceritakan kepada kami Affan , keduanya 

[Bahz dan Affan] berkata telah menceritakan kepada kami Hamam yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Qatadah dari Abi Nadhrah  yang berkata “aku berkata kepada 

Jabir bin Abdullah RA „sesungguhnya Ibnu Zubair telah melarang mut‟ah dan Ibnu Abbas 

memerintahkannya‟. Abu Nadhrah berkata „Jabir kemudian berkata kepadaku „kami pernah 

bermut‟ah bersama Rasulullah‟. [Affan berkata] “ dan bersama Abu Bakar. Ketika Umar 

menjadi pemimpin orang-orang, dia berkata „sesungguhnya Al Qur‟an adalah Al Qur‟an dan 

Rasulullah SAW adalah Rasul dan sesungguhnya ada dua mut‟ah pada masa Rasulullah 

SAW hidup, salah satunya adalah mut‟ah haji dan yang satunya adalah mut‟ah wanita‟ 

[Musnad Ahmad 1/52 no 369, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth menyatakan sanadnya shahih 

sesuai dengan syarat Muslim] 

Hadis di atas menyebutkan kalau para sahabat [termasuk Jabir] pernah bermut‟ah bersama 

Abu Bakar. Apakah Jabir, Abu Bakar dan sahabat lainnya akan dikatakan telah melakukan 

zina?. Na‘udzubillah, tetapi itulah konsekuensi dari perkataan “Nikah mut‟ah adalah zina”. 

Sangat jelas bahwa sebagian sahabat tetap menghalalkan nikah mut‘ah selepas Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] wafat. Hadis di atas menjadi bukti dimana Jabir mengatakan 

kalau para sahabat [termasuk dirinya] tetap melaksanakan mut‘ah dimasa Abu Bakar. 

 ٚ ٔؤُ ٚ ك ُِ٘ ٓ ٢ ٘خٙ ك ج ـ َح ك ٔظ ؼ زيهللا ٓ ٖ ػ َ ر يّ ؿخر خٍ ػطخء ه ه

ي  ٠ِ ٜػ ٘خ ػ ؼ ظ ٔظ ٓ ؼْ ح وخٍ ٗ ؼش ك ظ ٔ َٝح حُ ًً ْ ٤خء ػ ٗ وّٞ ػٖ أ حُ

ٌَ ٝػَٔ ٢ ر ِْ ٝأر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Atha‟ berkata “Jabir bin Abdullah datang untuk menunaikan ibadah umrah. Maka kami 

mendatangi tempatnya menginap. Beberapa orang dari kami bertanya berbagai hal sampai 

akhirnya mereka bertanya tentang mut‟ah. Jabir menjawab “benar, kami melakukan mut‟ah 
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pada masa hidup Rasulullah SAW, masa hidup Abu Bakar dan masa hidup Umar”. [Shahih 

Muslim 2/1022 no 15 (1405) tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi] 

Sekali lagi jika nikah mut‟ah adalah zina, maka konsekuensinya adalah Jabir dan para 

sahabat lainnya bersepakat melakukan zina dan menghalalkan zina. Kami yakin hal ini tidak 

akan diterima oleh siapapun yang mengaku muslim. Semoga pengikut salafy yang bermulut 

usil itu dapat menahan diri untuk tidak mengatakan kalau nikah mut‟ah adalah zina. Karena 

perkataan itu sama saja telah mencaci para sahabat Nabi? Dan bukankah menurut mereka 

pengikut salafy, mencaci sahabat Nabi adalah kafir. Memang barang siapa yang mulutnya 

terlalu mudah mengumbar kata kafir maka kata kafir itu akan berbalik pada dirinya sendiri. 

Salam Damai 

Apakah Ada Kitab Ali? : Mengkritik Tulisan ”Kitab-

kitab Samawi [dari Buku-buku Syiah[” 

Posted on Februari 24, 2011 by secondprince  

Apakah Ada Kitab Ali? : Mengkritik Tulisan ”Kitab-kitab Samawi [dari Buku-buku 

Syiah[” 

Sebagian orang yang memiliki kebencian terhadap syiah tidak memiliki kehalusan dalam 

berhujjah. Mereka dengan keterbatasan ilmu atau logika atau literatur sering mengeluarkan 

hujjah atau argumentasi yang bathil. Ada situs-situs salafy yang menampilkan tulisan dengan 

judul ―Kitab-kitab Samawi [dari buku-buku Syiah]‖ yang merupakan kopipaste dari tulisan 

Husein Al Musawi [yang sudah terbukti kedustaannya]. Padahal argumentasi Husein Al 

Musawi itu sebenarnya bathil dan bertentangan dengan hadis-hadis yang tertera dalam kitab-

kitab Sunni.  

Hal yang dipermasalahkan oleh Husein Al Musawi adalah adanya kitab-kitab Samawi yang 

dimiliki para Imam Syiah. Kitab-kitab ini terkesan aneh dan eklusif hanya dimiliki para Imam 

Syiah dan diantaranya memuat karakteristik yang tidak bisa diterima akal menurut Husein Al 

Musawi. Setelah kami membaca tulisan tersebut kami akan mengkritik dua hal saja secara 

garis besar. 

. 

. 

. 

Metodologi Yang Cacat 

Pertama : Cara penulisan atau metodologi yang dilakukan Husein Al Musawi adalah metode 

pengutipan biasa tanpa menilai validitas riwayat yang dikutip sehingga pembaca tidak 

mengetahui apakah riwayat tersebut shahih atau tidak. Ketika mencela syiah banyak sekali 

pengikut salafy yang menggunakan metode ini padahal metode ini sangat ditolak dalam 

mazhab salafy. Dalam tulisannya Husein Al Musawi hanya mengutip sumber dari Al Kafi 

dan Bihar Al Anwar tanpa menyebutkan apakah riwayat itu shahih atau tidak [di sisi Syiah]. 

https://secondprince.wordpress.com/2011/02/24/apakah-ada-kitab-ali-mengkritik-tulisan-%e2%80%9ckitab-kitab-samawi-dari-buku-buku-syiah%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2011/02/24/apakah-ada-kitab-ali-mengkritik-tulisan-%e2%80%9ckitab-kitab-samawi-dari-buku-buku-syiah%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/27/kedustaan-penulis-kitab-lillahi-tsuma-lil-tarikh-%E2%80%9Cmengapa-saya-keluar-dari-syiah%E2%80%9D-sayyid-husain-al-musawi/
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Hal ini tidak jauh berbeda dengan orang yang mengutip berbagai hadis dari Sunan Tirmidzi, 

Sunan Nasa‘i, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad, Mu‘jam Ath Thabrani dan yang lainnya. 

Siapa yang bisa menjamin kalau riwayat itu shahih?. Bukankah masih ada kemungkinan 

kalau Husein Al Musawi hanya mengutip riwayat-riwayat dhaif?. Secara metodologi tulisan 

Husein Al Musawi itu mengandung cacat dan tentu saja untuk menilai shahih tidaknya 

riwayat yang dikutip maka harus merujuk kepada ilmu hadis syiah atau pendapat ulama 

syiah. Bagian ini kami serahkan kepada mereka yang memang memiliki kompetensi soal 

keilmuan syiah terutama dari kalangan pengikut syiah sendiri. 

. 

. 

. 

Argumentasi Yang Bathil 

Kedua : Alasan atau argumentasi Husein Al Musawi hanyalah syubhat-syubhat untuk 

menggiring pembaca sehingga terkesan kalau kitab-kitab tersebut tidak masuk akal atau 

meminjam salah satu bahasa Al Musawi “menyembunyikan ilmu”. Syubhat ini sebenarnya 

juga menyerang berbagai hadis Sunni dimana memang disebutkan ada kitab-kitab Samawi di 

sisi Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dan ada kitab yang memang dimiliki oleh 

keluarga Nabi seperti Kitab Ali. 

Telah terbukti dalam riwayat shahih kalau kitab Ali memang ada dan dimiliki atau 

diwariskan kepada keturunan Beliau salah satunya Muhammad Al Baqir yang dikenal 

sebagai salah satu Imam Syiah. 

 ٢ خٍ ك ٤ٚ ه ٖ ٓلٔي ػٖ أر لَ ر ؼ ٘ش ػٖ ؿ ٤ ٤ ٖ ػ َُحم ػٖ ر زي حُ ػ

٢ِ ظخد ػ ً ٢ ظخٕ ًً ٤ ل ـَحى ٝحُ  حُ

Abdurrazaq dari Ibnu „Uyainah dari Ja‟far bin Muhammad dari Ayahnya yang berkata “di 

dalam kitab Ali disebutkan kalau belalang dan ikan adalah sembelihan” [Mushannaf 

Abdurrazaq 4/532 no 8761]  

Atsar ini sanadnya shahih sampai Imam Muhammad Al Baqir. Abdurrazaq bin Hammam 

adalah seorang hafizh yang tsiqat [At Taqrib 1/599]. Sufyan bin Uyainah adalah seorang 

tsiqat faqih imam hujjah [At Taqrib 1/371]. Ja‘far bin Muhammad adalah seorang yang 

shaduq faqih imam [At Taqrib 1/163] sedangkan ayahnya Muhammad bin Ali bin Husein 

Abu Ja‘far Al Baqir adalah seorang yang tsiqat dan memiliki keutamaan [At Taqrib 2/114]. 

Atsar ini membuktikan kalau Kitab Ali itu memang ada dan dimiliki oleh Ahlul Bait 

keturunan Imam Ali yaitu Imam Muhammad Al Baqir. 

Memang suatu hal yang aneh jika Kitab Ali yang dimiliki para Imam ahlul bait tidaklah 

masyhur di sisi Sunni, mungkin ada berbagai alasan yang bisa kita kemukakan tapi bukan itu 

pokok persoalannya. Kitab Ali itu memang ada dan di dalamnya mungkin terkandung banyak 

ilmu tetapi tidaklah benar jika dikatakan adanya Kitab Ali berarti ada fenomena 

“menyembunyikan ilmu” bagi umat islam. Orang yang berkata seperti ini sudah jelas tidak 
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paham hadis Tsaqalain, bukankah hadis Tsaqalain menjelaskan kalau umat islam agar tidak 

tersesat maka hendaknya berpegang teguh pada Al Qur‘an dan Itrah Ahlul Bait Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. Jadi walaupun ada yang namanya kitab Ali atau kitab-kitab 

lainnya yang dimiliki para Imam, kalau umat islam berpegang teguh pada Itrah Ahlul Bait 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] maka umat dapat mengambil ilmu atau hikmah dari 

mereka. Adakah yang salah dengan belajar ilmu kepada mereka?. 

Di antara kitab yang dikutip Husein Al Musawi ada kitab yang ia sebut Shahifah An Namus 

kitab yang memuat nama-nama pengikut syiah hingga hari kiamat. Al Musawi berusaha 

menggiring pembaca dengan menunjukkan bahwa kitab ini tidak bisa diterima akal dan 

logika. Al Musawi berkata kalau nama-nama pengikut syiah di Irak pada masa ia hidup saja 

bisa mencapai minimal seratus jilid, lalu berapa banyak jilid yang diperlukan untuk tempat-

tempat lain? Dan berapa banyak jilid yang diperlukan untuk mencatat nama-nama mereka 

yang hidup hingga hari kiamat?. Sampai-sampai Husein Al Musawi mengandaikan jika tujuh 

lautan dijadikan lembaran maka tidak akan cukup untuk menuliskan nama-nama itu. Jadi 

menurut Husein Al Musawi riwayat adanya kitab ini tidak masuk akal tidak bisa diterima 

logika dan mustahil para Imam mengatakan demikian. 

Mungkin ada baiknya Husein Al Musawi dan pengikut salafy yang bisanya kopipaste plus 

suka menelan “makanan” mentah memperhatikan hadis-hadis kami Ahlus Sunnah maka 

insya Allah mereka akan menemukan hal yang lebih mengejutkan. Rasulullah [shallallahu 

‗alaihi wasallam] ternyata memiliki kitab samawi semacam ini yaitu kitab yang memuat 

nama-nama penghuni surga dan kitab yang memuat nama-nama penghuni neraka. 

غ  ٓخط  ٖ ل٢ ر ٗ ٤َ ػٖ  ز ٢ ه ٤غ ػٖ أر ِ ٘خ حُ زش كيػ ٤ ظ ٘خ ه كيػ

ٖ ػَٔٝ زي هللا ر خٍ ػٖ ػ ٢ٛ ه ؼخ ٖ حُ ٍٓٞ هللا   ر ٘خ ٍ ٤ ِ هَؽ ػ

ٌٛحٕ  ٓخ  يٍٕٝ  وخٍ أط خٕ ك ظخر يٙ ً ٢ ٣ ِْ ٝك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

 ٢ ١ٌِ ك وخٍ ُ خ ك زَٗ و ٍٓٞ هللا ا٫ إٔ ط خ ٍ ٘خ ٫ ٣ ِ و خٕ ك ظخر ٌ حُ

 ٠٘ ٤ٔ يٙ حُ ٓٔخء ٣ ٘ش ٝأ ـ َٛ حُ ٓٔخء أ ٤ٚ أ ٤ٖ ك ٔ ؼخُ ظخد ٖٓ ٍد حُ ٌٛح ً

ِْٜ زخث ْٜ ٝه خث ٤ٚ آر ِحى ك ٬ ٣ ْٛ ك ٠ِ آهَ ْ أؿَٔ ػ وٚ ػ ٘ ٫ٝ ٣ ّ

ٚ ٗٔخُ  ٢ ١ٌِ ك خٍ ُ ْ ه يح ػ ْٜ٘ أر ٓ  ٤ٚ ٤ٖ ك ٔ ؼخُ ظخد ٖٓ ٍد حُ ٌٛح ً

ِْٜ زخث ْٜ ٝه خث ٓٔخء آر ٘خٍ ٝأ َٛ حُ ٓٔخء أ ٬  أ ْٛ ك ٠ِ آهَ ْ أؿَٔ ػ ػ

خ  ٣ َ ٔؼ ٤ْ حُ ل ٚ ك ٛلخر وخٍ أ يح ك ْٜ٘ أر وٚ ٓ ٘ ٫ٝ ٣ ْ ٤ٜ ِحى ك ٣

ٛخكذ  بٕ  ٞح ك خٍر ٓيىٝح ٝه وخٍ  ٘ٚ ك َؽ ٓ ي ك خٕ أَٓ ه ٍٓٞ هللا إ ً ٍ

ظْ و ٘ش ٣ ـ ٘خٍ  حُ ٛخكذ حُ ٘ش ٝإ ػَٔ أ١ ػَٔ ٝإ  ـ َٛ حُ َ أ ٔؼ ٚ ر ُ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ْ ه ٘خٍ ٝإ ػَٔ أ١ ػَٔ ػ َٛ حُ َ أ ٔؼ ٚ ر ظْ ُ و ٣

زخى  ؼ ٌْ ٖٓ حُ َؽ ٍر خٍ ك ْ ه ٛٔخ ػ زٌ ٘ ٚ ك ٤ي٣ ِْ ر ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

َ٤ ؼ ٔ ٢ حُ ن ك ٣َ ٘ش ٝك ـ ٢ حُ ن ك ٣َ  ك

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Laits dari Abi Qabil dari Syufayy bin Maati‟ dari „Abdullah bin „Amru bin Ash yang berkata 

“Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] keluar menemui kami, ketika itu di tangan Beliau 

[shallallahu „alaihi wasallam] terdapat dua buah kitab. Beliau berkata “tahukah kalian 
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kedua kitab ini?”. Kami berkata “tidak tahu wahai Rasulullah kecuali Engkau mengabarkan 

kepada kami”. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berkata tentang kitab di tangan 

kanannya “Kitab ini berasal dari Tuhan semesta alam di dalamnya terdapat nama-nama 

penghuni surga [ahlul jannah] dan nama ayah-ayah mereka dan kabilah mereka, kemudian 

jumlahnya ditutup oleh orang terakhir dari mereka, tidak ada penambahan dan tidak ada 

pengurangan. Kemudian Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berkata tentang kitab yang 

ada di tangan kirinya “Kitab ini berasal dari Tuhan semesta alam di dalamnya terdapat 

nama-nama penghuni neraka dan nama-nama ayah mereka dan kabilah mereka, kemudian 

jumlahnya ditutup oleh orang terkahir dari mereka, tidak ada penambahan dan tidak ada 

pengurangan. Para sahabat berkata “apa manfaat amal wahai Rasulullah jika semua 

urusannya telah ditetapkan?”. Beliau [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “berusahalah 

dan mendekatlah karena penghuni surga hidupnya akan diakhiri dengan amalan penghuni 

surga meski ia melakukan amal perbuatan apapun dan penghuni neraka akan diakhiri 

dengan amalan penghuni neraka meski ia melakukan amal perbuatan apapun. Kemudian 

Rasulullah berisyarat dengan kedua tangannya dan berkata “Tuhan kalian telah selesai 

dengan hamba-hambaNya, sebagian berada di surga dan sebagian yang lain berada di 

neraka” [Sunan Tirmidzi 4/449 no 2141] 

Hadis riwayat ‗Abdullah bin ‗Amru bin Ash ini juga diriwayatkan Ahmad dalam Musnad-nya 

2/167 no 6563, Ibnu Abi Ashim dalam As Sunnah no 348, An Nasa‘i dalam Sunan Nasa‟i 

6/452 no 11473, Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir-nya 10/3276 no 18474, Al Ajurri dalam Asy 

Syari‟ah 1/384 no 347 dan Asy Syari‟ah 1/385 no 348. Hadis ‘Abdullah bin ‘Amru bin Ash 

ini sanadnya shahih. 

 Qutaibah bin Sa’id adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ahmad bin Hanbal 
memujinya. Ibnu Ma’in, Abu Hatim dan Nasa’i menyatakan ia tsiqat. Al Hakim menyatakan ia 
tsiqat ma’mun. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Maslamah menyatakan ia 
tsiqat. [At Tahdzib juz 8 no 641]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat tsabit [At Taqrib 2/27] 

 Laits bin Sa’ad adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu Sa’ad menyatakan ia 
tsiqat banyak meriwayatkan hadis shahih. Ahmad dan Ibnu Ma’in menyatakan ia tsiqat. Ali 
bin Madini berkata “tsiqat tsabit”. Al Ijli dan Nasa’i menyatakan tsiqat. Abu Zur’ah berkata 
“shaduq”. Ibnu Khirasy berkata “shaduq hadisnya shahih”. Yaqub bin Syaibah menyatakan 
tsiqat *At Tahdzib juz 8 no 834+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit faqih imam masyhur” *At 
Taqrib 2/48] 

 Abu Qabil adalah Huyay bin Haani’ termasuk perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad, Tirmidzi, 
Nasa’i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ahmad, Ibnu Ma’in dan Abu Zur’ah menyatakan ia 
tsiqat. Abu Hatim berkata “shalih al hadits”. Al Fasawi, Al Ijli dan Ahmad bin Shalih 
menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata “sering 
salah” *At Tahdzib juz 3 no 140+. Ibnu Hajar berkata “shaduq yahiim” *At Taqrib 1/253+ dan 
dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau Huyay bin Haani’ seorang yang tsiqat. *Tahrir At 
Taqrib no 1606] 

 Syufayy bin Maati’ adalah perawi yang diperselisihkan apakah ia sahabat atau bukan. Nasa’i 
menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli menyatakan ia 
tsiqat. Yaqub bin Sufyan menyatakan ia tsiqat. Abu Ja’far Ath Thabari menyatakan ia 
sahabat. Ath Thabrani menyatakan ia diperselisihkan status persahabatannya. [At Tahdzib 
juz 4 no 616]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/421] 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana yang disebutkan Al 

Lalka‘iy dalam Syarh Ushul I‟tiqad Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah no 607 dengan jalan sanad 

dari Abdurrahman bin Salman dari „Aqil dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Semua perawinya 

tsiqat kecuali Abdurrahman bin Salman, ia perawi yang hadisnya dapat dijadikan syawahid 
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dan mutaba‘ah. Abdurrahman bin Salman termasuk perawi Muslim, Abu Dawud dalam al 

marasil, dan Nasa‘i. Ibnu Yunus menyatakan ia tsiqat. Bukhari berkata ―fiihi nazhar‖. Abu 

Hatim menyatakan ia mudhtharib al hadits tetapi tidak memiliki riwayat mungkar dan ia 

shalih al hadits. Abu Hatim juga membantah Bukhari yang memasukkannya ke dalam Adh 

Dhu‘afa. Nasa‘i berkata ―tidak ada masalah padanya‖ [At Tahdzib juz 6 no 381]. Ibnu Hajar 

berkata ―tidak ada masalah padanya‖ [At Taqrib 1/572]. 

Hadis dengan matan yang serupa juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin ‗Auf sebagaimana 

yang disebutkan Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Birtiy dalam Musnad Abdurrahman bin 

„Auf 1/29 no 1 dengan sanad telah mengabarkan kepada kami Al Qa‟nabiy dari Malik dari 

Ibnu Syihab dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab dari Abdullah 

bin Abdullah bin Al Harits bin An Naufal dari Ibnu Abbas yang menyebutkan kisah saat 

terjadinya wabah di Syam dan saat itu Abdurrahman bin „Auf mengatakan hadis di atas. 

Hadis Abdurrahman bin ‗Auf ini shahih para perawinya tsiqat. Al Qa‘nabiy adalah Abdullah 

bin Maslamah bin Qa‘nab seorang yang tsiqat dan ahli ibadah [At Taqrib 1/535]. Malik bin 

Anas adalah seorang faqih imam darul hijrah pemimpin orang-orang mutqin dan tsabit [At 

Taqrib 2/151]. Ibnu Syihab adalah Az Zuhri adalah faqih hafizh yang disepakati kemuliaan 

dan keteguhannya, dia adalah pemimpin thabaqat keempat [At Taqrib 2/133]. Abdul Hamid 

bin ‗Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/556]. 

Abdullah bin Abdullah bin Al Harits bin An Naufal adalah seorang yang tsiqat [At Taqrib 

1/505]. 

Tidak diragukan lagi kalau hadis tersebut shahih tsabit dengan keseluruhan jalan-jalannya. 

Diantara ulama yang menyatakan hadis ini shahih adalah Syaikh Ahmad Syakir dalam 

Musnad Ahmad no 6563 dan yang menyatakan hadis ini hasan adalah Syaikh Al Albani 

dalam Silsilah Ahadits Ash Shahihah no 848. Pendapat yang benar hadis tersebut shahih 

bukan hasan sebagaimana yang dikatakan Syaikh Al Albani. 

Silakan perhatikan matan hadis Abdullah bin ‗Amru bin Ash di atas, disitu dijelaskan kalau 

Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] memiliki dua kitab samawi yaitu 

 Kitab yang memuat nama ahli surga nama ayah mereka dan nama kabilah mereka 
 Kitab yang memuat nama ahli neraka nama ayah mereka dan nama kabilah mereka 

Apakah Husein Al Musawi atau pengikut salafy yang taklid dengannya akan mengatakan 

hadis ini tidak bisa diterima akal?. Bukankah nama penghuni surga dari dahulu sampai hari 

kiamat dan di seluruh dunia ada sangat banyak sekali begitu pula nama penghuni neraka dari 

kalangan terdahulu dan kemudian juga ada banyak sekali?. Jadi berapa jilid  kitab itu? Berapa 

banyak lautan yang harus dijadikan lembaran untuk menulis kitab ini?. Tapi bukankah di 

dalam hadis tersebut Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] dengan mudah memegang 

kitab yang satu dengan tangan kanannya dan kitab yang lain dengan tangan kirinya. Apakah 

mau dikatakan mustahil Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengatakan demikian?. 

Apakah salafy itu dengan mudahnya mau menolak hadis shahih?.  Meminjam bahasa Husein 

Al Musawi : Kalaulah hadis ini diketahui oleh musuh musuh islam niscaya mereka akan 

bermulut “manis” menghina islam dan menyudutkan islam sehingga terobatilah kebencian 

mereka, begitukah wahai pengikut salafy?.  

Apakah mustahil kalau Allah SWT menetapkan adanya kitab seperti ini? Jawabannya tidak, 

mungkin kitab seperti ini bukan konsumsi orang awam. Mungkin kitab ini harus dibaca 
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dengan cara yang khusus sehingga tidak perlu sampai ribuan jilid. Mungkin kitab ini hanya 

bisa dibaca oleh orang-orang tertentu sesuai dengan kehendak Allah SWT yaitu Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] dan mungkin Ahlul Baitnya. Kemana perginya kedua kitab 

ini?. Hilang ditelan bumikah? Atau diwariskan kepada Ahlul Bait Beliau [shallallahu ‗alaihi 

wasallam]?. Kami pribadi tidak memiliki jawaban atas pertanyaan ini, tetapi tetap tidak 

menafikan kalau kitab samawi tersebut memang ada dan pernah ditunjukkan oleh Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Terakhir ada hal menggelikan yang dikutip oleh Husein Al Musawi dan diaminkan oleh 

pengikut salafy [yang memang hanya bisa bertaklid mentah] yaitu soal Al Qur‘an Syiah yang 

berbeda dengan Al Qur‘an yang ada sekarang. Ini cuma dusta lama yang sudah basi dan suka 

diulang-ulang oleh pengikut salafy dalam mencaci syiah. Mungkin memang sudah tabiat 

salafy suka yang mentah dan yang basi. Tidak ada gunanya Husein Al Musawi [dan pengikut 

salafy] mengutip berbagai riwayat soal tahrif Al Qur‟an dalam kitab-kitab syiah, terlepas 

dari shahih tidaknya riwayat syiah tersebut maka sebenarnya ada cukup banyak riwayat yang 

serupa di dalam kitab-kitab Sunni yang shahih. Salafy dan pengikutnya memang hanya bisa 

mencela mazhab lain tetapi tidak mampu berkaca melihat apakah riwayat yang mereka cela 

itu ada atau tidak di dalam kitab-kitab yang dijadikan pegangan oleh mereka. Kedua mazhab 

Sunni dan Syiah berlepas diri dari riwayat-riwayat tersebut. Cukup banyak ulama baik dari 

Sunni atau Syiah yang menolak riwayat-riwayat tersebut. Mereka sama-sama meyakini kalau 

Al Qur‟an itu terjaga dari perubahan karena Allah SWT yang menjaganya. Cuma salafy saja 

yang meyakini kalau terdapat Al Qur‘an yang sudah mengalami perubahan. Dan kita semua 

umat islam harus berlepas diri dari keyakinan seperti ini. Salam Damai 

Note : Tulisan Husein Al Musawi “Kitab-kitab Samawi [dari buku-buku Syiah]” dapat 

pembaca lihat di buku fenomenal-nya “Mengapa Saya keluar Dari Syiah” atau search saja 

di google karena sudah banyak dikopipaste oleh pengikut salafy. 

Hadis Imam Ali Penduduk Madinah Yang Paling Utama : 

Keutamaan Di Atas Abu Bakar, Umar Dan Utsman 

Posted on Februari 17, 2011 by secondprince  

Hadis Imam Ali Penduduk Madinah Yang Paling Utama : Keutamaan Di Atas Abu 

Bakar, Umar Dan Utsman 

Diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa sebagian sahabat menyatakan kalau Imam 

Ali adalah penduduk Madinah yang paling utama. Tidak diragukan lagi bahwa Madinah 

adalah tempat tinggal mayoritas sahabat besar kaum muhajirin dan anshar termasuk Abu 

Bakar, Umar dan Utsman, jadi adanya hadis ini menunjukkan di mata sebagian sahabat Imam 

Ali lebih utama dibanding para sahabat lainnya termasuk Abu Bakar, Umar dan Utsman. 

٤ي م ٘ ـ ٖ حُ ٖ أكٔي ر ٘خ ٓلٔي ر خ كيػ خٍ ٗ ٌٖ ه ٔ ٖ حُ ٠٤ ر ل خ ٣ حٍ ٗ

ٔش ػٖ  و ِ ي ػٖ ػ ٣ِ ٣ ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٓلخم ػٖ ػ ٞ ا خ أر خٍ ٗ زش ه ؼ ٗ

ذ ٢ ١خُ ٖ أر ٘ش حر ٔي٣ َٛ حُ ٠َ أ ظليع إٔ أك ٘خ ٗ خٍ ً زي هللا ه  ػ

https://secondprince.wordpress.com/2011/02/17/hadis-imam-ali-penduduk-madinah-yang-paling-utama-keutamaan-di-atas-abu-bakar-umar-dan-utsman/
https://secondprince.wordpress.com/2011/02/17/hadis-imam-ali-penduduk-madinah-yang-paling-utama-keutamaan-di-atas-abu-bakar-umar-dan-utsman/
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Junaid yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin As Sakaan yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Syu‟bah yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari „Abdurrahman 

bin Yazid dari Alqamah dari „Abdullah yang berkata “kami mengatakan bahwa penduduk 

Madinah yang paling utama adalah Ibnu Abi Thalib” [Musnad Al Bazzar 5/20 no 1437] 

Hadis ini sanadnya hasan. Para perawinya adalah perawi tsiqat kecuali Yahya bin As 

Sakaan dia seorang perawi yang hadisnya hasan. 

 Muhammad bin Ahmad bin Junaid adalah perawi yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 9 no 15639]. Telah meriwayatkan darinya Ibnu Abi Hatim dan 
ayahnya dimana Ibnu Abi Hatim menyatakan ia shaduq *Al Jarh Wat Ta’dil 7/183 no 1039+. 
Telah meriwayatkan darinya Abdullah bin Ahmad [Al Ikmal Al Husaini no 758] dan Abdullah 
bin Ahmad seperti ayahnya [Ahmad bin Hanbal] hanya meriwayatkan dari orang yang 
perawinya tsiqat dalam pandangan mereka. 

 Yahya bin As Sakan termasuk sahabat Syu’bah. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 
Tsiqat dan menyatakan kalau telah meriwayatkan darinya Ahmad bin Hanbal [Ats Tsiqat juz 
9 no 16282]. Ahmad bin Hanbal termasuk ulama yang hanya meriwayatkan dari perawi yang 
tsiqat menurutnya maka di sisi Ahmad, Yahya bin As Sakan itu tsiqat. Abu Hatim menyatakan 
“laisa bil qawiy *tidak kuat+” *Al Jarh Wat Ta’dil 9/155 no 643+. Di sisi Abu Hatim pernyataan 
ini berarti seorang yang hadisnya hasan atau tidak mencapai derajat shahih apalagi Abu 
Hatim sendiri termasuk yang meriwayatkan dari Yahya bin As Sakaan. Adz Dzahabi berkata 
“Yahya bin As Sakan mendengar dari Syu’bah, didhaifkan oleh Shalih Jazarah dan diterima 
oleh yang lainnya” *Al Mughni 2/735 no 6975+. Dalam biografi Yahya bin ‘Abbad Adh 
Dhuba’iy, Ibnu Main menyatakan kalau Yahya bin ‘Abbad seorang yang shaduq dan Yahya 
bin As Sakan lebih tsabit darinya *At Tahdzib juz 11 no 383+. Hal ini berarti di sisi Ibnu Ma’in, 
Yahya bin As Sakan seorang yang shaduq atau tsiqat. 

 Syu’bah bin Hajjaj adalah perawi kutubus sittah yang telah disepakati tsiqat. Syu’bah seorang 
yang tsiqat hafizh mutqin dan Ats Tsawri menyebutnya “amirul mukminin dalam hadis” *At 
Taqrib 1/418] 

 Abu Ishaq adalah Amru bin Abdullah As Sabi’i perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad, 
Ibnu Ma’in, Nasa’i, Abu Hatim, Al Ijli menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 8 no 100+. Ibnu 
Hajar menyatakan ia tsiqat ahli ibadah dan mengalami ikhtilath di akhir umurnya [At Taqrib 
1/739+. Tetapi yang meriwayatkan darinya adalah Syu’bah dimana Bukhari dan Muslim telah 
berhujjah dengan riwayat Syu’bah dari Abu Ishaq begitu pula Bukhari Muslim telah berhujjah 
dengan riwayat Abu Ishaq dari ‘Abdurrahman bin Yazid An Nakha’i *Tahdzib Al Kamal 22/102 
no 4400] 

 Abdurrahman bin Yazid An Nakha’iy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in 
menyatakan ia tsiqat. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat memiliki banyak hadis”. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli berkata “tabiin kufah yang tsiqat”. Daruquthni 
menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 6 no 583]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 
1/596] 

 Alqamah bin Qais An Nakha’iy adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat tsabit faqih dan ahli ibadah [At Taqrib 1/687] 

Riwayat Abdullah bin Mas‘ud di atas sanadnya hasan. Yahya bin As Sakan adalah seorang 

yang hadisnya hasan dan dalam periwayatannya dari Syu‘bah ia memiliki mutaba‘ah dari 

Muhammad bin Ja‘far yaitu riwayat berikut 
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زش  ؼ ٗ خ  لَ ٗ ؼ ٖ ؿ ٘خ ٓلٔي ر ؼ ٢ ه ٢٘ أر خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ كيػ

زي هللا  ٔش ػٖ ػ و ِ ي ػٖ ػ ٣ِ ٣ ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٓلخم ػٖ ػ ٢ ا ػٖ أر

ذ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٘ش ػ ٔي٣ َٛ حُ ٠َ أ ظليع حٕ أك ٘خ ٗ خٍ ً  ه

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Abu Ishaq dari „Abdurrahman bin Yazid dari 

„Alqamah dari „Abdullah yang berkata “kami mengatakan bahwa penduduk Madinah yang 

paling utama adalah Ali bin Abi Thalib” [Fadha‟il Ash Shahabah no 1033] 

Hadis ini sanadnya shahih dengan syarat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Ahmad dan 

ayahnya Ahmad bin Hanbal telah dikenal dan disepakati ketsiqahannya. Muhammad bin 

Ja‘far Al Hudzaliy Abu Abdullah Al Bashriy yang dikenal dengan sebutan Ghundar adalah 

perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ali bin Madini berkata “ia lebih aku sukai daripada 

Abdurrahman [Ibnu Mahdi] dalam periwayatan dari Syu‟bah”. Abu Hatim berkata dari 

Muhammad bin Aban Al Balkhiy bahwa Ibnu Mahdi berkata “Ghundar lebih tsabit dariku 

dalam periwayatan dari Syu‟bah”. Abu Hatim, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa‘ad menyatakan 

tsiqat. Al Ijli menyatakan ia orang bashrah yang tsiqat dan ia adalah orang yang paling 

tsabit dalam riwayat dari Syu‟bah [At Tahdzib juz 9 no 129]. Sedangkan sisa perawi lainnya 

adalah perawi shahih sebagaimana telah berlalu penjelasannya. 

Maka riwayat Ahmad bin Hanbal disini kedudukannya shahih sesuai dengan syarat Bukhari 

Muslim. Muhammad bin Ja‘far atau Ghundar adalah orang yang paling tsabit dalam riwayat 

dari Syu‘bah dan disini ia memiliki mutaba‘ah dari Yahya bin As Sakan seorang yang 

hasanul hadits. Kesimpulannya riwayat tersebut shahih tanpa keraguan. 

. 

. 

Penjelasan Hadis 

Hadis tersebut menggunakan lafaz “kami” dimana secara umum dalam ilmu hadis lafaz ini 

menunjukkan para sahabat atau mayoritas sahabat atau ijma‟ sahabat. Tentu dengan 

pengertian ini maka dapat dikatakan kalau mayoritas sahabat atau ijma‘ sahabat menganggap 

Imam Ali adalah penduduk Madinah yang paling utama. Diketahui pula bahwa Abu Bakar 

[radiallahu ‗anhu], Umar [radiallahu ‗anhu] dan Utsman [radiallahu ‗anhu] termasuk 

penduduk madinah dan diriwayatkan dalam atsar Ibnu Umar kalau sebagian sahabat 

mengutamakan Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman diatas para sahabat lainnya. 

شَ  َٔ َِ َٓ ُٖ أَر٢ِ  ِِ ْر ٣ ِِ َُْؼ ػََ٘خ َػْزُي ح ُٕ َكيَّ ح ًَ خ َٗ ػََ٘خ  ٣ٍِِغ َكيَّ ِٖ رَ ِْ ْر ُٖ َكخطِ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػ٢َِ٘  َكيَّ

ِٖ ْٖ حْر ْٖ َٗخكٍِغ َػ ِ َػ ْٖ ُػز٤َِْي هللاَّ ُٕ َػ ٞ ُ٘ خِؿ َٔ ُْ ِٖ  ح َٓ َُ َّ٘خ ك٢ِ  ًُ  ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ََ َٔ ُػ

ُى  َُ َّْ َْٗظ َٕ ػُ خ َٔ َّْ ُػْؼ ََ ػُ َٔ َّْ ُػ ٍَ أََكًيح ػُ ٌْ ٍُ رِؤَر٢ِ رَ َْ ٫َ َْٗؼِي َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 

َُ ر٢َْ ِٟ َْ ٫َ ُٗلَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َلخَد حَُّ٘ز٢ِِّ  ْٛ ْْأَ ُٜ َٗ 
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Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Bazii‟ yang menceritakan kepada 

kami Syadzaan yang menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salamah Al Majsyuun 

dari Ubaidillah dari Nafi‟ dari Ibnu Umar radiallahu‟anhuma yang berkata “kami di zaman 

Nabi shalallahu „alaihi wassalam tidak membandingkan Abu Bakar dengan seorangpun 

kemudian Umar kemudian Utsman kemudian kami membiarkan sahabat Nabi shalallahu 

„alaihi wassalam yang lain dan tidak mengutamakan siapapun diantara mereka” [Shahih 

Bukhari no 3697] 

Maka sudah seharusnya kita memahami kalau atsar Ibnu Mas‘ud bukan sebagai mayoritas 

sahabat atau ijma‘ sahabat tetapi sebagian sahabat. Jadi makna atsar Ibnu Mas‘ud adalah 

sebagian sahabat menganggap Imam Ali sebagai orang yang paling utama diantara 

penduduk madinah. Begitu pula atsar Ibnu Umar di atas dipahami bahwa sebagian sahabat 

lain telah mengutamakan Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman kemudian setelah 

Utsman mereka tidak mengutamakan siapapun diantara para sahabat bahkan mereka juga 

tidak mengutamakan Imam Ali di atas para sahabat lainnya. 

Di zaman Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] bahkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

sendiri yang mengutamakan Imam Ali di atas para sahabat lainnya. Siapakah yang ditunjuk di 

Khaibar yang dikatakan sebagai “mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai Allah dan 

Rasul-Nya”?, bukan Abu Bakar, bukan Umar dan bukan Utsman tetapi Ali bin Abi Thalib. 

Siapakah yang dikatakan kedudukannya di sisi Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] seperti 

kedudukan Harun di sisi Musa? Bukan Abu Bakar, bukan Umar dan bukan Utsman tetapi Ali 

bin Abi Thalib. Siapakah yang dikatakan Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] di ghadir khum 

dimana Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengutamakannya di atas semua sahabat lainnya? 

Bukan Abu Bakar, bukan Umar dan bukan Utsman tetapi Ali bin Abi Thalib. Siapakah yang 

Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] katakan sebagai Ahlul Bait salah satu Ats Tsaqalain 

pegangan umat agar tidak tersesat sepeninggal Beliau [shallallahu „alaihi wasallam]? 

Bukan Abu Bakar, bukan Umar dan bukan Utsman tetapi Ali bin Abi Thalib. Justru aneh 

sekali kalau sebagian sahabat itu tidak mengutamakan Imam Ali di antara sahabat lainnya 

bahkan setelah Utsman pun mereka menganggap Imam Ali tidak lebih utama dari sahabat 

yang lain. Kami disini lebih memilih pandangan sebagian sahabat yang mengutamakan Imam 

Ali di atas para sahabat lainnya termasuk  di atas Abu Bakar, Umar dan Utsman karena 

pendapat ini kami nilai dalilnya lebih kuat berdasarkan berbagai hadis shahih Rasulullah 

[shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

Ada lagi yang aneh terkait hadis Ibnu Umar di atas, munculnya kelompok yang ngaku-ngaku 

salafy terus mengartikan hadis Ibnu Umar berarti terdapat ijma‟ sahabat yang mengutamakan 

Abu Bakar, terus Umar dan terus Utsman. Baik sadar atau tidak mereka ini sudah inkonsisten 

atau tanaqudh atau menentang dirinya sendiri. Kalau memang atsar Ibnu Umar di atas 

dipandang ijma‟ sahabat maka yang pertama menentang ijma‘ itu adalah mereka sendiri, toh 

kelompok itu mengakui bahwa setelah Utsman, Imam Ali adalah sahabat yang paling utama 

diantara yang lainnya, secara bahasa mereka Imam Ali itu utama yang keempat. Nah ini kan 

bertentangan dengan atsar Ibnu Umar yang jika diartikan ijma‘ sahabat maka sahabat telah 

berijma‟ kalau setelah Utsman mereka tidak mengutamakan satupun sahabat dari yang 

lainnya termasuk disini Imam Ali. Apakah mereka paham soal ini? tidak, inkonsisten ini 

malah dijadikan pilar utama dalam keyakinan mereka, bahkan dengan inkonsisten ini mereka 

menuduh siapapun yang melanggar dogma inkonsitensi yang mereka anut sebagai sesat atau 

menyimpang. Betapa kebodohan menjadi begitu menyakitkan dan betapa keangkuhan telah 

menjadi tameng untuk menolak kebenaran yang akhirnya membuat mereka sangat konsisten 

dalam inkonsistensi mereka. 



 1067 

. 

. 

  

Syubhat Para Pengingkar 

Mereka yang suka melemahkan keutamaan ahlul bait tidak henti-hentinya menghembuskan 

syubhat. Setiap hadis keutamaan ahlul bait yang melebihi keutamaan Abu bakar dan Umar 

selalu saja ada syubhat yang dicari-cari. Diantara syubhat mereka untuk melemahkan hadis di 

atas adalah mereka mengatakan hadis tersebut lafaznya khata‘ atau salah, yang benar adalah 

hadis berikut 

خ٫  طٖ ه ٞ ه ؼْ أر ٤ ٜ ٖ حُ ٖ كخُّ ٝػَٔٝ ر َ ر ٖ ؿ٣َ ٛذ ر خ ٝ زَٗ أه

ٔش  و ِ ي ػٖ ػ ٣ِ ٣ ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٓلخم ػٖ ػ ٢ ا زش ػٖ أر ؼ ٗ خ  زَٗ أه

٢ ػٖ  ٖ أر ٘ش ر ٔي٣ َٛ حُ ٠٠ أ ظليع إٔ ٖٓ أه ٘خ ٗ خٍ ً زي هللا ه ػ

ذ  ١خُ

Telah mengabarkan kepada kami Wahab bin Jarir bin Hazm dan „Amru bin Al Haitsam Abu 

Quthn yang keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Syu‟bah dari Abu Ishaq dari 

„Abdurrahman bin Yazid dari Alqamah dari Abdullah yang berkata “kami mengatakan 

bahwa penduduk Madinah yang paling mengetahui dalam masalah hukum adalah Ibnu Abi 

Thalib” [Thabaqat Ibnu Sa‟ad 2/81] 

Hadis ini memang sanadnya shahih. Baik hadis ini dan hadis di atas keduanya shahih, 

keduanya diterima dan tidak ada pertentangan sedikitpun. Telah dibuktikan sebelumnya 

bahwa hadis dengan lafaz “penduduk madinah yang paling utama” adalah hadis yang shahih 

dan tsabit. Tidak ada dasar sedikitpun menyatakan lafaz hadis tersebut salah, mereka yang 

mengatakan ini memang sengaja mencari-cari syubhat untuk melemahkan hadis keutamaan 

Imam Ali. Sekali lagi hadis dengan lafaz “penduduk Madinah yang paling utama” telah 

diriwayatkan oleh Ghundar dan Yahya bin As Sakan dari Syu‘bah dan Ghundar adalah orang 

yang paling tsabit riwayatnya dari Syu‘bah. Jadi tidak ada dasarnya menyatakan lafaz hadis 

tersebut salah. Pendapat yang benar kedua hadis tersebut benar, Imam Ali adalah penduduk 

Madinah yang paling utama dan Imam Ali adalah penduduk Madinah yang paling 

mengetahui atau paling ahli dalam masalah hukum. 

Syubhat lain yang dihembuskan adalah mereka menyimpangkan makna hadis tersebut yaitu 

bahwa Imam Ali adalah penduduk Madinah yang paling utama setelah Abu Bakar, Umar dan 

Utsman. Jadi dengan ini mereka tetap bisa menyatakan kalau hadis ini tidak menunjukkan 

keutamaan Imam Ali di atas Abu Bakar, Umar dan Utsman. Inipun sebenarnya hanya syubhat 

yang dicari-cari, prinsipnya kita berpegang pada zahir lafaz. Lafaz hadis ini umum, bukankah 

Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah penduduk Madinah maka jika ada sebagian sahabat 

mengatakan Imam Ali penduduk Madinah yang paling utama maka itu berarti menurut 

mereka Imam Ali lebih utama dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. 

. 
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Kesimpulan 

Sebagian sahabat memang diketahui mengutamakan Imam Ali diatas para sahabat lainnya 

termasuk Abu Bakar, Umar dan Utsman dan sebagian sahabat lainnya mengutamakan Abu 

Bakar, Umar dan Utsman di atas para sahabat lainnya dan setelah itu mereka tidak 

menganggap Imam Ali lebih utama dari sahabat yang lain. Perbedaan pandangan di sisi para 

sahabat adalah hal yang wajar, justru yang tidak benar adalah doktrin yang dianut sebagian 

orang kalau ijma‟ sahabat menganggap Abu Bakar, Umar dan Utsman lebih utama dari 

Imam Ali. Jika dikatakan sebagian sahabat maka itulah yang benar tetapi jika dikatakan ijma‟ 

sahabat maka itu jelas keliru. Terdapat riwayat shahih dimana sebagian sahabat 

mengutamakan Imam Ali seperti yang telah ditunjukkan di atas. 

Ternyata Hadis Manzilah Diucapkan Nabi SAW Selain 

Pada Perang Tabuk [2] 

Posted on Februari 2, 2011 by secondprince  

Ternyata Hadis Manzilah Diucapkan Nabi SAW Selain Pada Perang Tabuk [2] 

Tulisan ini hanya sedikit tambahan pada tulisan sebelumnya dengan judul yang sama. Kali ini 

kami akan menambahkan jawaban terhadap syubhat salafiy [dan siapapun yang 

mengikutinya] soal hadis Asma‘ binti Umais. 

٘خ  خٍ ػ ٤َ ه ٔ ٗ ٖ زي هللا ر ٘خ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

ض ض كيػ خُ ٢ِ ه ٘ض ػ ٔش ر خ١ ٢٘ ك ظ خٍ كيػ ٢٘ ه ـٜ ٠ٓ حُ ٞٓ ٢ ٗ

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ ض  خُ ٤ْ ه ٘ض ػٔ ٓٔخء ر أ

ؼي١  ٤ْ ر ُ ٚ ٠ٓ ح٫ حٗ ٛخٍٕٝ ٖٓ ٓٞ ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ض ٓ ٢ِ أٗ خ ػ وٍٞ ٣ ٣

ز٢ ٗ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Musa Al Juhani yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Fathimah binti Ali yang berkata telah menceritakan kepadaku Asma‟ binti Umais yang 

berkata aku mendengar Rasulullah SAW berkata “wahai Ali engkau di sisiKu seperti 

kedudukan Harun di sisi Musa kecuali tidak ada Nabi setelahku” [Musnad Ahmad 6/438 no 

27507 dinyatakan shahih oleh Syaikh Syu‟aib Al Arnauth] 

Asma‘ binti Umais termasuk wanita yang tinggal di Madinah saat perang Tabuk dan terbukti 

dalam riwayat shahih kalau hadis manzilah diucapkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

setelah Beliau berangkat keluar dari Madinah yaitu di Jarf. Jarf termasuk wilayah yang 

jaraknya lebih kurang lima km dari Madinah. Jika Asma‘ binti Umais yang tidak ikut perang 

https://secondprince.wordpress.com/2011/02/02/ternyata-hadis-manzilah-diucapkan-nabi-saw-selain-pada-perang-tabuk-2/
https://secondprince.wordpress.com/2011/02/02/ternyata-hadis-manzilah-diucapkan-nabi-saw-selain-pada-perang-tabuk-2/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/ternyata-hadis-manzilah-diucapkan-nabi-saw-selain-pada-perang-tabuk/
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Tabuk mengaku mendengar langsung Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] mengucapkan 

hadis manzilah maka pendengaran itu pasti terjadi selain dari saat perang Tabuk. 

. 

. 

. 

Diantara syubhat untuk menolak hujjah ini adalah mereka mengatakan tidak ada riwayat 

shahih kalau hadis Manzilah diucapkan di Jarf. Syubhat ini sangat terang kebathilannya 

karena hanya berlandaskan ketidaktahuan akan riwayat. Sebelumnya kami telah 

membawakan berbagai hadis yang menguatkan kalau Rasulullah [shallallahu ‗alaihi 

wasallam] mengucapkan hadis manzilah setelah Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

berangkat dari Madinah. Dalam tulisan sebelumnya kami mengutip riwayat dalam Tarikh Al 

Islam Adz Dzahabi bahwa tempat yang dimaksud adalah Jarf. Berikut hadis dengan sanad 

yang lengkap 

 ٢ ٘خ أر َ كيػ ٖ ؿ٣َ ٛذ ر ٘خ ٝ ِق ػ ٖ ه ٠٤ ر ل ٔش ٣ ِ ٓ  ٞ ٘خ أر كيػ

ش  خٗ ًٍ ٖ ي ر ٣ِ ٣ ٖ ِلش ر ١ ٖ ٢٘ ٓلٔي ر ٓلخم كيػ ٖ ح ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٍِ ٔخ ٗ خٍ ُ ؼي ه ٓ  ٤ٚ ؼي ػٖ أر ٓ  ٖ ٤ْ حر َحٛ ػٖ ار

٤ٚ ِ ٬ٓكٚ  هللا ػ لَٔ  ذ ٣ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٚو ػ ل ـَف ُ خُ ِْ ر ٓ ٝ

ِٜخ  ز ٢ ؿِٝس ه ٘ي ك ِق ػ و ْ أط ُٝ ٢٘ ظ ل ِ ٍٓٞ هللا ه خ ٍ وخٍ ٣ ك

ي  ٢٘ أٗ ظ ل ِ ٔخ ه ي اٗ وٕٞ ُٝػٔٞح أٗ ٘خك ٔ ٢ حُ ي أٍؿق ر ٝه

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٔ ؼي ك ٓ خٍ  ٢٘ ه ظ ِ و ؼ ظ ٓ ح

ٛخٍٕٝ ٖٓ  ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ٓ ٌٕٞ ٠ِ إٔ ط خ ػ ٣ َٝ وٍٞ أ٫ ط ٣ ِْ ٓ ٝ

٫ ٠ٓ ا ٢ أ٢ِٛ ٝأِٛي  ٓٞ ٢٘ ك ل ِ خه غ ك خٍؿ ؼي١ ك ز٢ ر ٗ ٫ ٚ  أٗ

Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir yang berkata telah menceritakan kepada kami 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rukaanah dari Ibrahim bin 

Sa‟ad dari ayahnya Sa‟ad yang berkata ketika Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

sampai di Jarf, Ali datang dengan membawa senjatanya dan ia berkata “wahai Rasulullah 

engkau telah meninggalkanku dan engkau tidak pernah meninggalkanku dalam perang 

sebelumnya dan sungguh orang-orang munafik menganggap engkau meninggalkanku karena 

engkau mengira aku merasa berat untuk berjihad”. Sa‟ad berkata maka aku mendengar 

Rasulullah[shallallahu „alaihi wasallam bersabda] “tidakkah engkau ridha wahai Ali bahwa 

kedudukanmu di sisiku seperti Harun di sisi Musa kecuali sesungguhnya tidak ada Nabi 

setelahku maka kembalilah untuk mengurus keluargaku dan keluargamu”. [As Sunnah Ibnu 

Abi Ashim no 1332] 

Hadis ini sanadnya shahih diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat termasuk Muhammad 

bin Ishaq, ia dinyatakan melakukan tadlis tetapi dalam hadis ini ia telah menjelaskan sima‘ 
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nya maka tidak ada masalah dengan riwayatnya. Hadis ini juga dimasukkan Ibnu Ishaq dalam 

sirah-nya [Sirah Ibnu Hisyam 2/520] 

 Yahya bin Khalaf Abu Salamah termasuk perawi Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu 
Majah. Termasuk guru Imam Muslim dan Ibnu Hibban telah memasukkannya dalam Ats 
Tsiqat *At Tahdzib juz 11 no 342+. Ibnu Hajar menyatakan “shaduq” *At Taqrib 2/301+ 

 Wahab bin Jarir bin Hazm adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Nasa’i berkata “tidak ada 
masalah padanya”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat. 
Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 11 no 273+. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat 
[At Taqrib 2/292] 

 Jarir bin Hazm ayahnya Wahab termasuk perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in 
menyatakan tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat. Nasa’i berkata “tidak ada masalah padanya”. 
Abu Hatim berkata shaduq shalih. Ibnu Ady menyatakan kalau ia hadisnya lurus shalih 
kecuali riwayatnya dari Qatadah. Syu’bah berkata “aku belum pernah menemui orang yang 
lebih hafiz dari dua orang yaitu Jarir bin Hazm dan Hisyam Ad Dustuwa’i. Ahmad bin Shalih, 
Al Bazzar dan Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 2 no 111+. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat tetapi riwayatnya dari Qatadah dhaif [At Taqrib 1/158] 

 Muhammad bin Ishaq bin Yasar adalah penulis kitab sirah yang terkenal. Ibnu Hajar 
mengatakan ia seorang yang imam dalam sejarah, shaduq melakukan tadlis dan 
bertasyayyu’ *At Taqrib 2/54+. Tetapi dalam hadis ini Muhammad bin Ishaq menyebutkan 
lafal “haddatsani” maka hadisnya shahih. 

 Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rukaanah adalah perawi Abu Dawud, Nasa’i dalam 
Khasa’is dan Ibnu Majah. Ibnu Ma’in dan Abu Dawud menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Sa’ad berkata “hadisnya sedikit” *At Tahdzib juz 9 no 
383]. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 2/90+ 

 Ibrahim bin Sa’ad bin Abi Waqash termasuk perawi Bukhari Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah. 
Ibnu Sa’ad menyatakan tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat dan Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 217]. 

Jadi hadis manzilah memang diucapkan Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] ketika Beliau 

[shallallahu ‗alaihi wasallam] bersama para sahabatnya tiba di Jarf dimana Imam Ali keluar 

dari madinah dan menyusul Beliau [shallallahu ‗alaihi wasallam]. 

. 

. 

. 

Syubhat lain yang dilontarkan para pengingkar adalah Asma‘ binti Umais bukan termasuk 

wanita yang tinggal di Madinah saat perang Tabuk karena dalam sejarah sering kali terdapat 

wanita yang ikut dalam perang untuk mengobati sahabat yang luka atau membawakan 

minuman untuk para sahabat. Inti syubhat mereka adalah bisa saja Asma‟ binti Umais juga 

ikut dalam perang Tabuk. 

Syubhat ini tidak memiliki dalil. Justru terdapat dalil yang jelas kalau pada saat perang Tabuk 

para wanita dan anak-anak tinggal di Madinah. Mengecualikan Asma‘ binti Umais sebagai 

wanita yang tidak tinggal di Madinah jelas membutuhkan dalil. 
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 َّٕ ِٚ أَ ْٖ أَر٤ِ ْؼٍي َػ َٓ  ِٖ َؼِذ ْر ْٜ ُٓ  ْٖ ِْ َػ ٌَ َُْل ْٖ ح ْؼزَشَ َػ ُٗ  ْٖ ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َػ ٌى َكيَّ يَّ َٔ ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

َؽ اِ ََ َْ َه َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ أَطَُوِِّل٢ُِ٘ ك٢ِ  ظَْوََِق َػ٤ًِِّخ كَوَخ ْٓ ح َٝ ٠َُ طَزَُٞى 

 ُ ٠َٓ ا٫َِّ أََّٗٚ ٞ ُٓ  ْٖ ِٓ  َٕ ٝ ٍُ َٛخ َُِِِش  ْ٘ َٔ ٢ِّ٘ رِ ِٓ  َٕ ٌُٞ ْٕ طَ ٠ أَ َٟ َْ ٍَ أ٫ََ طَ خِء هَخ َٔ حُِّ٘ َٝ  ِٕ ْز٤َخ ِّٜ حُ

َْ َٗز٢ٌِّ رَْؼِي١ ٤َُْ 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Yahya dari Syu‟bah dari Al Hakam dari Mush‟ab bin Sa‟d dari ayahnya bahwa Rasulullah 

SAW berangkat keluar menuju Tabuk dan menugaskan Ali. Kemudian Ali berkata “Engkau 

menugaskanku untuk menjaga anak-anak dan wanita”. Nabi SAW berkata “Tidakkah engkau 

rela bahwa engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa kecuali tidak ada Nabi 

setelahku” [Shahih Bukhari 3/6 no 4416] 

Tidak ada pengecualian dalam hadis di atas, para wanita dan anak-anak saat itu tetap tinggal 

di Madinah. Barang siapa mengatakan ada wanita yang ikut dalam perang Tabuk maka 

hendaknya ia menunjukkan dalilnya. Kemudian perhatikan hadis berikut 

زي  ٖ ػ ٤ي ر ٘خ كٔ زش كيػ ٤ ٗ  ٢ ٖ أر ٖ ٓلٔي ر زي هللا ر خ ػ زَٗ أه

٤ْ ػٖ  ٖ ه ٓٞى ر ق ػٖ ح٧ ٛخُ  ٖ ٖٔ ر ٢ٓ ػٖ ك َإح َكٖٔ حُ حُ

ٖ ػَٔٝ  ٤ي ر ؼ ٓ ز٢  ٘ ض حُ ظؤًٗ ٓ ٜخ ح ٠خػش أٗ أس ٖٓ ه ٘ش حَٓ ز ػٖ أّ ً

ٍٓٞ هللا  خ ٍ ض ٣ وخُ وخٍ ٫ ك ٚؼ ك ـِٝ ٓ ِْ إٔ ط ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ ض ك خُ ٞ ه ٣َٔ ٠ِ حُ ّٞ ػ ق ٝأه ـ٣َ ٢ أىح١ٝ حُ اٗ

أس خَٓ ـِٝ ر ٘خّ إٔ ٓلٔيح ٣ ظليع حُ ٢ٔ ٫ ٣ ِ  حؿ

Telah mengabarkan kepada kami „Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Humaid bin „Abdurrahman Ar Ruaasiy dari Hasan bin 

Shalih dari Aswad bin Qais dari Sa‟id bin „Amru dari Ummu Kabsyah wanita dari Al 

Qudha‟ah sesungguhnya ia meminta izin kepada Nabi [shallallahu „alaihi wasallam] untuk 

ikut dalam perang. Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “tidak”. Ia 

berkata “wahai Rasulullah, aku mengobati orang yang luka-luka dan merawat orang yang 

sakit”. Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] berkata “tinggallah, jangan sampai orang-

orang mengatakan kalau Muhammad membawa wanita dalam perang” [Thabaqat Ibnu 

Sa‟ad 8/308] 

Hadis ini sanadnya shahih, diriwayatkan oleh para perawi tsiqat. Hadis ini juga disebutkan 

Ibnu Hajar dalam Al Ishabah biografi Ummu Kabsyah dimana ia mengatakan kalau peristiwa 

di hadis ini terjadi setelah masa Fathul Makkah [Al Ishabah 8/283 no 12215]. 

 ‘Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah seorang hafizh 
yang tsiqat sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar [At Taqrib 1/528] 

 Humaid bin ‘Abdurrahman Ar Ruaasiy perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/245] 

 Hasan bin Shalih bin Hay Al Hamdaniy termasuk perawi Muslim. Ibnu Hajar menyatakan ia 
seorang ahli ibadah yang tsiqat dan tasyayyu’ *At Taqrib 1/205+ 

 Al Aswad bin Qais termasuk perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Hajar menyatakan ia 
seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/102] 
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 Sa’id bin ‘Amru bin Sa’id bin Ash termasuk perawi Bukhari Muslim. Ibnu Hajar menyatakan ia 
seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/361] 

Hadis ini sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Memang dalam perang sering 

terdapat beberapa wanita juga ikut untuk mengobati orang-orang yang luka atau memberikan 

minuman kepada para sahabat yang berperang seperti Ummul Mukminin Aisyah radiallahu 

‗anha, Ummu Sulaith, Ummu Sulaim dan Ummu Athiyah. Tetapi terdapat pula perang 

dimana para wanita tidak ikut seperti halnya perang Tabuk. Hadis Ummu Kabsyah ini kuat 

indikasinya menceritakan perang Tabuk dimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] 

tidak mengizinkan wanita untuk  ikut karena sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar 

peristiwa ini terjadi setelah Fathul Makkah, sedangkan setelah Fathul Makkah perang yang 

diikuti Nabi [shallallahu ‗alaihi wasallam] adalah perang Hunain, perang Authas, perang 

Thaif [ketiga perang ini pada dasarnya adalah satu deretan perperangan, hanya saja 

tempatnya yang berbeda] dan perang Tabuk. Perang Hunain masih ada wanita yang ikut yaitu 

Ummu Sulaim sebagaimana hadis berikut 

 ٞ ٛخ أر َآ خ ك ٜؼ ٌخٕ ٓ ٘ـَح ك ٤ٖ ه ٘ ّٞ ك وٌص ٣ ٤ْ حط ِ ٓ ْ إٔ أّ  ػٖ أٗ

 ٍٞٓ ٜخ ٍ وخٍ ُ ٘ـَ ك خ ه ٜؼ ٓ ْ٤ ِ ٓ ٌٛٙ أّ  ٍٓٞ هللا  خ ٍ وخٍ ٣ ِلش ك ١

هللا   ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ض حص   خُ ٘ـَ ه و ٌٛح حُ ٓخ   ٢٘ خ ٓ هٌص إ ىٗ

هللا  ٍٞٓ ؼَ ٍ ـ ٘ٚ ك ط ٚ ر وَص ر ٤ٖ ر ًَ٘ ٔ ٠ِ هللا   أكي ٖٓ حُ ٛ

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ خ ٖٓ   ػ ؼيٗ ظَ ٖٓ ر ٍٓٞ هللا حه خ ٍ ض ٣ خُ ٠لي ه ٣

هللا  ٍٞٓ وخٍ ٍ ي ك ِٜٓٞح ر وخء حٗ ِ ط خ أّ   حُ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ٖٔ ل٠ ٝأك ي ً ٤ْ إ هللا ه ِ ٓ  

Dari Anas bahwa pada perang Hunain Ummu Sulaim membawa khanjar [pisau], maka Abu 

Thalhah melihatnya lalu ia berkata kepada Rasulullah [shallallahu „alaihi wasallam] 

“Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim membawa pisau.” Maka Rasulullah [shallallahu „alaihi 

wasallam] berkata kepada Ummu Sulaim ”Untuk apa pisau itu?” Ummu Sulaim berkata 

“Jika ada orang musyrik yang mendekatiku, akan aku gunakan pisau ini untuk merobek 

perutnya.” Maka Rasulullah [shallallahu ‟alaihi wasallam] tertawa. Ummu Sulaim berkata 

“Wahai Rasulullah [shallallahu ‟alaihi wasallam]  setelah ini bunuhlah orang-orang 

thulaqa‟ [mereka yang masuk islam saat fathul makkah], mereka lari dari perang.” Maka 

Rasulullah [shallallahu ‟alaihi wasallam] berkata “Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya 

Allah telah mencukupi dan berbuat baik” [Shahih Muslim 3/1442 no 1809] 

Jadi pada perang Hunain, Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] masih mengizinkan 

Ummu Sulaim untuk ikut, maka sudah jelas peristiwa yang disebutkan Ummu Kabsyah 

dimana Rasulullah [shallallahu ‗alaihi wasallam] tidak mengizinkan wanita untuk ikut adalah 

pada perang Tabuk. Maka ini menjadi dalil atau bukti bahwa pada saat perang Tabuk, para 

wanita tidak ikut dalam perang, mereka para wanita termasuk Asma‘ binti Umais berada di 

madinah. 

Hadis Imam Ali Mengakui Beliau Adalah Ash Shiddiq 

Posted on Januari 18, 2011 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2011/01/18/hadis-imam-ali-mengakui-beliau-adalah-ash-shiddiq/
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Hadis Imam Ali Mengakui Beliau Adalah Ash Shiddiq 

Imam Ali pernah berkhutbah di hadapan orang-orang dan mengakui kalau dirinya adalah Ash 

Shiddiq disebabkan Beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan Nabi shallallahu 

‗alaihi wasallam, masuk islam dan beribadah bersama Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam. 

Pengakuan ini menunjukkan bahwa beliau juga adalah Ash Shiddiq sebagaimana yang 

dimaksud dalam berbagai hadis tentang Hira dan Uhud dimana Nabi shallallahu ‗alaihi 

wasallam mengatakan kalau di atasnya terdapat Nabi, Shiddiq dan Syahid. Inilah alasan 

mengapa kami menafsirkan kalau shiddiq yang dimaksud dalam hadis Nabi shallallahu 

‗alaihi wasallam tidak hanya merujuk pada Abu Bakar tetapi juga kepada Imam Ali ‗alaihis 

salam. 

. 

. 

Riwayat Mu’adzah Al Adawiyah 

 ْ٤ ٖ ه ٞف ر ٘خ ٗ خٍ كيػ وطخد ه ٞ حُ ٠٤ أر ل ٣ ٖ خى ر ٘خ ٣ُ كيػ

خٍ ٝكيع ٓط٢ ه ٞح ؼذ حُ ٜ ٓ ٖ زي هللا ر ٖ ػ ؼذ ر ٜ ٓ ٌَ ٞ ر ٢ أر ٗ

٘خ  خٍ كيػ ٢ ه ليحٗ ٤ْ حُ ٖ ه ٞف ر زؤ ٗ خٍ أٗ ٛخٍٕٝ ه  ٖ ي ر ٣ِ ٘خ ٣ كيػ

وٍٞ  ش ط ؼي٣ٝ ؼخًس حُ ؼض ٓ ٔٓ خٍ  ٔش ه خ١ ٞ ك زي هللا أر ٖ ػ خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ

زَ  ٘ ٓ ٠ِ وطذ ػ ٣ ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ذ ٍ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ؼض ػ ٔٓ

زَ إٔ ٘ض ه زَ آٓ ن ح٧ً ٜي٣ خ حُ وٍٞ أٗ ٣ ٞٛ َٜس ٝ ز ٞ  حُ ئٖٓ أر ٣

ِْ ٔ زَ إٔ ٣ ض ه ِٔ ٓ ٌَ ٝأ  ر

Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Yahya Abul Khaththab yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Nuh bin Qais. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar 

Mush‟ab bin „Abdullah bin Mush‟ab Al Wasithi yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Yazid bin Harun yang berkata telah memberitakan kepada kami Nuh bin Qais Al 

Hadaaniy yang berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin „Abdullah Abu 

Fathimah yang berkata aku mendengar Mu‟adzah Al „Adawiyah yang berkata aku 

mendengar Ali bin Abi Thalib radiallahu‟anhu berkhutbah di atas mimbar Bashrah dan ia 

mengatakan “aku adalah Shiddiq Al Al Akbar aku beriman sebelum Abu Bakar beriman dan 

aku memeluk islam sebelum ia memeluk islam” [Al Kuna Ad Duulabiy 5/189 no 1168] 

Hadis ini juga disebutkan Ibnu Abi Ashim dalam Al Ahad Wal Matsani 1/151 no 187, Al 

Uqaili dalam Adh Dhu‟afa 2/131 no 616, Ibnu Ady dalam Al Kamil 3/274 dan Al Bukhari 

dalam Tarikh Al Kabir juz 4 no 1835 semuanya dengan jalan sanad dari Nuh bin Qais dari 

Sulaiman bin Abdullah Abu Fathimah dari Mu‟adzah Al „Adawiyah dari Ali radiallahu 

„anhu. Riwayat Ad Duulabiy di atas diriwayatkan oleh para perawi tsiqat kecuali Sulaiman 

bin Abdullah Abu Fathimah. 

 Ziyad bin Yahya Abul Khaththab adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Abu Hatim dan 
Nasa’i menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat *At Tahdzib juz 3 
no 710]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/324]. 
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 Mush’ab bin ‘Abdullah bin Mush’ab adalah perawi Nasa’i dan Ibnu Majah yang tsiqat. 
Ahmad bin Hanbal menyatakan tsabit. Daruquthni menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Maslamah bin Qasim dan Abu Bakar bin Mardawaih 
menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 311]. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq [At Taqrib 
2/186]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat [Al Kasyf no 5467] 

 Yazid bin Harun adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ia dinyatakan tsiqat oleh 
Ibnu Madini dan Ibnu Ma’in. Al Ijli berkata tsiqat tsabit dalam hadis, Abu Bakar bin Abi 
Syaibah berkata “aku belum melihat orang yang lebih kuat hafalannya dari Yazid”. Abu 
Hatim berkata tsiqat imam shaduq. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat memiliki banyak hadis”. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Qani’ berkata “tsiqat ma’mun” *At Tahdzib 
juz 11 no 612+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat mutqin ahli ibadah” *At Taqrib 2/333+ 

 Nuh bin Qais adalah perawi Muslim dan Ashabus Sunan. Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma’in 
menyatakan tsiqat. Abu Dawud menyatakan tsiqat. Nasa’i berkata “tidak ada masalah 
padanya”. Ibnu Syahin memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli berkata “orang Bashrah yang 
tsiqat” *At Tahdzib juz 10 no 877+. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq tasyayyu’ *At Taqrib 
2/254] 

 Sulaiman bin ‘Abdullah Abu Fathimah dimasukkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat dan berkata 
“Sulaiman bin ‘Abdullah orang Bashrah yang meriwayatkan dari Mu’adzah Al Adawiyah dan 
telah meriwayatkan darinya Nuh bin Qais Ath Thahiy” [Ats Tsiqat juz 6 no 8211]. Al Bukhari 
berkata “hadisnya tidak memiliki mutaba’ah tidak dikenal sima’ *pendengaran+ Sulaiman 
dari Mu’adzah” *Tarikh Al Kabir juz 4 no 1835+. Al Uqaili memasukkannya dalam Adh Dhu’afa 
seraya mengutip pernyataan Bukhari *Adh Dhu’afa 2/131 no 161+. Ibnu Ady dalam Al Kamil 
berkata “Sulaiman dikenal melalui hadis ini, tidak dikenal ia memiliki riwayat lain dan 
riwayat ini tidak memiliki mutaba’ah seperti yang dikatakan Bukhari” *Al Kamil Ibnu Ady 
3/274]. Sangat jelas kalau Al Uqaili dan Ibnu Ady hanya mengikuti pernyataan Bukhari dan 
pernyataan Bukhari disini keliru. Riwayat Sulaiman bin Abdullah dari Mu’adzah Al Adawiyah 
dari Ali dengan lafaz “aku adalah shiddiq al akbar” memiliki penguat dari riwayat Abbad bin 
Abdullah Al Asady dari Ali, kemudian Bukhari juga keliru ketika mengatakan tidak dikenal 
Sulaiman mendengar dari Mu’adzah karena riwayat Yazid bin Harun dan Ziyad Abul Khattab 
dari Nuh bin Qais yang disebutkan Ad Duulabiy dengan jelas menyatakan Sulaiman 
mendengar langsung dari Mu’adzah begitu pula yang diriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim 
dari Nuh bin Qais yang disebutkan Ibnu Abi Ashim dalam Al Ahad Wal Matsaniy. 

 Mu’adzah binti Abdullah Al ‘Adawiyah adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in 
menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 12 no 
2895]. Ibnu Hajar menyatakan tsiqat [At Taqrib 2/659] 

Atsar Imam Ali ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat kecuali Sulaiman bin ‗Abdullah Abu 

Fathimah, ia telah dimasukkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat dan telah meriwayatkan 

darinya Nuh bin Qais. Nuh bin Qais dalam periwayatannya dari Sulaiman bin ‗Abdullah Abu 

Fathimah memiliki mutaba‘ah dari Abu Hilal Rasibi sebagaimana yang disebutkan Al 

Baladzuri. 

ٔش  خ١ ٢ ك ز٢ ػٖ أر ٓ َح ٢ ٬ٍٛ حُ طلخٕ ػٖ أر خٕ حُ ٖ أر ٢٘ ٓلٔي ر كيػ

خ  وٍٞ أٗ َٜس ٣ ز زَ حُ ٘ ٓ ٠ِ ٤خ ػ ِ ؼض ػ ٔٓ ض  خُ ش ه ؼي٣ٝ ؼخًس حُ ػٖ ٓ

ذ ض ه ِٔ ٓ ٌَ ٝأ ٞ ر ئٖٓ أر زَ إٔ ٣ ٘ض ه زَآٓ ن ح٫ً ٜي٣ ٍ إٔ حُ

ِْ ٔ ٣ 

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Aban Ath Thahaan dari Abi Hilal Ar Raasibiy 

dari Abu Fathimah dari Mu‟adzah Al „Adawiyah yang berkata aku mendengar Ali di atas 
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mimbar Basrah berkata “aku adalah shiddiq al akbar aku beriman sebelum Abu Bakar 

beriman dan aku memeluk islam sebelum ia memeluk islam” [Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 

1/287] 

Muhammad bin Aban Ath Thahaan termasuk perawi Bukhari telah meriwayatkan darinya 

Abu Zur‘ah dan Baqiy bin Makhlad dimana keduanya dikenal hanya meriwayatkan dari 

perawi tsiqat. Maslamah menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 

Tsiqat dan berkata ―pernah salah‖ [At Tahdzib juz 9 no 1]. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq 

[At Taqrib 2/49]. 

Abu Hilal Ar Raasibiy adalah Muhammad bin Sulaim Al Bashri dia adalah perawi Bukhari 

dalam Ta‘liq Shahih Bukhari dan Ashabus Sunan. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan 

darinya yang berarti ia menganggap Muhammad bin Sulaim tsiqat. Ibnu Ma‘in terkadang 

berkata shaduq terkadang berkata tidak ada masalah padanya. Abu Dawud menyatakan ia 

tsiqat. Yahya bin Sa‘id tidak meriwayatkan darinya. Nasa‘i berkata ―tidak kuat‖. Ibnu Sa‘ad 

berkata ada kelemahan padanya. Ahmad bin Hanbal menyatakan ia mudhtharib al hadis dari 

Qatadah. [At Tahdzib juz 9 no 303]. Ibnu Hajar menyatakan ―shaduq ada kelemahan 

padanya‖ [At Taqrib 2/81]. Adz Dzahabi menyatakan ia shalih al hadits [Man Tukullima 

Fiihi Wa Huwa Muwatstsaq no 301]. Pada dasarnya ia seorang yang shaduq tetapi ada 

kelemahan padanya yaitu riwayatnya dari Qatadah yang mudhtharib sehingga sebagian ulama 

membicarakannya. Tetapi disini bukan riwayatnya dari Qatadah maka riwayatnya baik. 

. 

. 

. 

Riwayat ‘Abbad bin ‘Abdullah Al Asdiy  

Riwayat Mu‘adzah Al Adawiyah dari Ali dengan lafaz “shiddiq al akbar” dikuatkan oleh 

riwayat ‗Abbad bin ‗Abdullah Al Asadiy dari Ali  yaitu riwayat berikut 

 ٠ٓ ٞٓ ٖ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ َح١ُ كيػ ٤َ حُ ٓٔخػ ٖ ا ٘خ ٓلٔي ر كيػ

خٍ  خٍ ه زي هللا ه ٖ ػ زخى ر ٜ٘خٍ ػٖ ػ ٔ ق ػٖ حُ ٛخُ  ٖ ٬ء ر ؼ خ حُ زؤٗ أٗ

خ  ِْ . ٝأٗ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٚ ُٞٓ زي هللا ٝأهٞ ٍ خ ػ ٢ِ أٗ ػ

ٌ ؼي١ ا٫ ً ٜخ ر وُٞ زَ ٫ ٣ ن ح٧ً ٜي٣ ٘خّ   حدحُ زَ حُ ٤ض ه ِ ٛ

ٖ٤ ٘ ٓ زغ  ٔ ُ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail Ar Raziy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa yang berkata telah memberitakan kepada 

kami Al A‟la bin Shalih dari Minhal dari „Abbad bin „Abdullah yang berkata Ali berkata 

“aku hamba Allah dan saudara Rasul-Nya dan aku adalah shiddiq al akbar tidak ada yang 

mengatakan setelahku kecuali ia seorang pendusta. Aku shalat tujuh tahun sebelum orang 

lain shalat [Sunan Ibnu Majah 1/44 no 120] 
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Riwayat ini juga disebutkan dalam Mustadrak Al Hakim no 4584, Sunan Al Kubra An Nasa‘i 

no 8338, Khasa‟is An Nasa‟i no 7, Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah no 32084,  Ma‟rifat As 

Shahabah Abu Nu‟aim no 322, Al Ahad Wal Matsani 1/148 no 178 dan As Sunnah Ibnu Abi 

Ashim no 1125. Semuanya diriwayatkan dari jalan Minhal bin Amru dari ‗Abbad bin 

Abdullah dari Ali. Riwayat ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat dan shaduq kecuali 

‗Abbad bin ‗Abdullah Al Asadiy ia seorang yang diperselisihkan tetapi pendapat yang rajih ia 

seorang yang hadisnya hasan. 

 Muhammad bin Ismail Ar Raziy adalah perawi Ibnu Majah telah meriwayatkan darinya Ibnu 
Majah, Abu Hatim dan yang lainnya. Abu Hatim berkata “shaduq” *At Tahdzib juz 9 no 60+. 
Ibnu Hajar berkata “shaduq” *At Taqrib 2/56+. Adz Dzahabi menyatakan ia shaduq [Al Kasyf 
no 4725] 

 Ubaidillah bin Musa seorang perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in menyatakan ia 
tsiqat. Abu Hatim menyatakan ia tsiqat shaduq hasanul hadits. Al Ijli, Ibnu Ady dan Ibnu 
Sa’ad menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan menyatakan ia 
tasyayyu’. Ibnu Qani’ berkata orang kufah yang shalih dan tasyayyu’ *At Tahdzib juz 7 no 97+. 
Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat dan tasyayyu’ *At Taqrib 1/640+ 

 Al A’la bin Shalih adalah perawi Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa’i. Ibnu Ma’in dan Abu Dawud 
menyatakan tsiqat. Abu Hatim berkata “tidak ada masalah padanya”. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Yaqub bin Sufyan, Al Ijli dan Ibnu Numair menyatakan ia 
tsiqat. Ali bin Madini berkata “ia meriwayatkn hadis-hadis mungkar”. Ibnu Khuzaimah 
berkata “syaikh” *At Tahdzib juz 8 no 331+. Ibnu Hajar berkata “shaduq pernah keliru” *At 
Taqrib 1/763]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat memiliki riwayat gharib [Al Kasyf no 4334] 

 Minhal bin ‘Amru Al Asdiy adalah perawi Bukhari dan Ashabus Sunan. Ibnu Ma’in dan Nasa’i 
menyatakan tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat. Daruquthni menyatakan ia shaduq. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 10 no 556]. Ibnu Hajar menyatakan ia 
shaduq tertuduh keliru tetapi dikoreksi dalam At Tahrir kalau ia seorang yang tsiqat [Tahrir 
Taqrib At Tahdzib no 6918]. 

 ‘Abbad bin ‘Abdullah Al Asdiy seorang yang diperbincangkan kedudukannya. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 5 no 4268]. Al Ijli menyatakan ia tabiin 
kufah yang tsiqat *Ma’rifat Ats Tsiqat no 840+. Bukhari berkata “fihi nazhar”. Ali bin Madini 
menyatakan ia dhaif al hadits. Ibnu Sa’ad berkata “ia memiliki hadits”. Ibnu Jauzi berkata 
“Ahmad bin Hanbal melemparkan hadisnya dari Ali “aku adalah shiddiq al akbar” dan 
berkata mungkar. Ibnu Hazm menyatakan ia majhul [At Tahdzib juz 5 no 165]. 

Mengenai perkataan Bukhari “fihi nazhar” maka terdapat pembicaraan oleh para ulama 

mengenai istilah ini. Ada yang mengatakan istilah ini bersifat jarh yang keras namun ada pula 

yang berkata bersifat pertengahan [tergantung qarinah yang ada]. Jarh ini dinyatakan oleh 

Bukhari dalam kitabnya Tarikh Al Kabir biografi Abbad bin ‗Abdullah Al Asdiy [tetapi ia 

tidak memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa] dan kemudian Bukhari menyebutkan hadis 

peristiwa turunnya ayat al inzar dimana Nabi mengumpulkan para kerabatnya. Tampaknya 

hadis ini yang dipermasalahkan oleh Bukhari. 

Hadis yang dipermasalahkan Bukhari juga disebutkan oleh Ibnu Jarir Ath Thabari dalam 

kitabnya Tahdzib Al Atsar dan ia berkata “kabar ini di sisi kami sanadnya shahih” [Tahdzib 

Al Atsar no 1367]. Pernyataan Ibnu Jarir bahwa sanadnya shahih berarti di sisi Ibnu Jarir, 

„Abbad bin „Abdullah Al Asdiy adalah seorang yang tsiqat. Hadis yang disebutkan Bukhari 

itu juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dimana Al Haitsami berkata “riwayat Ahmad 

dan sanadnya jayyid” [Majma‘ Az Zawaid 9/146 no 14665] padahal Al Haitsami mengetahui 

kalau dalam sanad tersebut terdapat ‗Abbad bin ‗Abdullah Al Asdiy. Pernyataan Al Haitsami 

kalau sanadnya jayyid itu berarti di sisi Al Haitsami „Abbad bin „Abdullah itu mendapat 
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predikat ta‟dil. Tidak bisa dikatakan kalau Al Haitsami tidak mengetahui pernyataan Bukhari 

soal „Abbad karena jelas-jelas dalam kitabnya Majma‟ Az Zawaid, Al Haitsami pernah 

menulis “riwayat Abu Ya‟la dan didalamnya ada „Abbad bin „Abdullah Al Asdiy ditsiqatkan 

Ibnu Hibban dan berkata Bukhari “fihi nazhar” [Majma‘ Az Zawaid 7/475 no 12029]. Hal 

ini membuktikan bahwa jarh Bukhari ―fihi nazhar‖ di sisi Al Haitsami tidak mencegahnya 

untuk menta‘dilkan ‗Abbad bin ‗Abdullah Al Asdiy. 

Mengenai pernyataan Ali bin Madini yang dikutip Ibnu Hajar itu tidak memiliki asal 

penukilan yang tsabit kecuali ia mengutip apa yang disebutkan Ibnu Jauzi dalam Adh 

Dhu‘afa [Ad Dhu‘afa Ibnu Jauzi no 1780]. Pernyataan Ali bin Madini ini tidak ditemukan 

dalam Tahdzib Al Kamal biografi ‗Abbad bin ‗Abdullah dan tidak juga ditemukan dalam 

Su‟alat Ibnu Abi Syaibah yang merupakan kitab yang memuat pendapat Ali bin Madini 

terhadap para perawi hadis. Dan juga tidak ditemukan dalam kitab Al Jarh Wat Ta‟dil Ibnu 

Abi Hatim yang terkadang memuat pendapat Ali bin Madini soal perawi hadis. Abu Hatim 

menyebutkan biografi ‗Abbad bin ‗Abdullah tanpa menyebutkan jarh maupun ta‘dil [Al Jarh 

Wat Ta‘dil 6/82 no 420]. Ini membuktikan jarh terhadap ‗Abbad tidaklah masyhur di 

kalangan mutaqaddimin. 

Begitu pula dengan perkataan Ibnu Jauzi yang mengutip pendapat Ahmad bin Hanbal juga 

tidak memiliki asal penukilan, pernyataan ini tidak ditemukan dalam kitab Al Ilal Ma‟rifat Ar 

Rijal Ahmad bin Hanbal apalagi ternyata hadis ‗Abbad bin ‗Abdullah Al Asdiy ini dimuat 

oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Fadhail Ash Shahabah no 993. Bagaimana mau 

dikatakan Ahmad bin Hanbal melemparkan hadis itu kalau ternyata ia sendiri 

menyebutkannya dalam kitabnya Fadhail Ash Shahabah. 

Mengenai pernyataan Ibnu Hazm kalau „Abbad majhul maka tertolak dengan adanya tautsiq 

dari para ulama seperti Ibnu Hibban, Al Ijli, Ibnu Jarir Ath Thabari dan Al Haitsami dimana 

sudah jelas majhulnya menjadi terangkat dengan adanya ta‘dil dari ulama lain. Al Bushairi 

berkata soal hadis shiddiq al akbar riwayat ‗Abbad bin ‗Abdullah “hadis ini sanadnya shahih 

dan para perawinya tsiqat” [Misbah Az Zujajah 1/20 no 49]. Itu berarti Al Bushairi juga 

menyatakan „Abbad bin „Abdullah tsiqat. 

Kesimpulan yang kami pilih soal kedudukan ‗Abbad bin ‗Abdullah Al Asdiy ini adalah ia 

seorang yang hadisnya hasan apalagi ia tergolong tabiin yang mendengar langsung dari Imam 

Ali. Kami tidak menafikan kalau ada sekelompok ulama yang melemahkan ‗Abbad seperti 

yang kami sebutkan diantaranya Bukhari, Ali bin Madini, Ibnu Jauzi yang diikuti oleh Ibnu 

Hajar dan Adz Dzahabi. Tetapi seperti yang telah kami bahas pada thread yang lain kalau 

sebenarnya mereka yang membicarakan ‗Abbad bin ‗Abdullah karena mereka menganggap 

bathil atu mungkar hadis yang ia riwayatkan. Tuduhan ini tidaklah memiliki bukti yang kuat, 

ambil contoh hadis “shiddiq al akbar” di atas yang dikatakan bathil atau mungkar oleh Adz 

Dzahabi dan yang lainnya, ternyata perkataan Imam Ali ini juga dikuatkan oleh riwayat 

Mu‘adzah Al Adawiyah seperti yang kami sebutkan di atas. Soal lafaz lainpun juga tidak bisa 

dikatakan bathil karena juga telah diriwayatkan perawi lain dengan sanad yang hasan seperti 

berikut 

 ٍَ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ ػََ٘خ َػْزُي هللاِ ْر سَ َع ,َكيَّ ََ ٤ ِٜ ِٖ َك ٍِِع ْر َُْلخ ِٕ ح ,  ٍَ َٕ  :هَخ خ َٔ ٤َِْ ُٓ ػ٢َِ٘ أَرُٞ  َكيَّ

 ُّ٢َِٜ٘ ـُ ُْ ٍَ  ,ح ٍْٛذ ، هَخ َٝ  َٖ ٣َْي ْر َُ ٍُ  :٣َْؼ٢ِ٘  َٞ ٣َوُٞ ُٛ َٝ  َِ ْ٘زَ ِٔ ُْ ْؼُض َػ٤ًِِّخ َػ٠َِ ح ِٔ َٓ أََٗخ َػْزُي  :

https://secondprince.wordpress.com/2009/01/08/kedudukan-hadis-ali-adalah-shiddiq-al-akbar/
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ِٚ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ,هللاِ  ُُِٞٓ ٍَ أَُهٞ  َٝ َٜخ أََكٌي , ِْ ْْ ٣َوُ َٜخ أََكٌي  ,هَْز٢ِِ  َُ ٫َ ٣َوُُُٞ َٝ

ٍَ ْلظَ ُٓ حٌد  ٌَّ ًَ  رَْؼِي١ ا٫َّ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Al Harits bin Hashirah yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sulaiman Al Juhani yakni Zaid bin Wahb yang 

berkata aku mendengar Ali berkata di atas mimbar “aku adalah hamba Allah dan saudara 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam, tidak ada seorangpun sebelumku yang 

mengatakannya dan tidak pula seorang pun setelahku mengatakannya kecuali ia seorang 

pendusta yang mengada-ada” [Al Mushannaf 12/62 no 32742] 

Atsar ini kedudukannya hasan. Telah diriwayatkan oleh para perawi tsiqat kecuali Al 

Harits bin Hashirah seorang yang shaduq hasanul hadis. 

 Abdullah bin Numair Al Hamdani adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu 
Ma’in, Ibnu Hibban, Al Ijli dan Ibnu Sa’ad menyatakan tsiqat *At Tahdzib juz 6 no 110+ 

 Al Harits bin Hashirah adalah perawi yang shaduq hasanul hadis. Ia adalah perawi Bukhari 
dalam Adabul Mufrad dan perawi Nasa’i dalam Khasa’is Ali. Ibnu Ma’in, Nasa’i, Ibnu Hibban, 
Al Ijli dan Ibnu Numair menyatakan tsiqat. Abu Dawud berkata “seorang syiah yang shaduq”. 
Al Uqaili mengatakan “hadisnya tidak memiliki mutaba’ah”. *At Tahdzib juz 2 no 236+ 

 Zaid bin Wahb Al Juhani adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu Ma’in, Ibnu 
Khirasy, Ibnu Sa’ad, Ibnu Hibban dan Al Ijli menyatakan “tsiqat” *At Tahdzib juz 3 no 781+ 

Begitu pula dengan perkataan Imam Ali kalau Beliau shalat tujuh tahun sebelum orang lain 

shalat tidak bisa dikatakan bathil karena memang dinyatakan dalam kabar yang shahih bahwa 

Beliau adalah orang yang pertama kali shalat bersama Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam 

ketika belum diwajibkan perintah shalat kepada mereka yang baru memeluk islam. 

خٍ  س ه َٓ ٖ ٢ ػَٔٝ ر زَٗ خٍ أه زش ه ؼ ٗ ٘خ  خٍ كيػ ٞ ىحٝى ه ٘خ أر كيػ

ْٓ ٍٓٞ هللا  ٠ِ ٓغ ٍ ٛ خٍ أٍٝ ٖٓ  ْ ه ٖ أٍه ي ر خ كِٔس ػٖ ٣ُ ػض أر

٢ِ ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  

Telah menceritakan kepada kami Abu Dawud yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Syu‟bah yang berkata telah mengabarkan kepada kami Amru bin Murrah yang berkata telah 

mendengar Abu Hamzah dari Zaid bin Arqam yang berkata “Orang yang pertama kali shalat 

bersama Rasulullah SAW adalah Ali” [Musnad Abu Dawud Ath Thayalisi 2/61 no 713 

dengan sanad yang shahih] 

. 

. 

Kesimpulan Pembahasan 

Kembali ke riwayat dengan lafaz “shiddiq al akbar”. Riwayat perkataan Imam Ali ini telah 

diriwayatkan oleh Mu‘adzah Al Adawiyah dan ‗Abbad bin ‗Abdullah Al Asdiy. Riwayat 

Mu‘adzah terdapat pembicaraan seputar Sulaiman bin ‗Abdullah Abu Fathimah dimana ia 

dimasukkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat dan telah meriwayatkan darinya Nuh bin Qais dan 

Abu Hilal Raasibiy. Riwayat ‗Abbad bin ‗Abdullah Al Asdiy terdapat pembicaraan seputar 



 1079 

dirinya dimana ia dita‘dilkan oleh sebagian ulama dan dilemahkan oleh sebagian yang lain. 

Secara keseluruhan kedua riwayat ini saling menguatkan karena diantara para perawinya 

tidak ada pendusta atau terbukti pemalsu hadis maka riwayat perkataan Imam Ali tersebut 

adalah riwayat yang hasan. 

Terdapat sebagian orang [terutama dari kalangan syiah] yang menjadikan hadis ini sebagai 

dasar untuk menolak atau menafikan gelar Ash Shiddiq bagi Abu Bakar. Kami tidak 

sependapat dengan pandangan ini. Pengakuan Imam Ali kalau beliau adalah shiddiq al akbar 

itu tidaklah menafikan kalau ada selain beliau yang dikatakan shiddiq. Sebagaimana yang 

diketahui kalau shiddiq al akbar itu berbeda dengan shiddiq. Gelar shiddiq bagi Abu Bakar 

adalah gelar yang masyhur dinisbatkan pada beliau dan disebutkan dalam tarikh kalau gelar 

ini diberikan karena beliau membenarkan peristiwa isra‘ mi‘raj Nabi shallallahu ‗alaihi 

wasallam dihadapan orang kafir. Kami pribadi tidak pernah menafikan gelar ash shiddiq bagi 

Abu Bakar tetapi gelar tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengutamakan beliau dari 

Imam Ali karena Imam Ali juga adalah seorang shiddiq bahkan beliau adalah shiddiq al 

akbar karena Imam Ali lebih dahulu membenarkan Nabi shallallahu „alaihi wasallam 

dibanding Abu Bakar. Salam Damai 

Pembahasan Hadis ”Ash Shiddiq” dan ”Bintu 

Ash Shiddiq” 

Posted on Januari 11, 2011 by secondprince  

Pembahasan Hadis ”Ash Shiddiq” dan ”Bintu Ash Shiddiq” 

Tulisan ini hanya sekedar melanjutkan pembahasan mengenai sebutan Ash Shiddiq yang 

dinisbatkan kepada Abu Bakar radiallahu ‗anhu dan bagi kami juga layak dinisbatkan kepada 

Imam Ali alaihis salam. Sekali lagi kami tekankan agar pembaca tidak salah memahami 

pandangan kami dalam masalah ini. Dengan melihat berbagai dalil yang ada maka kami 

katakan bahwa nisbah Ash Shiddiq tidak hanya diperuntukkan bagi Abu Bakar tetapi juga 

kepada Imam Ali. 

Hadis Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam yang shahih dalam penyebutan shiddiq adalah 

ketika Beliau bersama para sahabatnya berada di atas Hira atau Uhud, dan saat itu Abu Bakar 

dan Imam Ali juga ada bersama Beliau shallallahu ‗alaihi wasallam. Seperti yang telah kami 

singgung sebelumnya terdapat beberapa hadis yang menunjukkan gelar Ash Shiddiq bagi 

Abu Bakar tetapi hadis tersebut tidaklah tsabit dan begitu pula terdapat beberapa hadis 

Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam yang menunjukkan sebutan Ash Shiddiq bagi Imam 

Ali tetapi hadis tersebut juga tidak tsabit. Berikut adalah hadis yang dijadikan dalil sebutan 

Ash Shiddiq bagi Abu Bakar. 

. 

. 

Hadis Aisyah Lafaz ”Bintu ASh Shiddiq” 

https://secondprince.wordpress.com/2011/01/11/pembahasan-hadis-%e2%80%9cash-shiddiq%e2%80%9d-dan-%e2%80%9cbintu-ash-shiddiq%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2011/01/11/pembahasan-hadis-%e2%80%9cash-shiddiq%e2%80%9d-dan-%e2%80%9cbintu-ash-shiddiq%e2%80%9d/


 1080 

زي  ٖ ٓـٍٞ ػٖ ػ ي ر ٓخُ ٘خ  ٤خٕ كيػ ل ٓ ٘خ  ٢ ػَٔ كيػ ٖ أر ٘خ حر كيػ

 ٠ِ ٛ ز٢  ٘ ٘ش ُٝؽ حُ ٢ إٔ ػخث ٜٔيحٗ ٛذ حُ ٝ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ  ٖ َكٖٔ ر حُ

ض  ٓؤُ ض  خُ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ِْ هللا ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

٘ش  ض ػخث خُ ِش } ه ْٜ ٝؿ ِٞر ٞح ٝه ٓخ آط  ٕٞ ئط ٣ ٖ ٣ٌ ش } ٝحُ ٌٛٙ ح٣٥ ػٖ 

ن  ٜي٣ ٘ض حُ خ ر خٍ ٫ ٣ ٕٞ ه َٔه ؤَ ٣ٝ ٕٞ حُ َ٘ر ٣ ٖ ٣ٌ ْٛ حُ

ٕٞ إٔ ٫  وخك ٣ ْٛ ٝ ٕٞ ٜيه ظ ٣ٝ ِٕٞ ٜ ٣ٝ ٕٜٞٓٞ ٣ ٖ ٣ٌ ْٜ٘ حُ ٌ ُٝ

٤َحص و ٢ حُ ٔخٍػٕٞ ك ٣ ٖ ٣ٌ جي حُ ْٜ٘ أُٝ زَ ٓ و ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi „Umar telah menceritakan kepada kami Sufyaan 

telah menceritakan kepada kami Maalik bin Mighwal, dari „Abdurrahmaan bin Sa‟iid bin 

Wahb Al-Hamdaaniy Bahwa „Aaisyah istri Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam berkata “Aku 

pernah bertanya kepada Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam tentang ayat : „Dan 

orang-orang yang memberikan apa yang Rabb mereka berikan, dengan hati yang takut‟ (Al 

Mu‟minuun: 60)”. „Aaisyah bertanya : ”Apa mereka orang-orang yang meminum khamar 

dan mencuri ?”. Beliau menjawab : “Bukan, wahai putri Ash-Shiddiiq. Akan tetapi mereka 

adalah orang-orang yang puasa, shalat, dan bersedekah. Mereka takut kalau amalan mereka 

tidak diterima. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan [Sunan Tirmidzi 5/327 

no 3175] 

Hadis ini juga disebutkan dalam Musnad Ahmad 6/159 no 25302 dengan lafaz “bukan wahai 

putri Abu Bakar wahai putri Ash Shiddiq” dan Musnad Ahmad 6/205 no 25746 dengan lafaz 

“bukan wahai putri Abu Bakar atau bukan wahai putri Ash Shiddiq”, Musnad Al Humaidi 

1/132 no 275 dengan lafaz “bukan wahai putri Ash Shiddiq”, Mustadrak Al Hakim 2/393-

394 no 3486 dengan lafaz “bukan” , Syu‘ab Al Iman Baihaqi 1/477 no 762 dengan lafaz 

“bukan”, Tafsir Ath Thabari 19/47 dengan lafaz “bukan wahai putri Abu Bakar atau putri 

Ash Shiddiq”. 

Hadis ini sanadnya dhaif karena ‗Abdurrahman bin Sa‘id bin Wahb Al Hamdani tidak 

pernah bertemu Aisyah radiallahu ‗anhu. Abu Hatim berkata “Abdurrahman bin Sa‟id bin 

Wahb Al Hamdani tidak pernah bertemu Aisyah radiallahu „anhu” [Jami‘ Al Tahsil Fi 

Ahkam Al Marasil no 429]. 

Hadis ‗Abdurrahman bin Sa‘id bin Wahb Al Hamdani ini juga diriwayatkan dengan sanad 

yang bersambung kepada Aisyah tetapi masih terdapat pembicaraan dalam sanadnya. Hadis 

tersebut diriwayatkan dengan jalan dari „Abdurrahman bin Sa‟id bin Wahb Al Hamdani dari 

Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Aisyah sebagaimana yang disebutkan dalam Tafsir Ath 

Thabari 19/46 dengan lafaz jawaban Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam “bukan” tanpa 

tambahan ―putri Ash Shiddiq‖ dan disebutkan oleh Ath Thabrani dalam Mu‟jam Al Awsath 

4/198 no 3965 dengan lafaz “bukan wahai Aisyah” tanpa menyebutkan  lafaz ―putri Ash 

Shiddiq‖. 

Hadis ini juga diriwayatkan dalam Tafsir Ath Thabari 19/47 dengan sanad telah menceritakan 

kepada kami Al Qasim yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain yang berkata 

telah menceritakan kepadaku Jarir dari Laits bin Abi Sulaim dan Husyaim dari ‗Awwam bin 

Hausyab keduanya [Laits dan ‗Awwam] dari Aisyah hadis di atas dengan lafaz “wahai putri 

Abu Bakar atau wahai putri Ash Shiddiq”. Hadis ini memiliki dua jalan sanad yaitu 
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 Dari Qasim dari Husain dari Jarir dari Laits bin Abi Sulaim dari Aisyah 
 Dari Qasim dari Husain dari Husyaim dari ‘Awwam bin Hausyab dari Aisyah 

Kedua jalan ini dhaif. Jalan pertama dhaif karena Laits bin Abi Sulaim telah dilemahkan oleh 

jumhur muhadditsin apalagi disebutkan kalau ia mengalami ikhtilath di akhir umurnya dan 

tidak diketahui apakah periwayatan Jarir dari Laits ini diriwayatkan sebelum atau setelah 

Laits mengalami ikhtilath. Selain itu Laits bin Abi Sulaim dimasukkan Ibnu Hajar dalam 

thabaqat keenam artinya ia tidak bertemu dengan seorangpun dari kalangan sahabat sehingga 

riwayatnya dari Aisyah adalah mursal [At Taqrib 2/48]. Jalan kedua tidak tsabit sampai ke 

‗Awwam bin Hausyab karena Husyaim bin Basyir adalah mudallis martabat ketiga [Thabaqat 

Al Mudallisin no 111] dan disini riwayatnya dengan ‗an anah adalah dhaif. Selain itu 

‗Awwam bin Hausyab dimasukkan Ibnu Hajar dalam tabaqat keenam artinya tidak bertemu 

dengan Aisyah sehingga riwayatnya disini mursal [At Taqrib 1/759] 

Hadis Laits bin Abi Sulaim juga diriwayatkan oleh Abu Ya‘la dalam Musnad-nya dengan 

jalan sanad telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abi Israil yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Jarir dari Laits dari seorang laki-laki dari Aisyah hadis di atas 

dengan lafaz ―wahai putri Ash Shiddiq atau wahai putri Abu Bakar‖ [Musnad Abu Ya‘la 

8/315 no 4917]. Hadis ini dhaif karena kelemahan Laits bin Abi Sulaim dan tidak diketahui 

apakah periwayatan Jarir dari Laits ini diriwayatkan sebelum atau setlah Laits mengalami 

ikhtilath serta majhulnya laki-laki yang meriwayatkan dari Aisyah. 

Secara keseluruhan hadis ini sanadnya dhaif terutama lafaz “wahai putri Ash Shiddiq”. Yang 

meriwayatkan dari Aisyah adalah Abdurrahman bin Sa‘id bin Wahb, Laits bin Abi Sulaim 

dan ‗Awwam bin Hausyab. Jalan ini tidak bisa saling menguatkan. Jalan Abdurrahman bin 

Sa‘id bin Wahb dhaif karena inqitha‘ dan tidak bisa dikuatkan oleh jalan Laits bin Abi 

Sulaim karena Laits sendiri seorang yang dhaif dan riwayatnya juga inqitha‘. Sedangkan 

jalan ‗Awwam bin Hausyab sendiri tidaklah tsabit sampai kepadanya ditambah lagi jalan 

‗Awwam bin Hausyab juga inqitha‘. 

Memang jika dilihat diantara para syaikh [guru] Abdurrahman bin Sa‘id bin Wahb termasuk 

perawi-perawi yang tsiqat yaitu Sa‘id bin Wahb, Salman Abu Hazim dan Asy Sya‘bi tetapi 

hal ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk menguatkan riwayat ini seolah-olah riwayat ini 

berasal dari salah satu dari ketiga syaikh-nya bukan selainnya. Ini namanya menduga-duga 

alias mencari-cari hujjah karena yang namanya kemungkinan tidaklah menafikan 

kemungkinan yang lain apalagi diantara para syaikh Abdurrahman yang dikatakan 

meriwayatkan dari Aisyah adalah Asy Sya‘bi dan riwayat Asy Sya‘bi dari Aisyah sendiri 

ternyata mursal juga [Jami‘ At Tahsil Fi Ahkam Al Marasil no 322] 

Catatan : dalam kebanyakan riwayat Aisyah ini dibawakan dengan lafaz “wahai putri Abu 

Bakar atau wahai putri Ash Shiddiq”. Terdapat keraguan perawi soal lafaz yang benar, ada 

yang mengatakan keraguan ini tidak memudharatkan karena tidak menafikan satu dengan 

yang lainnya. Tentu saja yang jadi masalah ini bukan soal menafikan atau tidak tetapi soal 

yang mana yang tsabit dari lafaz tersebut karena tidak mungkin Nabi shallallahu ‗alaihi 

wasallam mengucapkan dengan lafal yang mengandung syak [keraguan] seperti itu. Bahkan 

dalam sebagian riwayat Abdurrahman bin Sa‘id bin Wahb yang dikatakan sanad paling kuat 

dalam masalah ini tetap saja memuat lafaz “wahai putri Abu Bakar atau wahai putri Ash 

Shiddiq” [lihat riwayat Ahmad dan Ath Thabari] dan sebagian lainnya hanya memuat lafaz 

“tidak” tanpa ada tambahan ―putri shiddiq‖ [lihat riwayat Al Hakim dan Baihaqi]. Jadi masih 

ada kemungkinan lafaz “putri shiddiq” ini adalah tambahan dari perawinya. Riwayat 
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Abdurrahman bin Sa‘id dalam Sunan Tirmidzi di atas yang dengan jelas menyebutkan lafaz 

“putri Ash Shiddiq” tidak bisa dijadikan hujjah untuk menolak kemungkinan ini karena bisa 

saja perawi diantara Abdurrahman bin Sa‘id bin Wahb dan Aisyah yang menambahkan lafaz 

―putri Ash Shiddiq‖ tersebut karena dalam jalan sanad yang maushul dari Aisyah tidak 

terdapat lafaz “wahai putri Ash Shiddiq”. 

  

٘ي ػٖ  ٛ ٢ ٖ أر ٘خ ىحٝى ر خٍ ػ ٤خٕ ه ل ٓ ٘خ  خٍ ػ ٤ي١ ه لٔ ٘خ حُ كيػ

زيٍ  ّٞ ط ٍٓٞ هللا ٣ خ ٍ ض ٣ خُ ٜخ ه ٘ش أٗ َٔٝم ػٖ ػخث ز٢ ػٖ ٓ ؼ ٘ حُ

خ جٌ ه ٓٞ ٘خّ ٣ ٖ حُ ؤ٣ ٤َ ح٧ٍٝ ك ٘ض ح٧ٍٝ ؿ خ ر َٜح١ ٣ ٠ِ حُ ٍ ػ

ن ٜي٣  حُ

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Sufyan yang berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Hind dari Asy Sya‟bi 

dari Masruq dari Aisyah bahwa ia pernah berkata “wahai Rasulullah pada hari ketika bumi 

diganti dengan bumi yang lain, maka dimanakah manusia pada saat itu?. Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam bersabda “di atas shiraath wahai putri Ash Shiddiq” [Musnad 

Al Humaidi 1/132 no 274] 

Penyebutan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” dalam hadis ini adalah tambahan dari salah satu 

perawinya karena dalam semua riwayat hadis ini selain riwayat Al Humaidi di atas tidak 

mengandung lafaz tersebut. Hadis di atas diriwayatkan dari Dawud bin Abi Hind dari Asy 

Sya‘bi dimana terkadang ia meriwayatkan dari Aisyah dan terkadang melalui perantaraan 

Masruq. 

 Abdul A’la meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa tambahan lafaz 
“wahai putri Ash Shiddiq” *Musnad Ishaq bin Rahawaih 3/802 no 1438 dan 3/932 no 1633, 
Tafsir Ath Thabari 17/50+. Abdul A’la bin Abdul A’la seorang yang tsiqat *At Taqrib 1/551+ 

 Wuhaib bin Khalid meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa 
tambahan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Musnad Ahmad 6/134 no 25067+. Wuhaib bin 
Khalid seorang yang tsiqat tsabit [At Taqrib 2/293] 

 Ismail bin ‘Ulayyah meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa 
tambahan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Musnad Ahmad 6/218 no 25870+. Ismail bin 
‘Ulayyah seorang yang tsiqat hafizh *At Taqrib 1/90+ 

 Yazid bin Zurai’ meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa tambahan 
lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Tafsir Ath Thabari 17/50+. Yazid bin Zurai’ seorang yang 
tsiqat tsabit [At Taqrib 2/324] 

 Bisyr bin Mufadhdhal meriwayatkan dari Dawud dengan matan riwayat serupa dengan 
riwayat Yazid bin Zurai’ yaitu dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa tambahan lafaz “wahai 
putri Ash Shiddiq” *Tafsir Ath Thabari 17/50+. Bisyr bin Mufadhdhal seorang ahli ibadah yang 
tsiqat tsabit [At Taqrib 1/130] 

 Rib’iy bin Ibrahim Al Asdiy meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa 
tambahan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Tafsir At Thabari 17/51+. Rib’iy bin Ibrahim Al 
Asdiy seorang yang tsiqat shalih [At Taqrib 1/292] 

 Abdurrahiim bin Sulaiman Al Kinaniy meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas 
shiraath” tanpa tambahan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Tafsir Ath Thabari 17/50+. 
Abdurrahiim bin Sulaiman Al Kinaniy seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/598] 
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 Ismail bin Zakariya Al Asdiy meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz serupa lafaz riwayat 
Abdurrahiim bin Sulaiman Al Kinaniy yaitu “di atas shiraath” tanpa tambahan lafaz “wahai 
putri Ash Shiddiq” *Tafsir Ath Thabari 17/50+. Ismail bin Zakariya seorang yang shaduq dan 
sedikit salahnya [At Taqrib 1/94] 

 Muhammad bin Ibrahim bin Abi ‘Adiy meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas 
shiraath” tanpa tambahan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Musnad Ahmad 6/35 no 24115+. 
Muhammad bin Ibrahim bin Abi ‘Adiy seorang yang tsiqat *At Taqrib 2/50+ 

 Aliy bin Mushir meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa tambahan 
lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Sunan Ibnu Majah 2/1430 no 4279 dan Shahih Muslim 
4/2150 no 2790]. Aliy bin Mushir seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/703] 

 Khalid bin ‘Abdullah meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa 
tambahan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Sunan Ad Darimi 2/423 no 2809+. Khalid bin 
Abdullah Al Wasithiy seorang yang tsiqat tsabit [At Taqrib 1/259] 

 Ubaidah bin Humaid Al Kufiy meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa 
tambahan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Shahih Ibnu Hibban 16/387 no 7380]. Ubaidah bin 
Humaid Al Kufiy seorang yang shaduq tetapi pernah salah [At Taqrib 1/649] 

 Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa tambahan 
lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Shahih Ibnu Hibban 2/40 no 331]. Hafsh bin Ghiyats seorang 
yang tsiqat faqih mengalami sedikit perubahan hafalan di akhir umurnya [At Taqrib 1/229] 

 Mahbub bin Hasan meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath” tanpa 
tambahan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” *Mustadrak Al Hakim juz 2 no 3344]. Mahbub Bin 
Hasan adalah Muhammad bin Hasan bin Hilal seorang yang shaduq tetapi ada kelemahan 
padanya [At Taqrib 2/67] 

Dapat dilihat bahwa jamaah tsiqat telah meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas 

shiraath” tanpa tambahan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq”. Hanya Sufyan bin Uyainah yang 

meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz “di atas shiraath wahai putri Ash Shiddiq”. Lafaz 

“wahai putri Ash Shiddiq” adalah tambahan dari perawinya mungkin Sufyan bin Uyainah 

atau mungkin Al Humaidi disini kemungkinan besar yang keliru adalah Sufyan bin Uyainah 

karena walaupun ia dikatakan seorang yang tsiqat faqih hafizh imam hujjah tetapi ia juga 

mengalami perubahan hafalan di akhir umurnya [At Taqrib 1/371]. Apalagi di saat lain 

Sufyan bin Uyainah juga meriwayatkan dari Dawud dengan lafaz ―di atas shiraath‖ tanpa 

tambahan lafaz ―wahai putri Ash Shiddiq‖ seperti riwayat berikut 

٘ي ػٖ  ٛ ٢ ٖ أر ٤خٕ ػٖ ىحٝى ر ل ٓ ٘خ  ٢ ػَٔ كيػ ٖ أر ٘خ حر كيػ

زيٍ ح٧ٍٝ  ّٞ ط ش } ٣ ٌٛٙ ح٣٥ ٘ش  ِض ػخث خٍ ط َٔٝم ه ز٢ ػٖ ٓ ؼ ٘ حُ

٤َ ح ٠ِ ؿ خٍ ػ ٘خّ ؟ ه ٌٕٞ حُ ٣ ٖ ؤ٣ ٍٓٞ هللا ك خ ٍ ض ٣ خُ ٧ٍٝ } ه

َٜح١  حُ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi „Umar yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Dawud bin Abi Hind dari Asy Sya‟bi dari Masruq yang berkata Aisyah 

bertanya tentang ayat “pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain” Aisyah 

bertanya wahai Rasulullah dimanakah manusia pada saat itu?. Rasulullah shallallahu 

„alaihi wasallam menjawab “di atas shiraath” [Sunan Tirmidzi 5/296 no 3121 dishahihkan 

oleh Tirmidzi] 

Riwayat dengan lafaz inilah yang sesuai dengan riwayat jamaah tsiqat dari Dawud bin Abi 

Hind sedangkan riwayat dengan lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” bisa jadi adalah tambahan 

dari Sufyan bin Uyainah karena diantara semua murid Dawud bin Abi Hind tidak ada satupun 
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yang meriwayatkan dengan lafaz tambahan tersebut. Padahal kalau diperhatikan baik-baik 

lafaz “wahai putri Ash Shiddiq” terikat dengan lafaz “di atas shiraath” karena merupakan 

satu kalimat jawaban dari Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam. Jadi sangat tidak masuk 

akal kalau jamaah perawi tsiqat bersepakat untuk memotong atau tidak menyebutkan lafaz 

perkataan Rasulullah shallallahu ‗alaiahi wasallam tersebut. Jauh lebih mungkin kalau Sufyan 

bin Uyainah yang keliru menambahkan lafaz tersebut apalagi disini yang meriwayatkan 

dengan tanpa tambahan lafaz itu sangat banyak bukannya satu atau dua orang perawi bahkan 

sebagian diantaranya tidak kalah tsiqat tsabit dibanding Sufyan bin Uyainah. 

. 

. 

. 

Atsar Muhammad bin Sirin 

٬ٕ ػغ َ ٍؿ خٍ ًً ٘خّ ػٖ ٓلٔي ه ٓش ػٖ ٛ ٓخ ٞ أ ٘خ أر وخٍ كيػ ٓخٕ ك

ٌٛح  وخٍ  ٤خ ك ِ ٚ ػ ٠ ر ؤط َ ك ٚ ح٥ه ِن ر ؼ ظ ٤يح ، ك ٜٗ ظَ  ٛٔخ ه أكي

ٓخ  ؼْ ، أ خٍ ٗ ِض ًحى ، ه خٍ ه ٤يح ، ه ٜٗ ظَ  لخٕ ه ٖ ػ خٕ ر ٔؼ ِػْ إٔ ػ ٣

 ٌَ ٞ ر ٘يٙ أر ِْ ٝػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٤ض حُ ّٞ أط ٣ َ ًٌ ط

 ٢ ؤػطخٗ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ض حُ ٔؤُ خٕ ، ك ٔؼ ٝػَٔ ٝػ

، ٢ ؤػطخٗ ٌَ ك خ ر ض أر ٓؤُ خٕ  ٝ ٔؼ ض ػ ٓؤُ ٝ ، ٢ ؤػطخٗ ض ػَٔ ك ٓؤُ ٝ

ٓخ  خٍ ” ٝ ٢ ه زخٍى ُ ٍٓٞ هللا ! حىع هللا إٔ ٣ خ ٍ ِض : ٣ و ٢ ك ؤػطخٗ ك

 ٢ِ وخٍ ػ ٤يحٕ ” ، ك ٜٗ ن ٝ ٛي٣ ز٢ ٝ ي أػطخى ٗ ي ٝه زخٍى ُ ي ٫ ٣ ُ

 ىػٚ ىػٚ ىػٚ

Telah menceritakan kepada kami Abu Usaamah dari Hisyaam dari Muhammad ia berkata 

dua orang laki-laki membicarakan „Utsmaan. Salah seorang di antara keduanya berkata “Ia 

terbunuh sebagai syahiid”. Namun temannya membantahnya, yang kemudian ia 

menghadapkannya kepada „Aliy. Orang tersebut berkata “Orang ini berkata bahwa 

„Utsmaan bin „Affaan terbunuh sebagai syahiid”. „Aliy bertanya kepada temannya “Apakah 

engkau mengatakannya ?”. Ia berkata “benar, tidakkah engkau ingat pada hari ketika aku 

mendatangi Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam dimana di samping beliau ada Abu Bakr, 

„Umar, dan „Utsmaan. Maka aku meminta sesuatu kepada Nabi shallallaahu „alaihi wa 

sallam, dan beliau pun memberiku. Dan aku meminta sesuatu kepada Abu Bakr, ia pun 

memberiku. Dan aku meminta meminta sesuatu kepada „Umar, ia pun memberiku. Dan aku 

meminta sesuatu kepada „Utsmaan, ia pun memberiku. Lalu aku berkata „Wahai Rasulullah, 

berdoalah kepada Allah agar aku diberikan barakah”. Beliau bersabda “Bagaimana engkau 

ini tidak diberkahi, padahal Nabi, shiddiiq, dan dua orang syahiid telah memberimu”. „Aliy 

berkata “Biarkan ia, biarkan ia, biarkan ia” [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 12/19]. 

Riwayat ini juga dibawakan Abu Ya‘la dalam Musnad-nya dengan jalan sanad dari Hudbah 

dari Hammam dari Qatadah dari Ibnu Sirin dengan matan seperti di atas [Musnad Abu Ya‘la 

3/176 no 1601]. Dan diriwayatkan oleh Aslam bin Sahl Al Wasithi dengan jalan sanad dari 
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Mubarak bin Fadahalah dari Yunus bin Ubaid dari Ibnu Sirin [Tarikh Wasith 1/211]. Kisah 

ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat hingga ke Muhammad bin Sirin tetapi riwayat ini 

mengandung illat [cacat] yaitu inqitha‘ sanadnya [terputus] karena Muhammad bin Sirin 

tidaklah menyaksikan peristiwa tersebut. 

Muhammad bin Sirin memang menemui masa kekhalifahan Ali, tetapi ketika itu ia masih 

sangat kecil dan belum memenuhi syarat untuk menerima atau meriwayatkan hadis. 

Muhammad bin Sirin lahir dua tahun akhir kekhalifahan Utsman radiallahu ‗anhu [At 

Tahdzib juz 9 no 338]. Jadi ketika Utsman terbunuh dan Imam Ali memegang pemerintahan 

umur Muhammad bin Sirin masih sekitar dua atau tiga tahun, tentu saja dengan usia seperti 

ini periwayatannya tidak bisa diterima. Selain itu tidak ada satupun ulama yang menyebutkan 

kalau Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Walaupun dikatakan ia 

juga meriwayatkan dari para sahabat tetapi tidak bisa dinafikan kalau iapun sering 

mengirsalkan hadis diantaranya riwayat mursalnya adalah dari Ibnu Abbas, Abu Darda, 

Ma‘qil bin Yasar, Aisyah dan yang lainnya [Jami‘ At Tahsil Fi Ahkam Al Marasil no 683]. 

. 

. 

. 

Hadis Nabi Shiddiq dan Syahid 

Seperti yang telah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya kisah Nabi shallallahu 

‗alaihi wasallam bersama para sahabatnya di atas Uhud atau Hira dimana Beliau shallallahu 

‗alaihi wasallam mengatakan kalau di atasnya terdapat Nabi, shiddiq dan syahid adalah 

shahih. Hanya saja kami menafsirkan kalau shiddiq yang ada disana tidak hanya tertuju pada 

Abu Bakar ra tetapi juga tertuju kepada Imam Ali alalihis salam. Tentu saja penafsiran ini 

berdasarkan dua hal 

 Keduanya Imam Ali dan Abu Bakar ikut berada di sana baik di atas Hira atau Uhud ketika 
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan sabda tersebut. 

 Keduanya memiliki kelayakan untuk dinyatakan sebagai Shiddiq. Imam Ali layak dikatakan 
shiddiq karena Beliaulah yang pertama kali membenarkan risalah Kenabian [berdasarkan 
riwayat shahih+ dan Beliau senantiasa membenarkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Abu 
Bakar ra layak dikatakan shiddiq karena telah masyhur bahwa ia telah membenarkan 
peristiwa isra’ dan mi’raj Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dihadapan kaum kafir. 

Mengenai kisah ini memang terdapat sebagian riwayat yang menunjukkan kalau peristiwa itu 

terjadi di uhud dan sebagian riwayat yang menunjukkan kalau peristiwa itu terjadi di hira. 

Menurut kami semua riwayat itu tsabit sehingga tidak mungkin dilakukan tarjih menguatkan 

yang satu dan menafikan yang lainnya. Kesimpulan yang benar sudah tentu menjamak kedua 

versi riwayat tersebut. Kisah ini terjadi di kedua tempat tersebut yaitu di Hira dan di Uhud. 

Kemudian baik di Hira dan di Uhud Imam Ali dan Abu Bakar ada di sana bersama Nabi 

shallallahu ‗alaihi wasallam. 

  

Hadis Tentang Hira 
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ظخىس ػٖ أد ٤ٚ ػٖ ه َ ػٖ أر ٔظ ؼ ٘خ ٓ ٍٞ ػ ْٛ ح٧ك ٘خ ػخ ٬د كيػ ١ ؿ

 ٠ِ ٛ ز٢  ٘ ِْ إٔ حُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٛلخد حُ ػٖ ٍؿَ ٖٓ أ

َؿق  ٠ِ كَحء ك ٞح ػ خٗ خٕ ً ٔؼ ٌَ ٝػَٔ ٝػ خ ر ِْ ٝأر ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

ٔخ  بٗ زض ك ِْ حػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وخٍ حُ ْٜ ك لَى ر ْٜ أٝ ط ر

٤يحٕ ٜٗ ن ٝ ٛي٣ ز٢ ٝ ٤ي ٗ ِ  ػ

Telah menceritakan kepada kami „Ashim Al „Ahwal yang menceritakan kepada kami 

Mu‟tamar dari ayahnya dari Qatadah dari Abu Ghallab dari seorang sahabat Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu „alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar 

dan Utsman berada di atas Hira‟ kemudian tanah mengguncangkan mereka atau 

menggerakkan mereka. Nabi shallallahu „alaihi wasallam berkata “diamlah, sesungguhnya 

diatasmu terdapat Nabi, Shiddiq dan dua orang syahid” [As Sunnah Ibnu Abi Ashim no 

1440 dan Al Ahad Wal Matsaaniy 5/341 no 2902]. 

ق ٖ حُ ٢ِ ر ٘خ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ ٘خ كيػ ٤ٖ ػ ٔ ل خ حُ ٖٓ أٗ

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٤ٚ إٔ ٍ يس ػٖ أر ٣َ ٖ ر زي هللا ر ػ

 ْٜ٘ ٢ٟ هللا ػ خٕ ٍ ٔؼ ٌَ ٝػَٔ ٝػ ٞ ر ٚؼ أر ٠ِ كَحء ٝٓ ٔخ ػ خٕ ؿخُ ً

زض  ِْ أػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ زَ ك ـ ظلَى حُ ك

٤ي ٜٗ ن أٝ  ٛي٣ ز٢ أٝ  ٤ي ا٫ ٗ ِ ٤ْ ػ ُ ٚ بٗ  كَحء ك

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami „Ali bin Hasan yang berkata 

menceritakan kepada kami Husain yang berkata menceritakan kepada kami „Abdullah bin 

Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam duduk di atas Hira‟ 

dan bersamanya ada Abu Bakar, Umar dan Utsman radiallahu „anhum kemudian gunung 

tersebut bergerak [bergetar] maka Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkata 

“diamlah Hira‟ sesungguhnya tidak ada diatasmu kecuali Nabi atau shiddiq atau syahid” 

[Musnad Ahmad 5/346 no 22986, Syaikh Syu‟aib berkata “sanadnya kuat”] 

Tentu kalau hanya berlandaskan hadis di atas maka dapat disimpulkan kalau yang berada di 

Hira bersama Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam hanya Abu Bakar ra, Umar ra dan Utsman ra. 

Tetapi kalau kita mengumpulkan berbagai riwayat lain tentang Hira ini maka dapat diketahui 

kalau Imam Ali berada di sana dan juga sahabat lainnya. 

ػََ٘خ َُْق  َكيَّ ُٖ ح ٍَ ٗخ َػ٢ُِِّ ْر ِى١ُّ هَخ ُْ ُٖ ٣َْل٠َ٤ ح٧َ ُي ْر َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٤ْ َٔ ُُْل ٍَ أٗخ ح و٤ٍِن هَخ َٗ  ِٖ ِٖ ْر َٓ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ُْ٘ٚ أَ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ِٚ ْٖ أَر٤ِ ٣َْيسَ َػ ََ ِٖ رُ ِ ْر ْٖ َػْزِي هللاَّ حهٍِي َػ َٝ  ُٖ ْر

٣ٌن يِّ ِٛ  ْٝ خ َػ٤ََِْي ا٫ِ َٗز٢ٌِّ أَ َٓ  ٍَ َى ، كَوَخ ََّ حٍء كَظََل ََ َٕ َػ٠َِ ِك خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ   َٕ خ ًَ َٝ ٤ٌِٜي  َٗ  ْٝ أَ

 ْْ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ َػ٢ٌِِّ  َٝ  ُٕ خ َٔ ُػْؼ َٝ  َُ َٔ ُػ َٝ  ٍَ ٌْ أَرُٞ رَ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ حَُّ٘ز٢ُِّ 

َٖ ِؼ٤ َٔ  أَْؿ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Azdiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Ali bin Hasan bin Syaqiq yang berkata telah menceritakan 
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kepada kami Husain bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya radiallahu „anhu 

bahwa Nabi shallallahu „alaihi wasallam berada di atas Hira‟ kemudian tanahnya bergerak-

gerak. Beliau berkata “tidaklah diatasmu kecuali Nabi atau shiddiq atau syahid” yaitu Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan „Ali radiallahu „anhum 

ajma‟iin [Musnad Al Bazzar no 4419] 

 َ٤ ٜٓ ٖ ٓلٔي ػٖ  ِ ر ؼ٣ِ زي حُ ٘خ ػ ٤ي كيػ ؼ ٓ  ٖ زش ر ٤ ظ ٘خ ه كيػ

٤ٚ ػٖ ق ػٖ حر ٛخُ  ٢ ٖ أر ٍٓٞ  ر ٘ٚ إٔ ٍ ٢ٟ هللا ػ َس ٍ ٣َٛ  ٢ أر

ٌَ ٝ ػَٔ ٝ  ٞ ر ٛٞ ٝ أر ٠ِ كَحء  خٕ ػ ً ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

ٜوَس  ض حُ ظلًَ ْٜ٘ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ َ٤ ِر ِلش ٝ حُ خٕ ٝ ١ ٔؼ ٢ِ ٝ ػ ػ

ز٢ أٝ  ٤ي ٗ ِ ٔخ ػ ٛيأ اٗ ِْ ح ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وخٍ حُ ك

٤ي ٜٗ ن أٝ ٛي٣  

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‟id yang menceritakan kepada kami Abdul 

Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah SAW pernah berada di atas Hira‟ bersama Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, 

Thalhah dan Zubair. Kemudian tanahnya bergerak-gerak, maka Nabi SAW bersabda 

“diamlah, sesungguhnya diatasmu terdapat Nabi atau shiddiq atau syahid” [Sunan Tirmidzi 

5/624 no 3696 dengan sanad shahih] 

ٔخف ػٖ  ٣ ٖ ٤ٖ ػٖ ٬ٍٛ ر ٜ زش ػٖ ك ؼ ٗ ٘خ  لَ ػ ؼ ٖ ؿ ٘خ ٓلٔي ر ػ

 ٢ِ ٘خٍ ٖٓ ػ زش ك ؼ ٗ  ٖ ٤َس ر ـ ٔ خٍ هطذ حُ ْ ه ٖ ظخُ زي هللا ر ػ

٢ٟ ف ٤خ ٍ ِ ٔذ ػ ٌٛح ٣ ؼـذ ٖٓ  وخٍ أ٫ ط ي ك ٣ُ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ هَؽ 

 ٠ِ ٘خ ػ خ ً ِْ حٗ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ٜٗي ػ ٘ٚ أ هللا ػ

زض كَحء أٝ أكي  ِْ أػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وخٍ حُ كَحء أٝ أكي ك

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٠ حُ ٔٔ ٤ي ك ٜٗ ن أٝ  ٛي٣ ٤ي  ِ ٔخ ػ بٗ ك

خٕ ٔؼ ٌَ ٝػَٔ ٝػ خ ر ٠ٔٔ أر َ٘س ك ؼ ِْ حُ ٓ   َ٤ ِر ِلش ٝحُ ٤خ ١ٝ ِ ٝػ

٤يح ؼ ٓ  ٚٔ ل ٗ ٠ ٔٓ ٖ ػٞف ٝ َكٖٔ ر زي حُ ؼيح ٝػ ٓ ٝ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far yang menceritakan kepada kami 

Syu‟bah dari Hushain dari Hilal bin Yisaaf dari Abdullah bin Zhaalim yang berkata 

“Mughirah bin Syu‟bah berkhutbah lalu ia mencela Ali. Maka Sa‟id bin Zaid keluar dan 

berkata “tidakkah kamu heran dengan orang ini yang telah mencaci Ali, Aku bersaksi bahwa 

kami pernah berada di atas gunung Hira atau Uhud lalu Beliau bersabda “diamlah hai Hira 

atau Uhud, karena di atasmu terdapat Nabi atau shiddiq atau syahid. Kemudian Nabi SAW 

menyebutkan sepuluh orang. Maka [Sa‟id] menyebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 

Thalhah, Zubair, Sa‟ad, Abdurrahman bin „Auf dan dirinya sendiri Sa‟id” [Musnad Ahmad 

no 1638 dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir] 

زش ػٖ  ؼ ٗ ٘خ  ؼ ٘خ ٍٝف ه ؼ ٓلخم ه ٖ ا ٘خ ٓلٔي ر ؼ ٘خ ٓلٔي ه كيػ

ِْ كَحء أٝ  ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ؼي حُ ٛ خٍ  ْ ه ظخىس ػٖ أٗ ه
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ز٢  زض ٗ وخٍ حػ زَ ك ـ َؿق حُ خٕ ك ٔؼ ٌَ ٝػَٔ ٝػ ٞ ر ٚؼ أر أكيح ٝٓ

٤يحٕ ٜٗ ن ٝ ٛي٣ ٝ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Ishaq yang berkata menceritakan kepada kami Rawh yang berkata 

menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Qatadah dari Anas yang berkata Nabi shallallahu 

„alaihi wasallam mendaki Hira‟ atau Uhud dan bersamanya ada Abu Bakar, Umar dan 

Utsman kemudian gunung berguncang. Nabi shallallahu „alaihi wasallam berkata “ 

diamlah, ada Nabi, Shiddiq dan dua orang syahid” [Fadha‟il Ash Shahabah no 869 

dishahihkan oleh Washiullah „Abbas] 

Di dalam hadis ini dikatakan terdapat lafal yang mengandung syak yaitu “Hira atau Uhud”. 

Ada yang mengatakan kalau syak seperti ini bukan jenis yang dapat dijamak karena kedua 

tempat tersebut berbeda dan berjauhan letaknya sedangkan peristiwa yang dibicarakan satu. 

Pernyataan ini keliru dan mungkin memang begitulah keterbatasan akalnya dalam memahami 

matan riwayat. Syak seperti ini masih dapat dijamak yaitu dengan memahami bahwa 

peristiwa tersebut terjadi di kedua tempat yaitu Hira dan Uhud. Terdapat riwayat shahih kalau 

peristiwa ini terjadi Hira dan terdapat riwayat shahih kalau peristiwa ini juga terjadi di Uhud. 

Jadi dimana letak susahnya menjamak lafal tersebut. Pendapat yang benar adalah riwayat 

yang mengandung lafal “Hira atau Uhud” menunjukkan kalau peristiwa itu memang terjadi 

di kedua tempat tersebut baik di Hira ataupun Uhud. 

 ْ ظخىس ػٖ أٗ ٘خ ػَٔحٕ ػٖ ه ٞ ىحٝى ػ ٘خ أر ِق كيػ ٖ ه ٠٤ ر ل ٘خ ٣ ػ

٠ِ كَحء  خٕ ػ ً ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ي إٔ ٍ ٓخُ  ٖ حر

خٕ  ٤ي ًٝ ٜٗ ن أٝ  ٛي٣ ز٢ أٝ  ٤ي ٗ ِ ٔخ ػ بٗ زض ك وخٍ أػ ْٜ ك َؿق ر ك

 ٢ِ خٕ ٝػ ٔؼ ِْ ٝػَٔ ٝػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf yang menceritakan kepada kami „Abu 

Dawud yang menceritakan kepada kami „Imran dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berada di atas Hira‟ kemudian gunung 

mengguncangkan mereka. Nabi shallallahu „alaihi wasallam berkata “diamlah, 

sesungguhnya diatasmu terdapat Nabi atau shiddiq atau syahid” yaitu Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam, Umar, Utsman dan Ali [As Sunnah Ibnu Abi Ashim no 1439] 

Hadis di atas para perawinya tsiqat kecuali „Imran Al Qaththan dia seorang yang hasanul 

hadis. Dia adalah perawi Bukhari dan Ashabus Sunan. Abdurrahman bin Mahdi 

meriwayatkan darinya yang berarti ia menganggapnya tsiqat. Yahya Al Qaththan memujinya. 

Ahmad berkata ― aku berharap hadisnya baik‖. Ibnu Ma‘in berkata ―tidak kuat‖. Abu Dawud 

terkadang berkata ―termasuk sahabat Hasan dan tidaklah aku dengar tentangnya kecuali yang 

baik‖ terkadang Abu Dawud berkata ―dhaif‖. As Saji berkata ―shaduq‖. ‗Affan menyatakan 

tsiqat. Bukhari berkata ―shaduq terkadang salah‖. Ibnu Syahin memasukkannya dalam Ats 

Tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat. Daruquthni berkata ―banyak melakukan kesalahan‖. Al 

Hakim berkata ―shaduq‖. Ibnu Ady berkata ―ditulis hadisnya‖ [At Tahdzib juz 8 no 226]. 

Pendapat yang rajih tentangnya adalah ia seorang yang shaduq terdapat kelemahan pada 

hafalannya tetapi tidak menurunkan hadisnya dari derajat hasan seperti yang diungkapkan 

oleh Syaikh Al Albani. Ada orang yang melemahkan hadis Imran dari Qatadah ini dengan 

alasan ia telah menyelisihi para perawi tsiqat yang meriwayatkan dari Qatadah dimana 



 1089 

 Imraan menyebutkan Hira sedangkan perawi yang lain menyebutkan Uhud 
 Imraan menyebutkan Ali sedangkan perawi yang lain menyebutkan Abu Bakar 

Tentu saja penyelisihan yang dimaksud tidaklah benar. Bukankah telah disebutkan 

sebelumnya berbagai riwayat tsabit menyatakan bahwa kisah ini tidak hanya terjadi di Uhud 

tetapi terjadi juga di Hira. Berbagai hadis Hira yang lain menjadi saksi kebenaran riwayat 

Imraan dari Qatadah dari Anas tentang Hira. Apakah suatu hal yang aneh jika Anas terkadang 

menyatakan  peristiwa di Uhud dan terkadang di Hira?. Jelas tidak karena peristiwa itu 

memang terjadi di kedua tempat Hira dan Uhud. Begitu pula terbukti dalam hadis-hadis Hira 

tersebut kalau Imam Ali memang berada disana jadi Imraan tidaklah menyendiri dalam 

penyebutan Imam Ali di Hira. Tentu saja tidak bisa disimpulkan dari riwayat Imraan kalau 

orang yang dimaksud hanya terbatas pada Umar Utsman dan Ali karena berbagai riwayat lain 

juga menunjukkan kalau Abu Bakar dan sahabat lainnya juga berada disana. Kesimpulannya 

hadis Imraan ini hasan dan penyelisihan yang dituduhkan itu telah dikuatkan oleh berbagai 

riwayat tsabit yang lain. 

Dengan berbagai hadis ini maka dapat disimpulkan kalau penyebutan Abu Bakar, Umar dan 

Utsman disana tidak bersifat mengkhususkan karena terbukti para sahabat lain termasuk 

Imam Ali juga berada di sana. Kesimpulan pada pembahasan hadis Hira ini adalah Imam Ali 

dan Abu Bakar keduanya berada disana bersama Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam. 

  

Hadis Tentang Uhud 

 ٢ ٖ أر ٤ي ر ؼ ٓ ٤ي ػٖ  ؼ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ ٘خٍ كيػ ٖ ر ٘خ ٓلٔي ر كيػ

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ْٜ إٔ ٍ ْ كيػ ظخىس ػٖ أٗ ش ػٖ ه ػَٝر

 ٍٞٓ وخٍ ٍ ْٜ ك َؿق ر خٕ ك ٔؼ ٌَ ٝ ػَٔ ٝ ػ ٞ ر ؼي أكيح ٝ أر ٛ  ِْ ٓ

ن  ٛي٣ ز٢ ٝ ٤ي ٗ ِ ٔخ ػ بٗ زض أكي ك ِْ حػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

٤يحٕ ٜٗ ٝ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar yang menceritakan kepada kami 

Yahya bin Sa‟id dari Sa‟id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Anas yang menceritakan 

kepada mereka bahwa Rasulullah SAW mendaki gunung uhud bersama Abu Bakar, Umar 

dan Utsman kemudian gunung Uhud mengguncangkan mereka. Rasulullah SAW bersabda 

“diamlah wahai Uhud sesungguhnya diatasmu terdapat Nabi, shiddiq dan dua orang 

syahid” [Sunan Tirmidzi 5/624 no 3697] 

Jika melihat hadis ini saja maka terlihat hanya Abu Bakar, Umar dan Utsman yang ada di 

Uhud bersama Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam padahal riwayat-riwayat lain membuktikan 

kalau terdapat sahabat lain termasuk Imam Ali yang ikut berada di sana. 

ِٖ ْد َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ َػ٢ُِِّ ْر َٝ  ٍٕ َ٘خ ِٓ  ُٖ ٣ُِِي ْر ػََ٘خ أَرُٞ َهخٍُِي ٣َ ُٖ َكيَّ ِؼ٤ُي ْر َٓ ِس هَخ٫ ػََ٘خ  ََ ٤ ـِ ُٔ ُْ ِٕ ح
 ْٖ ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ  ٢ِٗ ََ ٍَ أَْهزَ َْ هَخ َِ ْٓ ُٖ أَ ٣ُْي ْر َُ ػ٢َِ٘  ٍَ َكيَّ ٍَ هَخ ُٖ َؿْؼلَ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ْٗزَؤَ  ٍَ أَ َْ هَخ َ٣ َْ َٓ أَر٢ِ 

ُِ  ِٕ خ َٓ َُ ٌُٞكَِش ك٢ِ  ُْ َي ح ـِ ْٔ َٓ ِي ٣َْؼ٢ِ٘  ـِ ْٔ َٔ ُْ ََٛذ ا٠َُِ ح ًَ  ُ حِم أََّٗٚ ََ ُِْؼ َِ ح ْٛ ِٖ أَر٢ِ أَ ٣َخِى ْر

 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ٌَ َُٜي َُ ْٗ َُ أَ ِ ٫ َْٗلَؼ هللاَّ َٝ َلخرََ٘خ  ْٛ ُٔذُّ أَ َ٣ ٌٍ جِ َٓ ْٞ َ٣ َٞ ُٛ َٝ  َٕ ْل٤َخ ُٓ
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ٍف  ْٞ ُٖ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َػْزُي حُ َٝ  َُ ر٤َْ ُِّ حُ َٝ َِْلشُ  َ١ َٝ َػ٢ٌِِّ  َٝ  ُٕ خ َٔ ُػْؼ َٝ  َُ َٔ ُػ َٝ  ٍَ ٌْ أَرُٞ رَ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ

َٝ ُؿ٬ َػ٠َِ أُُكٍي  ٍَ  ََ َ٘ ٣ٌْي َكظ٠َّ حْػ٢َْ٘ َػ َُ  ْْ ُٜ ٌٕ كََللِظَ ك٬ُ َٝ أََٗخ  َٝ  ٍٙ هَّخ َٝ ُٖ أَر٢ِ  ْؼُي ْر َٓ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  َُ كَوَخ زَ ـَ ُْ َؿَق رَِ٘خ ح ََ َْ َػ٤ََِْي ا٫ِ  ”كَ ٤َُْ ُ ْٖ أُُكُي كَبَِّٗٚ ٌُ ْٓ ح

٣ٌن أَ يِّ ِٛ  ْٝ ٤ٌِٜي َٗز٢ٌِّ أَ َٗ  ْٝ ” َٖ ٌَ َٔ  كَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Yazid bin Sinan dan „Ali bin „Abdurrahman bin 

Mughirah yang keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Sa‟id bin „Abi Maryam 

yang berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Zaid bin „Aslam yang berkata telah mengabarkan kepadaku seorang 

laki-laki dari penduduk Iraq bahwasanya ia pergi ke masjid yaitu masjid kufah di zaman 

Ziyad bin Abi Sufyan dan dia [Ziyad] pada hari itu mencaci sahabat kami. [laki-laki itu 

berkata] “demi Allah jangan melakukannya, aku menyaksikan Nabi shallallahu „alaihi 

wasallam, Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin „Auf, Sa‟ad 

bin Abi Waqash, aku, fulan, Zaid menghafal sampai ada dua belas orang diatas Uhud. 

Kemudian gunung tersebut berguncang maka Nabi shallallahu „alaihi wasallam berkata 

“tenanglah Uhud sesungguhnya tidaklah berada diatasmu kecuali Nabi atau shiddiq atau 

syahid” maka tenanglah gunung Uhud [Al Kuna Ad Duulabiy 1/89] 

Ad Duulabiy menyebutkan kalau laki-laki penduduk Irak yang dimaksud adalah Sa‘id bin 

Zaid radiallahu ‗anhu. Ini adalah sebuah kemungkinan yang tidak menafikan kemungkinan 

yang lain karena Zaid bin Aslam tidak dikenal meriwayatkan dari Sa‘id bin Za‘id dan Sa‘id 

bin Zaid juga tidak dikenal sebagai penduduk Irak. Siapapun laki-laki penduduk Irak tersebut 

ia adalah seorang sahabat Nabi yang ikut menyaksikan peristiwa di uhud. Riwayat ini 

sanadnya shahih para perawinya tsiqat termasuk Ad Duulabiy sendiri. 

Daruquthni berkata tentang Ad Dulabiy “ia dibicarakan tidaklah nampak dalam urusannya 

kecuali kebaikan”. Ibnu Khalikan berkata “ia seorang yang alim dalam hadis khabar dan 

tarikh”. Adz Dzahabi menyatakan ia seorang Imam hafizh dan alim. Ibnu Yunus berkata “ia 

telah dilemahkan” tetapi Ibnu Yunus juga mengatakan hadis tulisannya baik. Ibnu Ady 

berkata ―ia tertuduh terhadap apa yang dikatakannya pada Nu‟aim bin Hammad karena 

sikap kerasnya terhadap ahlur ra‟yu” dan memang disebutkan Ibnu Ady kalau ia fanatik 

terhadap mahzab hanafi yang dianutnya. Pembicaraan terhadap Ad Dulabiy bukan terkait 

dengan hadis-hadisnya tetapi terkait dengan sikap terhadap mahzab hanafi yang dianutnya 

dan tentu saja pembicaraan ini tidak berpengaruh bagi kedudukannya sebagai seorang 

periwayat dan penulis hadis. Kesimpulannya ia seorang yang tsiqat seperti yang disebutkan 

dalam Irsyad Al Qadhi no 781 

Sebagian orang berusaha melemahkan riwayat Ad Duulabiy di atas dengan alasan riwayat 

tersebut tidak mahfuzh karena semua riwayat Sa‘id bin Zaid menyebutkan kisah Hira 

bukannya Uhud. Terdapat dua kemungkinan soal riwayat Ad Duulabiy ini. 

 Kemungkinan pertama laki-laki penduduk Irak itu bukanlah Sa’id bin Zaid maka gugurlah 
hujjah pertentangannya *yang dituduhkan+ dengan riwayat Sa’id bin Zaid. 

 Kemungkinan kedua laki-laki itu adalah Sa’id bin Zaid maka seperti yang telah kami sebutkan 
sebelumnya kisah ini terjadi di Hira dan Uhud jadi tidaklah bertentangan kalau Sa’id bin Zaid 
terkadang menyatakan kesaksian soal Hira dan terkadang menyatakan kesaksian soal Uhud. 
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Jika diperhatikan matan riwayat Sa‘id bin Zaid yang dibawakan dalam berbagai kitab hadis 

kemudian dibandingkan dengan riwayat Ad Duulabiy di atas maka terdapat petunjuk kalau 

kisah Ad Duulabiy ini berbeda dengan riwayat Sa‘id bin Zaid yang lain. 

Disebutkan diantaranya dalam Musnad Ahmad 1/188 no 1638, Sunan Nasa‘i 5/58 no 8205 

dan Mustadrak Al Hakim no 5898 kalau kisah Sa‘id bin Zaid itu terjadi pada masa Mughirah 

bin Syu‟bah menjadi gubernur Kufah dan ia berkhutbah mencela Ali dihadapan orang-orang 

termasuk Sa‘id bin Zaid maka Sa‘id menyampaikan hadis tersebut. Sedangkan riwayat Ad 

Duulabiy menyebutkan kalau kisah tersebut terjadi di masa Ziyad bin Abihi menjadi 

gubernur kufah [menggantikan Mughirah bin Syu‟bah] dan ia berkhutbah mencaci sahabat 

Nabi [kemungkinan Imam Ali]. Jadi tidak ada alasan untuk mempertentangkan keduanya. 

Terlepas dari apakah laki-laki penduduk kufah itu adalah Sa‘id bin Zaid atau bukan yang 

penting kisah riwayat Ad Duulabiy ini terjadi di zaman Ziyad bin Abihi bukan di zaman 

Mughirah bin Syu‘bah. 

Dengan riwayat ini diketahui kalau pada saat itu yang berada di Uhud ada dua belas orang 

yaitu Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, 

Abdurrahman bin ‗Auf, Sa‘ad bin Abi Waqqash dan tiga orang yang tidak disebutkan 

namanya [diantara ketiga orang itu terdapat sahabat Nabi yang dalam riwayat Ad Duulabiy di 

atas termasuk penduduk Irak pada zaman Ziyad bin Abihi]. Sedangkan dalam kisah Hira 

yang ada saat itu beradasarkan riwayat Sa‟id bin Zaid ada sepuluh orang yaitu Nabi 

shallallahu ‗alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman 

bin ‗Auf, Sa‘ad dan Sa‘id bin Zaid. Baik di Hira ataupun Uhud Imam Ali dan Abu Bakar ada 

bersama Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam. 

٤ي ح ز ٘خ ػ ٖ ػ ْ ر ظخىس ػٖ أٗ ٤ي ػٖ ه ؼ ٓ ٢ ػٖ  ٘خ أر ؼخً ػ ٓ ٖ هلل ر

 ٞ ٚؼ أر ز ِْ أكيح ٝحط ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼي ٍ ٛ خٍ  ي ه ٓخُ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٚ وخٍ ُ ٢ِ ك خٕ ٝػ ٔؼ ٌَ ٝػَٔ ٝػ ر

٤يحٕ ٜٗ ن ٝ ٛي٣ ز٢ ٝ ٤ي ٗ ِ ٔخ ػ بٗ زض أكي ك ِْ حػ ٓ ٝ 

Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Mu‟adz yang berkata telah menceritakan 

kepada kami ayahku dari Sa‟id dari Qatadah dari Anas bin Malik yang berkata “Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam menaiki Uhud dan mengikutinya Abu Bakar, Umar, Utsman dan 

Ali. Kemudian Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkata “diamlah Uhud, 

sesungguhnya diatasmu terdapat Nabi, shiddiq dan dua orang syahid” [As Sunnah Ibnu Abi 

Ashim no 1438] 

Hadis ini secara zahir sanadnya shahih tetapi mengandung illat [cacat] yaitu Sa‘id bin Abi 

Arubah mengalami ikhtilath dan tidak diketahui apakah Mu‘adz termasuk yang 

meriwayatkan dari Sa‘id sebelum atau sesudah ikhtilath. Memang para perawi lain yang 

meriwayatkan dari Sa‘id bin Abi Arubah tidak menyebutkan nama Imam Ali tetapi ini 

tidaklah bertentangan, apalagi riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Ad Duulabiy sebelumnya 

yang menyebutkan kalau Imam Ali juga ada di atas Uhud. Jadi tidak ada alasan untuk 

menolak tambahan lafazh “Ali” dalam riwayat di atas karena terbukti dalam riwayat shahih 

kalau Imam Ali memang berada di sana. 

Secara keseluruhan metode yang kami gunakan disini adalah menjamak semua hadis-hadis 

yang berkaitan dengan kisah ini karena metode ini lebih baik dari pada metode tarjih. 
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Kesimpulan dari pengumpulan semua hadis-hadis di atas adalah kisah ini terjadi di Hira dan 

Uhud dimana pada saat itu Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersama para sahabatnya 

termasuk Abu Bakar dan Imam Ali. Jadi tidak berlebihan jika kami katakan lafal ―shiddiq‖ 

yang dimaksud dalam hadis di atas tidak tertuju hanya kepada Abu Bakar tetapi juga kepada 

Imam Ali karena Beliau juga layak disebut Ash Shiddiq. Salam Damai 

Hadis Muawiyah Dilaknat Allah SWT [Bagian Kedua] 

Posted on Januari 11, 2011 by secondprince  

Hadis Muawiyah Dilaknat Allah SWT 

Tulisan ini hanya melanjutkan tulisan sebelumnya mengenai pribadi Muawiyah dimana ia 

termasuk salah seorang yang dilaknat Allah SWT. Kali ini kami akan membawakan hadis 

yang mirip dengan hadis sebelumnya. 

ي ػٖ  ٣ِ ٣ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ ٠َ ػٖ  ٓ ٖ ٔخٕ ر خ ؿ لٚ ٗ ٖ ك ٤ْ ر خٍ ه ه

ٍٓٞ هللا  ٔـي ٍ ِض ٓ خٍ ىه ٤ٚ ه ؼ٢ ػٖ أر ٤ ِ ْٛ حُ ٖ ػخ َٜ ر ٗ

هلل خ ؼًٞ ر ٗ ٕٞ وُٞ ٣ ٚ ٛلخر ِْ ٝأ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ػِ ٝ ؿَ ٖٓ  

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ٞح ه خُ ٌْ ه ٗؤٗ ٓخ  ِض  ٚ ه ُٞٓ ٠ذ هللا ٍٝ ؿ

ٚ وٞى ر ٔ ي ٝحُ وخث ؼٖ هللا حُ ُ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  ػ

Telah berkata Qais bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada kami Ghassaan bin 

Mudhar dari Sa‟id bin Yazid dari Nashr bin „Aashim Al Laitsiy dari ayahnya yang berkata 

“aku pernah masuk ke masjid Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam dan ketika itu para 

sahabat Beliau berkata kami berlindung kepada Allah „azza wa jalla dari kemurkaan Allah 

dan Rasul-Nya. Aku berkata “apa masalah kalian?”. Mereka berkata Rasulullah shallallahu 

„alaihi wasallam bersabda “laknat Allah bagi orang yang menuntun dan yang dituntunnya” 

[Al Ahaad Al Matsaaniy 2/192 no 938 bab Dzikru „Aashim Al Laitsiy radiallahu „anhu 

Abu Nashr bin „Aashim] 

Hadis ini shahih diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat sedangkan ‗Aashim Al Laitsiy 

adalah seorang sahabat Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam 

 Qais bin Hafsh adalah Qais bin Hafsh Al Qa’qa’ At Tamimi Al Bashriy seorang yang tsiqat. 
Ibnu Ma’in menyatakan tsiqat. Al Ijli berkata “tidak ada masalah padanya”. Abu Hatim 
berkata “syaikh”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Daruquthni menyatakan 
tsiqat [At Tahdzib juz 8 no 694]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat dan memiliki riwayat yang 
menyendiri [At Taqrib 2/33] 

 Ghassaan bin Mudhar adalah perawi Nasa’i yang tsiqat. Ahmad berkata “syaikh tsiqat 
tsiqat”. Ibnu Ma’in, Nasa’i dan Abu Dawud menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat. Abu Zur’ah berkata “shaduq”. Abu Hatim berkata “tidak ada masalah 
padanya, shalih al hadist” *At Tahdzib juz 8 no 459+. Ibnu Hajar menyatakan “tsiqat” *At 
Taqrib 2/5] 

 Sa’id bin Yazid adalah Sa’id bin Yazid bin Maslamah Al Azdiy adalah perawi kutubus sittah 
yang tsiqat. Ibnu Ma’in, Nasa’i, Ibnu Sa’ad, Al Ijli dan Al Bazzar menyatakan tsiqat. Ibnu 

https://secondprince.wordpress.com/2011/01/11/hadis-muawiyah-dilaknat-allah-swt-bagian-kedua/
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Hibban memasukkan dalam Ats Tsiqat dan Abu Hatim berkata “shalih” *At Tahdzib juz 4 no 
168] 

 Nashr bin ‘Ashim Al Laitsiy adalah perawi Bukhari dalam Raf’ul Yadain, Muslim, Abu Dawud, 
Nasa’i dan Ibnu Majah. Nasa’i menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 
Tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 774]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 2/243] dan Adz 
Dzahabi juga menyatakan tsiqat [Al Kasyf no 5812] 

Qais bin Hafsh dalam periwayatannya dari Ghassaan bin Mudhar memiliki mutaba‘ah yaitu 

dari Katsir bin Yahya Abu Malik Al Bashri sebagaimana yang disebutkan Ibnu Sa‘ad dalam 

Ath Thabaqat 7/78. Dari Musa bin Ismail dan Uqbah bin Sinan sebagaimana diriwayatkan 

Thabrani dalam Mu‘jam Al Kabir 17/176 no 465 dan Adh Dhiya‘ dalam Al Mukhtarah 

3/278. Kemudian dari Muhammad bin ‗Abdurrahman Al ‗Allaaf sebagaimana yang 

diriwayatkan Abu Nu‘aim dalam Ma‘rifat Ash Shahabah no 4810 biografi ‗Aashim Abu 

Nashr Al Laitsiy. 

 Katsir bin Yahya Abu Malik Al Bashri adalah seorang yang tsiqat. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat *Ats Tsiqat juz 9 no 14996+. Abu Hatim dan Abu Zur’ah 
meriwayatkan darinya dimana Abu Hatim berkata “tempat kejujuran dan bertasyayyu’” dan 
Abu Zur’ah menyatakan ia shaduq *Al Jarh Wat Ta’dil 7/158 no 885+ dan telah ma’ruf bahwa 
Abu Hatim dan Abu Zur’ah hanya meriwayatkan dari perawi yang mereka anggap tsiqat oleh 
karena itu Syaikh Al Albaniy menyatakan Katsir bin Yahya tsiqat [Silsilah Ash Shahihah 2/263 
no 658] 

 Musa bin Ismail Al Bashriy adalah seorang perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in, Abu 
Hatim, Abu Walid Ath Thayalisi dan Al Ijli menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 585]. 

 Uqbah bin Sinan Al Bashri yang meriwayatkan dari Ghassaan bin Mudhar disebutkan 
biografinya oleh Ibnu Abi Hatim dimana ayahnya Abu Hatim meriwayatkan darinya dan 
mengatakan kalau ia seorang yang shaduq *Al Jarh Wat Ta’dil 6/311 no 1734+ 

 Muhammad bin ‘Abdurrahman Al ‘Allaaf disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat [Ats 
Tsiqat juz 9 no 15936+. Al Haitsami berkata “tidak dikenal” *Majma’ Az Zawaid 6/459 no 
10753+. Riwayatnya disini bisa dijadikan mutaba’ah. 

Pada riwayat di atas memang tidak disebutkan siapa sebenarnya orang yang dimaksud 

Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam tersebut tetapi dalam riwayat Katsir bin Yahya Abu 

Malik Al Bashri disebutkan kalau orang yang dimaksud adalah Muawiyah dan ayahnya Abu 

Sufyan. Tentu saja tidak ada pertentangan disini yang ada justru hadis-hadis tersebut saling 

menjelaskan satu sama lain. Riwayat yang tidak menyebutkan nama orang yang dimaksud 

dijelaskan dalam riwayat lain kalau orang tersebut adalah Muawiyah. 

Sebagian orang berusaha membela Muawiyah dengan menyatakan kalau Katsir bin Yahya 

Abu Malik adalah seorang syiah dan riwayat yang menguatkan akidahnya [syiah] yang 

katanya aqidah itu adalah menggelorakan kebencian kepada sahabat harus ditolak. Jadi 

menurut orang tersebut penyebutan nama Muawiyah itu tidak shahih. 

Penolakan ini jelas mengada-ada dan sebenarnya cuma cari-cari alasan untuk menolak hadis 

yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Perkataannya kalau riwayat Katsir bin Yahya 

tertolak karena menggelorakan kebencian sahabat tidak bisa diterima dan sebenarnya muncul 

dari ketidakpahaman dirinya terhadap matan riwayat. Memang dari riwayat Qais bin Hafsh di 

atas tidak diketahui apakah orang yang dilaknat tersebut adalah dari kalangan sahabat? Atau 

dari kalangan orang kafir?. Tetapi dalam riwayat lain dapat dipahami kalau orang tersebut 

termasuk dari kalangan sahabat. 
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 ٝ َ٤ ٓٔخػ ٖ ح ٠ٓ ر ٘خ ٓٞ لخ٢١ ػ ٓ ٠َ ح٧ ل ٖ حُ زخّ ر ؼ ٘خ حُ كيػ

٘خ ع زش كيػ و ٘خ ػ ظ١َ ػ ٔ ظ ١ٍٞ حُ ؼخر ٤ٖ حُ ٔ ل ٖ حُ َكٖٔ ر ي حُ ر

 ٢ ي أر ٣ِ ٣ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ ٠َ ػٖ  ٓ ٖ ٔخٕ ر ٘خ ؿ خ٫ ػ يحٍع ه ٘خٕ حُ ٓ  ٖ ر

ٔـي  ِض ٓ خٍ ىه ٤ٚ ه ؼ٢ ػٖ أر ٤ ِ ْٛ حُ ٖ ػخ َٜ ر ٔش ػٖ ٗ ِ ٔ ٓ

٠ذ  ٠ذ هللا ٝ ؿ خهلل ٖٓ ؿ ؼًٞ ر ٗ ٕٞ وُٞ ٘خّ ٣ خًح حُ ٘ش ك ٔي٣ حُ

ٍٓٞ هللا  خٕ ٍ ٞح : ً خُ ٓخًح ؟ ه ِض :  خٍ ه ٍٓٞ هللا ه ٍ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ؤهَؿٚ ٖٓ  ٘ٚ ك ٤ي حر ؤهٌ ر وخّ ٍؿَ ك زَٙ ك ٘ ٓ ٠ِ وطذ ػ ٣ ِْ ٓ  ٝ

ي  وخث ؼٖ هللا حُ ُ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ ٔـي ك ٔ حُ

وٞى ٔ  ٝ حُ

Telah menceritakan kepada kami „Abbas bin Fadhl Al Isfaathiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Musa bin Ismail dan telah menceritakan kepada kami 

„Abdurrahman bin Husain Al Tusturiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Uqbah 

bin Sinan Adz dzaraa‟ yang keduanya [Musa bin Ismail dan Uqbah bin Sinan] berkata telah 

menceritakan kepada kami Ghassaan bin Mudhaar dari Sa‟id bin Yazid Abi Maslamah dari 

Nashr bin „Aashiim Al Laitsiy dari ayahnya yang berkata aku masuk ke masjid Madinah 

dimana orang-orang berkata “kami berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah dan 

Rasul-Nya. Aku berkata “ada apa?” mereka menjawab “Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar kemudian seorang laki-laki berdiri memegang 

tangan anaknya dan keduanya keluar dari masjid maka Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda “laknat Allah bagi orang yang menuntun dan yang dituntun…[Mu‟jam 

Al Kabir Ath Thabrani 17/176 n0 465] 

‗Abbas bin Fadhl Al Isfaathy adalah seorang yang shaduq [Su‘alat Al Hakim no 143] dan 

‗Abdurrahman bin Husain Al Tusturiy juga seorang yang shaduq [Irsyad Al Qadhi no 533] 

sedangkan para perawi lain telah disebutkan sebelumnya. Kalau riwayat di  atas dipahami 

dengan baik maka sabda Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam ini terkait dengan peristiwa 

dimana para sahabat sedang mendengarkan khutbah Nabi di dalam masjid madinah. Tampak 

jelas kalau orang yang dimaksud juga berada di dalam masjid dan awalnya ikut 

mendengarkan khutbah Nabi. Kemudian orang tersebut [ayah dan anak] keduanya keluar dari 

masjid ketika Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam sedang berkhutbah. Saat itulah 

Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam mengucapkan sabda tersebut dihadapan para sahabat 

lainnya yang masih berada di dalam masjid. 

Jika orang yang dimaksud saat itu adalah orang kafir maka tidak akan mungkin ia masuk ke 

dalam masjid dan ikut mendengarkan khutbah Nabi. Jadi kedua orang tersebut pada saat itu 

sudah masuk islam dan termasuk sahabat Nabi. Jadi tidak ada alasan mencela riwayat Katsir 

bin Yahya Abu Malik dengan alasan membenci sahabat atau mengungkap aib sahabat toh 

justru riwayat Musa bin Ismail dan Uqbah bin Sinan menyatakan dengan jelas bahwa orang 

yang dimaksud adalah dari kalangan sahabat. Apakah kedua riwayat ini mesti ditolak juga?. 

Kalau begitu alangkah mudahnya menolak hadis-hadis shahih hanya dengan alasan 

“membela sahabat”. Kemudian mari diperhatikan riwayat Katsir bin Yahya yang dikatakan 

―menggelorakan kebencian kepada sahabat‖ sebagaimana disebutkan Ibnu Sa‘ad 
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٘خ  خٍ كيػ ١َٜ ه ز ٠٤ حُ ل ٣ ٖ ٤َ ر ؼ ي ً ٓخُ  ٢ زَص ػٖ أر خٍ أه ه

 ْٛ ٖ ػخ َٜ ر ي ػٖ ٗ ٣ِ ٣ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ ٘خ  خٍ كيػ ٠َ ه ٓ ٖ ٔخٕ ر ؿ

ٍٓٞ هللا ٙ ٔـي ٍ ِض ٓ خٍ ىه ٤ٚ ه ؼ٢ ػٖ أر ٤ ِ ٤ٚ حُ ِ ٠ هللا ػ ُ

خهلل  ؼًٞ ر ٗ ٕٞ وُٞ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٛلخد حُ ِْ ٝأ ٓ ٝ

٤َ أهٌ  ز ش َٓ ه ٞح ٓؼخ٣ٝ خُ ٌٛح ه ٓخ  ِض  ٚ ه ُٞٓ ٠ذ ٍ ٠ذ هللا ٝؿ ٖٓ ؿ

زَ  ٘ ٔ ٠ِ حُ ِْ ػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍٝ ٤ٚ ٤ي أر ر

ٔخ  ٤ٜ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ ٔـي ك ٔ وَؿخٕ ٖٓ حُ ٣

٫ ٞ  ه

[Ibnu Sa‟ad] berkata aku mendapat kabar dari Abi Malik Katsir bin Yahya Al Bashri yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ghassaan bin Mudhaar yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sa‟id bin Yazid dari Nashr bin „Aashim Al Laitsiy dari ayahnya 

yang berkata aku masuk ke masjid Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam dan sahabat-

sahabat Nabi shallallahu „alaihi wasallam berkata “kami berlindung kepada Allah dari 

kemurkaan Allah dan Rasul-Nya, maka aku berkata “ada apa ini?” mereka menjawab 

“Muawiyah berjalan sambil memegang tangan ayahnya dan ketika itu Rasulullah shallallahu 

„alaihi wasallam sedang berada di atas mimbar, keduanya keluar dari masjid maka 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda tentang mereka berdua suatu perkataan 

[Thabaqat Ibnu Sa‟ad 7/78] 

Silakan diperhatikan dengan baik, dalam riwayat Katsir bin Yahya justru tidak ada 

pernyataan yang menunjukkan kebencian terhadap sahabat sebagaimana yang dimaksud oleh 

sebagian orang. Riwayat Katsir bin Yahya yang disebutkan di atas justru tidak menyebutkan 

lafaz soal laknat. Jadi apanya yang menggelorakan kebencian kepada sahabat?. Riwayat-

riwayat lain yang menyebutkan soal laknat merupakan pelengkap bagi riwayat Katsir bin 

Yahya. Jadi sebagaimana yang kami sebutkan riwayat Katsir bin Yahya dan riwayat Musa 

bin Ismail, Uqbah bin Sinan dan Qais bin Hafsh saling melengkapi satu sama lain. 

Celaan terhadap Muawiyah ini juga dikuatkan oleh riwayat Bara‘ bin ‗Azib sebagaimana 

yang disebutkan Muhammad bin Harun Ar Ruuyani dengan jalan sanad dari Muhammad bin 

Ishaq dari Ishaq bin Ibrahim Ar Raziy dari Salamah bin Fadhl dari Muhammad bin Ishaq dari 

Ibrahim bin Barra‘ bin ‗Aazib dari ayahnya dengan matan yang menyebutkan nama 

Muawiyah dan Abu Sufyan [Musnad Ar Ruuyani 1/389]. 

 Muhammad bin Ishaq adalah Abu Bakar As Shaghaniy termasuk syaikh-nya Ar Ruuyani 
seorang yang tsiqat hafizh. Abu Hatim berkata “tsabit shaduq”. Nasa’i berkata “tidak ada 
masalah” terkadang berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu 
Khirasy dan Daruquthni menyatakan tsiqat [Tahdzib Al Kamal no 5053] 

 Ishaq bin Ibrahim Ar Razy termasuk salah seorang syaikh [guru] Ahmad bin Hanbal dimana 
telah ma’ruf kalau Ahmad hanya meriwayatkan dari perawi yang tsiqat menurutnya. Ibnu 
Ma’in juga telah memuji Ishaq bin Ibrahim Ar Razy *Al Jarh Wat Ta’dil 2/208 no 709+ 

 Salamah bin Fadhl Al Abrasy seorang yang diperselisihkan. Bukhari menyatakan ia 
meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Abu Hatim berkata “tempat kejujuran didalam hadisnya 
terdapat hal-hal yang diingkari, ditulis hadisnya tetapi tidak dijadikan hujjah”. Nasa’i berkata 
“dhaif”. Ibnu Ma’in menyatakan ia tsiqat. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat shaduq”. Jarir 
menyatakan kalau dari Baghdad hingga khurasan tidak ada yang lebih tsabit dalam riwayat 
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dari Ibnu Ishaq selain Salamah. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata 
“sering salah dan keliru”. Al Hakim berkata “tidak kuat”. Abu Dawud menyatakan tsiqat. Ibnu 
Khalfun mengutip dari Ahmad yang berkata tentangnya “tidak kuketahui tentangnya kecuali 
yang baik” *At Tahdzib juz 4 no 265+. Ibnu Hajar berkata “shaduq banyak salahnya” *At 
Taqrib 1/378]. Pendapat yang rajih ia adalah seorang yang shaduq tetapi banyak melakukan 
kesalahan sehingga sebagian riwayatnya diingkari tetapi riwayatnya dari Ibnu Ishaq dinilai 
hasan. 

 Muhammad bin Ishaq bin Yasar adalah penulis kitab sirah yang terkenal. Ibnu Hajar 
mengatakan ia seorang yang imam dalam sejarah, shaduq melakukan tadlis dan 
bertasyayyu’ *At Taqrib 2/54+. Disini riwayat Ibnu Ishaq dengan an’anah padahal ia seorang 
yang melakukan tadlis maka riwayatnya lemah tetapi riwayat ini bisa dijadikan i’tibar. 

 Ibrahim bin Barra’ bin ‘Aazib adalah seorang tabiin yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat *Ats Tsiqat juz 4 no 1598+. Ibnu Hajar dalam biografi Ibrahim bin Barra’ bin 
Nadhr bin Anas bin Malik menyatakan kalau Ibrahim bin Barra’ bin ‘Aazib seorang yang tsiqat 
[Lisan Al Mizan juz 1 no 73] 

Riwayat Barra‘ bin ‗Aazib lemah karena tadlis Ibnu Ishaq tetapi bisa dijadikan i‘tibar. 

Kembali ke hadis ‗Aashim Al Laitsiy di atas dengan mengumpulkan semua riwayat ‗Aashim 

Al Laitsiy maka diketahui bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi di masjid Madinah ketika 

Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Di tengah khutbah, Abu 

Sufyan dan Muawiyah beranjak keluar dari masjid meninggalkan Rasulullah shallallahu 

‗alaihi wasallam yang sedang berkhutbah maka Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam 

bersabda melaknat mereka berdua. Setelah itu di dalam masjid para sahabat mengucapkan 

―kami berlindung kepada Allah SWT dari kemurkaan Allah dan Rasul-Nya‖. Doa para 

sahabat tersebut bisa dimaklumi mengingat sabda Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam itu 

tertuju kepada dua orang yang pada saat itu sudah masuk islam dan notabene-nya termasuk 

sahabat Nabi juga. Salam Damai 

Hadis Muawiyah Meminum Minuman Yang Diharamkan 

: Membantah Syubhat Salafy 

Posted on November 23, 2010 by secondprince  

Hadis Muawiyah Meminum Minuman Yang Diharamkan : Bantahan Bagi Salafy 

Salafy nashibi memang tidak akan pernah berhenti membela sahabat pujaan dan pemberi 

petunjuk bagi mereka yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pembelaan senaif apapun akan tetap 

ada bahkan dicari-cari berbagai dalih agar setiap hadis yang menyudutkan Muawiyah 

didhaifkan atau ditakwilkan secara ajaib menjadi keutamaan Muawiyah. Tidak jarang 

pembelaan itu dibungkus dengan dalih-dalih sok ilmiah untuk menipu kaum awam atau untuk 

menenangkan pengikut mereka yang kalang kabut kalau membaca hadis shahih tentang aib 

Muawiyah. Pada tulisan kali ini kami akan membahas syubhat salafy nashibi seputar hadis 

dimana Muawiyah meminum minuman yang diharamkan Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wasallam. 

 ٖ٤ ٔ ٢٘ ك زخد كيػ ل ٖ حُ ي ر ٘خ ٣ُ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

٘خ  ٔ ِ ؤؿ ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٠ِ ٢ ػ خ ٝأر ِض أٗ خٍ ىه يس ه ٣َ ٖ ر زي هللا ر ٘خ ػ ػ

َ٘حد  خُ ٘خ ر ٤ ْ أط ٘خ ػ ِ ؤً ؼخّ ك ط خُ ٘خ ر ٤ ْ أط لَٕ ػ ٠ِ حُ ػ

https://secondprince.wordpress.com/2010/11/23/hadis-muawiyah-meminum-minuman-yang-diharamkan-membantah-syubhat-salafy/
https://secondprince.wordpress.com/2010/11/23/hadis-muawiyah-meminum-minuman-yang-diharamkan-membantah-syubhat-salafy/
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 ٚٓ ٌ٘ كَ ٚظ ٓ َٗر ٓخ  خٍ  ْ ه ٢ ػ خٍٝ أر ٗ ْ ش ػ ؼخ٣ٝ َ٘د ٓ ٍٓٞ هللا ك ٍ

 ٖ ٣َ زخد ه ٗ ٘ض أؿَٔ  ش ً ؼخ٣ٝ خٍ ٓ ْ ه ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

 َ٤ ٗخد ؿ خ  ٘ض أؿيٙ ٝأٗ ٔخ ً ٌس ً ُ ٚ ٘ض أؿي ُ ٢ٗء ً ٓخ  ـَح ٝ ٝأؿٞىٙ ػ

٢٘ ليػ غ ٣ لي٣ ٖٔ حُ ٔخٕ ك زٖ أٝ اٗ ِ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab yang berkata telah 

menceritakan kepadaku Husain yang berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 

Buraidah yang berkata “Aku dan Ayahku datang  ke tempat Muawiyah, ia mempersilakan 

kami duduk di hamparan . Ia menyajikan makanan dan kami memakannya kemudian ia 

menyajikan minuman, ia meminumnya dan menawarkan kepada ayahku. Ayahku berkata 

“Aku tidak meminumnya sejak diharamkan Rasulullah SAW”. Muawiyah berkata “aku 

dahulu adalah pemuda Quraisy yang paling rupawan dan tidak ada kenikmatan yang 

kumiliki seperti yang kudapatkan ketika muda selain susu dan orang yang baik perkataannya 

berbicara kepadaku” [Musnad Ahmad 5/347 no 22991, Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata 

“sanadnya kuat”] 

. 

. 

Syubhat Dalam Sanad 

Syubhat salafy dalam mencari-cari kelemahan hadis ini adalah menyatakan kalau Zaid bin 

Hubab termasuk perawi yang sering salah. Disebutkan kalau Zaid bin Hubab sering salah 

dalam riwayatnya dari Sufyan Ats Tsawri. Salafy itu menyatakan kalau Ahmad dan Ibnu 

Hibban memutlakkan kesalahan itu tidak hanya pada riwayat Ats Tsawri. 

Zaid bin Hubab Ar Rayyan Abu Husain At Taimiy Al ‗Ukliy termasuk perawi Muslim dalam 

Shahihnya, Ali bin Madini menyatakan ia tsiqat. Al Ijli menyatakan tsiqat begitu pula Ibnu 

Ma‘in menyatakan tsiqat [dalam riwayat Ad Darimi]. Abu Hatim berkata “shaduq shalih”. 

Abu Dawud berkata aku mendengar Ahmad berkata ―Zaid bin Hubab seorang yang shaduq 

dia mengahafal lafaz-lafaz dari Muawiyah bin Shalih tetapi ia banyak salahnya‖. Ibnu Hibban 

berkata ―sering salah, hadisnya diikuti jika ia meriwayatkan dari masyahir [orang-orang yang 

dikenal] sedangkan riwayatnya dari majahil [orang-orang yang tidak dikenal] maka padanya 

terdapat hal-hal mungkar. Ibnu Khalfun berkata ia ditsiqatkan Abu Ja‘far dan Ahmad bin 

Shalih. Daruquthni dan Ibnu Makula menyatakan tsiqat. Ibnu Syahin berkata ―ia ditsiqatkan 

Utsman bin Abi Syaibah‖. Ibnu Yunus berkata ―hadisnya hasan‖. Ibnu Ady berkata ―ia 

memiliki banyak hadis dan ia termasuk diantara syaikh-syaikh kufah yang tsabit yang tidak 

diragukan kejujurannya dan Ibnu Ma‘in membicarakan hadis-hadisnya dari Ats Tsawriy yaitu 

hanya hadis-hadisnya dari Ats Tsawriy yang mengandung keghariban pada sanadnya dan 

yang dimana ia menyendiri dalam merafa‘kan sedangkan hadis Ats Tsawriy lainnya dan 

hadisnya dari selain Ats Tsawriy semuanya lurus [Tahdzib At Tahdzib juz 3 no 738]. Ibnu 

Hajar berkata ―shaduq sering keliru dalam hadisnya dari Ats Tsawriy‖ [At Taqrib 1/327 no 

2130] 

Adz Dzahabi berkata dalam Al Mizan “seorang ahli ibadah yang tsiqat” [Al Mizan no 

2997]. Adz Dzahabi juga menyatakan ia seorang hafizh khurasan dan kufah tidak ada 
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masalah padanya dan terkadang ragu [Al Kasyf no 1729]. Adz Dzahabi dalam As Siyar 

berkata “Al Imam Al Hafizh Tsiqat” [As Siyaar 9/393 no 126] 

Tampak dengan jelas kalau Zaid bin Hubab seorang yang tsiqat bahkan Ahmad bin Hanbal 

sendiri menyatakan kalau ia seorang yang tsiqat dan tidak ada masalah padanya [Al Ilal no 

1702]. Bersamaan dengan ketsiqatannya dikatakan pula kalau ia sering salah tetapi ini tidak 

bersifat mutlak, kesalahan yang dimaksud adalah sebagian riwayatnya dari Ats Tsawriy 

seperti yang dikatakan Ibnu Ma‘in sedangkan riwayatnya selain itu tidak ada masalah. 

  

. 

. 

Perkataan Imam Ahmad 

Abu Dawud berkata aku mendengar Ahmad berkata Zaid bin Hubab seorang yang shaduq, ia 

dhabit dalam lafaz dari Muawiyah bin Shalih tetapi ia banyak salahnya [Su‘alat Ahmad no 

432]. 

Salah satu kesalahan yang dimaksud disebutkan sendiri oleh Ahmad bin Hanbal. Abdullah 

bin Ahmad bin Hanbal berkata telah menceritakan kepadaku ayahku yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Mu‘awiyah bin Shalih yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu Zahiriyyah dari 

Nimraan Abi Hasan. [Abdullah] berkata Ayahku [Ahmad] berkata telah menceritakan kepada 

kami Zaid dari kitabnya Nimraan dan dari hafalannya Nammar [Al Ilal no 77]. 

Tampak bahwa yang dipermasalahkan oleh Ahmad bin Hanbal adalah riwayat Zaid bin 

Hubab dari Muawiyah bin Shalih tetapi itu tidak bersifat mutlak untuk semua riwayat dari 

Muawiyah bin Shalih karena kendati Ahmad mengakui ada kesalahan Zaid dalam riwayat 

Muawiyah bin Shalih, ia tetap mengatakan kalau Zaid dhabit dalam lafaz dari Muawiyah bin 

Shalih. 

Bukti lain bahwa Ahmad bin Hanbal tidak memutlakkan kesalahan tersebut adalah dia sendiri 

banyak mengambil hadis dari Zaid bin Hubab. Zaid bin Hubab termasuk syaikh [guru] 

Ahmad bin Hanbal dan tentu saja sebagai seorang murid ia lebih mengetahui kesalahan yang 

ada dalam riwayat gurunya. Oleh karena itu hadis-hadis Zaid bin Hubab yang diambil Ahmad 

bin Hanbal dan dimasukkan ke dalam Musnad-nya jelas terbebas dari kesalahan yang 

dimaksud Ahmad bin Hanbal. Jika Ahmad bin Hanbal menganggap hadis Zaid itu salah maka 

ia akan meninggalkan hadis Zaid tersebut dan ia tidak akan memasukkan hadis itu ke dalam 

Musnad-nya . 

  

. 

. 

Perkataan Ibnu Hibban 
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Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat berkata ―termasuk yang sering salah, hadisnya diikuti jika 

meriwayatkan dari masyaahir sedangkan riwayatnya dari orang-orang majhul maka di 

dalamnya terdapat pengingkaran‖ [Ats Tsiqat juz 8 no 13277]. 

Tidak ada dalam pernyataan Ibnu Hibban kalau kesalahan tersebut bersifat mutlak, 

pernyataan Ibnu Hibban jelas memerlukan perincian dan ulama lain telah memberikan 

perincian diantaranya Ibnu Ma‘in soal sebagian riwayat Zaid dari Ats Tsawriy atau Ahmad 

bin Hanbal soal  sebagian riwayat Zaid dari Muawiyah bin Shalih. Apalagi tampak dalam 

zahir perkataan Ibnu Hibban kalau kesalahan tersebut termasuk juga riwayat Zaid bin Hubab 

dari perawi majhul. 

Hal ini disebutkan pula oleh Adz Dzahabi dalam Al Mizan, selain membawakan riwayat 

gharib Zaid bin Hubab dari Ats Tsawriy, ia juga membawakan riwayat Zaid bin Hubab dari 

Dawud bin Mudrik seorang yang tidak dikenal [Al Mizan no 297]. Tentu saja riwayat Zaid 

bin Hubab dari perawi yang majhul tidaklah menjadi cacat bagi Zaid melainkan cacat bagi 

perawi majhul tersebut. 

Bukti lain kalau Ibnu Hibban tidak memutlakkan kesalahan tersebut adalah ia banyak 

memasukkan hadis Zaid bin Hubab [termasuk riwayatnya dari Husain bin Waqid] dalam 

kitab Shahih-nya diantaranya Shahih Ibnu Hibban 2/474 no 700 dan Shahih Ibnu Hibban 

6/281 no 2540. Kedua hadis ini telah dijadikan hujjah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban 

yaitu dengan jalan sanad dari Zaid bin Hubab dari Husain bin Waqid dari Abdullah bin 

Buraidah dari ayahnya secara marfu‘. 

. 

. 

Kesimpulan kedudukan Zaid bin Hubab adalah seorang yang tsiqat sebagaimana disebutkan 

oleh banyak ulama tetapi ia memiliki kesalahan diantaranya riwayatnya dari Ats Tsawriy 

tetapi hal ini tidak memudharatkan riwayatnya yang lain. Kedudukan perawi seperti ini 

adalah periwayatannya diterima sampai ada bukti kalau ia keliru. Para ulama telah banyak 

menerima riwayat Zaid bin Hubab [termasuk riwayat dari Husain bin Waqid] diantaranya 

Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban [sebagaimana disebutkan di atas] dan Imam Muslim 

sebagaimana yang disebutkan dalam Tahdzib Al Kamal [Tahdzib Al Kamal no 2095]. 

. 

. 

Klaim Tafarrud Zaid bin Hubab 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Zur‘ah dalam Tarikh-nya 2/677 dan Ibnu Asakir dalam 

Tarikh Dimasyq 27/126-127 dengan jalan sanad dari Ahmad bin Syabbuuyah dari Ali bin 

Husain bin Waqid dari ayahnya dari Abdullah bin Buraidah yang berkata “aku bersama 

ayahku masuk menemui Muawiyah”. Riwayat ini jelas tidak lengkap sedangkan riwayat yang 

lengkap telah disebutkan dalam riwayat Zaid bin Hubab sebagaimana disebutkan oleh Ahmad 

bin Hanbal. 
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Ali bin Husain bin Waqid disebutkan oleh Abu Hatim bahwa ia dhaif hadisnya. Nasa‘i 

berkata tidak ada masalah padanya. Ibnu Hibban memasukkan dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib 

juz 7 no 523]. Al Uqaili memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa menyebutkan salah satu 

hadisnya dan berkata ―tidak memiliki mutaba‘ah‖ [Adh Dhu‘afa 3/226 no 1226]. Ibnu Hajar 

berkata ―shaduq terkadang ragu‖ dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau dia seorang 

yang dhaif tetapi dapat dijadikan i‘tibar [Tahrir At Taqrib no 4717]. 

Tampak jelas dalam riwayat Ali bin Husain bin Waqid dari ayahnya kalau riwayat tersebut 

tidak lengkap hanya menyebutkan awal kisah dimana Abdullah bin Buraidah dan ayahnya 

menemui Muawiyah sedangkan riwayat Zaid bin Hubab menyebutkan kisah tersebut dengan 

lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa Ali bin Husain bin Waqid tidaklah dhabit sehingga ia 

tidak menghafal seluruh riwayat tersebut sehingga riwayatnya disini mesti dipalingkan 

kepada riwayat Zaid bin Hubab yang dikenal tsiqat. 

Dengan dasar ini tidak ada alasan untuk menjadikan riwayat ini sebagai tafarrudnya Zaid bin 

Hubab karena Ali bin Husain bin Waqid bukan seorang yang dikenal tsiqat dan dhabit bahkan 

kedudukannya jauh dibawah Zaid bin Hubab. Riwayat ini justru menjadi bukti kalau Ali bin 

Husain bin Waqid tidak dhabit dalam menghafal riwayat tersebut. Berbeda halnya jika Ali 

bin Husain bin Waqid ini seorang yang tsiqat tsabit maka benarlah kalau Zaid bin Hubab 

tafarrud dengan tambahan lafaz tersebut dari Husain bin Waqid. Singkat kata syubhat salafy 

dalam melemahkan hadis ini hanyalah dalih yang dicari-cari atau mengada-ada demi 

membela aib Muawiyah. 

. 

. 

Penukilan Al Haitsami 

Mengenai penukilan Al Haitsami dimana ia menuduh kami menyembunyikan perkataan Al 

Haitsami di bagian akhir jelas perlu diluruskan. Ketika kami menuliskan riwayat ini kami 

hanya mengutip pendapat Al Haitsami terhadap kedudukan hadis tersebut yaitu diriwayatkan 

oleh Ahmad dan para perawinya perawi shahih. Sedangkan perkataan Al Haitsami bahwa 

“dalam perkataan Muawiyah ada sesuatu yang aku tinggalkan” menunjukkan sikap Al 

Haitsami yang menolak sebagian matan hadis tersebut karena mengandung perkara yang 

bersifat aib bagi sahabat yaitu Muawiyah. Kami meninggalkan perkataan Al Haitsami 

tersebut karena tidak bernilai hujjah. 

Sedangkan andai-andai salafy kalau yang dimaksud Al Haitsami adalah ia tinggalkan karena 

tafarrud riwayat tersebut jelas mengada-ada dengan dua alasan 

 Telah dibahas di atas kalau tafarrud yang dimaksud hanyalah klaim semata yang tidak 
terbukti kebenarannya karena dasar pernyataan tafarrud adalah hadis dari Ali bin Husain bin 
Waqid yang kedudukannya jelas lebih rendah dari Zaid bin Hubab yang dikenal tsiqat. 
Kedudukan sebenarnya riwayat Zaid bin Hubab adalah riwayat lengkap sedangkan riwayat 
Ali bin Husain bin Waqid tidak lengkap. 

 Tafarrud yang ditunjukkan salafy itu tidak terbatas pada perkataan Muawiyah tetapi juga 
perkataan Abdullah bin Buraidah yaitu “ia mempersilakan kami duduk di hamparan. Ia 
menyajikan makanan dan kami memakannya kemudian ia menyajikan minuman, ia 
meminumnya dan menawarkan kepada ayahku. Ayahku berkata “Aku tidak meminumnya 
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sejak diharamkan Rasulullah SAW”. Muawiyah berkata “aku dahulu adalah pemuda Quraisy 
yang paling rupawan dan tidak ada kenikmatan yang kumiliki seperti yang kudapatkan ketika 
muda selain susu dan orang yang baik perkataannya berbicara kepadaku”. Seandainya 
tafarrud ini menjadi alasan bagi Al Haitsami maka tidak mungkin ia mengkhususkannya 
dengan perkataan Muawiyah semata. Lihat kembali perkataan Al Haitsami di bagian akhir 
“dalam perkataan Muawiyah ada sesuatu yang aku tinggalkan”. 

Jadi sebenarnya disini yang bersangkutan itu sok merasa yang paling paham terhadap 

perkataan Al Haitsami padahal sebenarnya itu hanyalah dalih-dalih dirinya yang 

mengatasnamakan Al Haitsami. 

  

. 

. 

. 

Syubhat Dalam Matan  

Setelah puas membuat syubhat pada sanad riwayat tersebut, salafy itu bertingkah membuat 

syubhat pula pada matan riwayatnya. Syubhat itu memang agak ajaib karena hasil akhirnya 

riwayat yang menjadi aib bagi Muawiyah disulap menjadi keutamaan bagi Muawiyah. 

Riwayat bahwa Muawiyah meminum minuman yang diharamkan disulap menjadi riwayat 

bahwa Muawiyah tidak lagi meminum minuman yang diharamkan dan lebih menyukai susu 

serta adab tinggi Muawiyah dalam menjamu tamu. Betapa lucunya logika orang yang tergila-

gila dengan Muawiyah. Kami akan membahas syubhat tersebut. Salafy itu mengatakan kalau 

lafaz 

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٚٓ ٌ٘ كَ ٚظ ٓ َٗر ٓخ   

Aku tidak meminumnya sejak diharamkan oleh Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 

Adalah perkataan Muawiyah bukan perkataan Buraidah. Jelas ini kekeliruan yang nyata dan 

buktinya terletak pada riwayat itu sendiri. Jika dianalisis dengan baik maka sangat jelas kalau 

lafaz tersebut adalah perkataan Buraidah. Awalnya Abdullah bin Buraidah berkata 

٘خ  ٔ ِ ؤؿ ش ك ٠ِ ٓؼخ٣ٝ ٢ ػ خ ٝأر ِض أٗ خٍ ىه يس ه ٣َ ٖ ر زي هللا ر ػ

 ٠ِ َ٘حد ػ خُ ٘خ ر ٤ ْ أط ٘خ ػ ِ ؤً ؼخّ ك ط خُ ٘خ ر ٤ ْ أط لَٕ ػ حُ

ش ؼخ٣ٝ َ٘د ٓ ٢ ك خٍٝ أر ٗ ْ  ػ

Abdullah bin Buraidah yang berkata “Aku dan Ayahku datang  ke tempat Muawiyah, ia 

mempersilakan kami duduk di hamparan kemudian didatangkan makanan kepada kami dan 

kami memakannya kemudian didatangkan minuman kepada kami, maka Muawiyah 

meminumnya dan menawarkan kepada ayahku. 
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Perhatikan lafaz “maka Muawiyah meminumnya”. Ini menunjukkan kalau Muawiyah telah 

meminum minuman tersebut. Kemudian setelah Muawiyah menawarkan kepada Buraidah 

riwayat tersebut dilanjutkan dengan lafaz yang berkata 

ٍ ٚٓ ٌ٘ كَ ٚظ ٓ َٗر ٓخ  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا   

Aku tidak meminumnya sejak diharamkan oleh Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 

Perhatikan kata 

ٚظ َٗر ٓخ   

yang artinya “tidak meminumnya”. Kata ―nya‖ disitu merujuk pada minuman yang 

didatangkan atau ditawarkan kepada Buraidah. Sehingga perkataan “tidak meminumnya” 

artinya orang yang dimaksud tidak meminum minuman tersebut dengan alasan “sejak 

diharamkan oleh Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam”. Maka bagaimana mungkin lafaz 

ini menjadi perkataan Muawiyah padahal dengan jelas dalam riwayat tersebut sebelumnya 

terdapat lafaz 

ش ؼخ٣ٝ َ٘د ٓ  ك

“maka Muawiyah meminumnya” Muawiyah terlebih dahulu minum minuman tersebut 

kemudian menawarkan kepada Buraidah dan Buraidah berkata “aku tidak meminumnya sejak 

diharamkan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam”. Inilah yang benar, seandainya kita 

mengikuti kekonyolan salafy tersebut maka riwayat tersebut berbunyi begini 

Abdullah bin Buraidah yang berkata ―Aku dan Ayahku datang  ke tempat Muawiyah, ia 

mempersilakan kami duduk di hamparan kemudian didatangkan makanan kepada kami dan 

kami memakannya kemudian didatangkan minuman kepada kami, maka Muawiyah 

meminumnya dan menawarkan kepada ayahku. Muawiyah berkata ―aku tidak meminumnya 

sejak diharamkan Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam‖.  

Apa jadinya kisah ini, Muawiyah meminum minuman tersebut kemudian menawarkan 

kepada Buraidah seraya Muawiyah berkata aku tidak meminumnya sejak diharamkan 

Rasulullah. Jadi maksudnya Muawiyah sudah tahu kalau minuman itu haram dan ia tetap 

meminumnya dihadapan Buraidah kemudian menawarkan kepada Buraidah minuman haram 

tersebut seraya berdusta aku tidak pernah meminumnya sejak diharamkan Rasulullah. Lha 

jelas saja dusta karena barusan dihadapan Buraidah Muawiyah meminum minuman tersebut. 

Dan kalau mengikuti perandaian salafy bahwa minuman itu susu maka disini Muawiyah 

mengakui kalau susu itu diharamkan oleh Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam 

Inilah kekacauan yang timbul dalam makna riwayat tersebut jika lafaz Buraidah itu dikatakan 

sebagai lafaz Muawiyah. Salafy itu mungkin mengetahui kerancuan ini oleh karena itu ia 

membuat teks atau lafaz riwayat sendiri yaitu dengan kata-kata 

Ada kemungkinan Mu‘aawiyyah mengucapkan hal itu sebagai penjelasan bahwa ―ia tidak 

lagi minum minuman yang diharamkan semenjak Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa sallam 
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melarangnya, dan ia lebih menyukai susu‖. Itulah yang terlihat secara dhahir keseluruhan 

lafadh riwayat. 

Perkataan ini jelas tidak bernilai hujjah karena lafaz yang dimaksud bukanlah “aku tidak lagi 

minum minuman yang haram sejak diharamkan Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam” 

tetapi lafaznya adalah “aku tidak meminumnya sejak diharamkan Rasulullah shallallahu 

„alaihi wasallam”. Dan telah jelas dalam riwayat tersebut kalau ―nya‖ dalam kata 

“meminumnya” adalah minuman yang disajikan atau ditawarkan kepada Buraidah. 

Salafy itu menolak perkataan Buraidah hanya dengan asumsi kalau memang perkataan itu 

perkataan Buraidah maka mengapa hanya sekedar mengabarkan tidak meminumnya sejak 

diharamkan Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam, mengapa tidak ada pengingkaran yang 

nyata dari Buraidah. Jawabannya ya mudah saja : justru pengkhabaran kalau Rasulullah 

shallallahu ‗alaihi wasallam mengaharamkannya adalah pengingkaran yang paling nyata. 

Tidak ada hujjah yang paling utama kecuali hujjah atas nama Allah dan Rasul-Nya. 

Salafy itu juga menolak kalau Muawiyah meminum khamar dengan alasan ia sendiri 

meriwayatkan hadis soal hukuman bagi yang meminum khamar. Kami katakan: tidak usah 

jauh-jauh, khamar itu telah diharamkan di dalam Al Qur‘an jadi sangat jelas semua orang dan 

semua sahabat tahu tetapi diriwayatkan ternyata ada juga sahabat yang pernah meminum 

khamar selepas Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam wafat tidak hanya Muawiyah. Jadi tidak 

ada alasan untuk menolak Muawiyah meminum khamar walaupun ia sendiri meriwayatkan 

hadis hukuman bagi peminum khamar. 

Salafy mengatakan bahwa yang disajikan Muawiyah kepada Buraidah dan anaknya adalah 

susu bukannya khamar. Ia berhujjah dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah berikut 

لذ ٖ حُ ي ر ٘خ ٣ُ  :حد ػٖ ك٤ٖٔ رٖ ٝحهي هخٍ كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ر٣َيس هخٍ كيػ

٣َََّٔ، ٝأَط٠َ رخُطؼخّ  :هخٍ  َْ أر٢ ػ٠ِ حُ ىهِض أٗخ ٝأر٢ ػ٠ِ ٓؼخ٣ٝش، كؤْؿَِ

ََِد، كوخٍ ٓؼخ٣ٝش َ٘ ٌَُّٙ ٝأٗخ ٗخدٌّ ”:كؤ١َْؼٔ٘خ، ٝأط٠َ رَ٘حٍد ك ٓخ ٢ٌٗء ًُ٘ض أٓظَِِ

ٌُٙ ًٔخ ؛ كب٢ٗ آُه َٖ َّ ا٫ حَُِّزَ ٌُُٙ ح٤ُٞ َٖ كآُه َٔ ، ٝحُلي٣َغ حَُل ِّ ََ ح٤َُٞ ٌُٙ هَْز  ًُ٘ض آُه

Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubaab, dari Husain bin Waaqid, ia berkata : 

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Buraidah, ia berkata : Aku dan ayahku 

masuk/mendatangi Mu‟aawiyyah. Maka ia [Mu‟aawiyyah] mempersilakan duduk ayahku di 

atas sofa. Lalu didatangkanlah makanan, dan kami pun memakannya. Setelah itu 

didatangkan minuman, lalu ia [Muawiyah] meminumnya. Mu‟aawiyyah berkata : “Tidak ada 

sesuatu yang aku pernah merasakan kenikmatannya semenjak aku masih muda, yang 

kemudian aku ambil pada hari ini kecuali susu. Maka aku mengambilnya sebagaimana dulu 

aku pernah mengambilnya sebelum hari ini, dan juga perkataan yang baik” [Al-Mushannaf, 

6/188]. 

Riwayat ini adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Zaid bin Hubab sedangkan riwayat yang 

kami kutip sebelumnya adalah riwayat Ahmad bin Hanbal dari Zaid bin Hubab. Kedua 

riwayat ini menyebutkan kisah yang sama hanya saja riwayat Ahmad lebih lengkap dari 

riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah tidak terdapat perkataan 

Buraidah “aku tidak meminumnya sejak diharamkan Rasulullah shallallahu „alaihi 
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wasallam” sebagaimana yang nampak dalam riwayat Ahmad. Ini adalah ziyadah tsiqat dari 

Ahmad dan tidak ada keraguan untuk diterima. 

Salafy itu menafsirkan riwayat tersebut dengan prasangka kalau yang disajikan kepada 

Buraidah dan anaknya adalah susu. Zhan ini tertolak dengan dasar riwayat Ahmad yang 

menyebutkan perkataan Buraidah “aku tidak meminumnya sejak diharamkan Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam”. Sejak kapan susu diharamkan Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wasallam.  Kalau memang itu adalah susu tidak mungkin Buraidah menolak seraya berkata 

itu telah diharamkan. Tampak dalam zahir riwayat kalau Buraidah dan anaknya tidak 

meminum minuman tersebut melainkan Muawiyahlah yang meminumnya. Sebagaimana 

yang tertera dalam riwayat Ahmad dan riwayat Ibnu Abi Syaibah 

َ٘حد  خُ ٘خ ر ٤ ْ أط ٘خ ػ ِ ؤً ؼخّ ك ط خُ ٘خ ر ٤ ْ أط شػ ؼخ٣ٝ َ٘د ٓ  ك

Kemudian didatangkan kepada kami makanan maka kami memakannya kemudian 

didatangkan kepada kami minuman maka Muawiyah meminumnya. [riwayat Ahmad] 

ََِد ٝأَط٠َ رخُطؼخّ كؤ١َْؼٔ٘خ، ٝأط٠َ رَ٘حٍد َ٘  ك

Lalu didatangkanlah makanan, dan kami pun memakannya. Setelah itu didatangkan 

minuman, lalu ia [Muawiyah] meminumnya [riwayat Ibnu Abi Syaibah] 

Hujjah salafy itu hanya bersandar pada perkataan Muawiyah dibagian akhir riwayat Ibnu Abi 

Syaibah kalau yang dia ambil pada hari ini adalah susu. Kami jawab : Muawiyah sudah 

terbiasa berdalih jika ia merasa disudutkan atau ada hadis yang menyudutkannya, 

sebagaimana yang tergambar dalam salah satu riwayat 

َ ػٖ  ٔؼ ٘خ ٓ خٍ ػ َُحم ه زي حُ ٘خ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

ٔخ  خٍ ُ ٤ٚ ه ٖ كِّ ػٖ أر ٖ ػَٔٝ ر ٖ ٓلٔي ر ٌَ ر ٢ ر ١خّٝ ػٖ أر

وخٍ  ؼخٙ ك ٖ حُ ٠ِ ػَٔٝ ر ٖ كِّ ػ َٓ ىهَ ػَٔٝ ر خ ٣ ٖ ظَ ػٔخٍ ر ه

ّ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ي ه ظَ ػٔخٍ ٝه ِٚ ه ظ و ْ ط ُ

 ٠ِ ظ٠ ىهَ ػ َؿغ ك ِػخ ٣ ؼخٙ ك ٖ حُ وخّ ػَٔٝ ر ٤ش ك زخؿ جش حُ ل حُ

ي  ش ه ؼخ٣ٝ وخٍ ٓ ظَ ػٔخٍ ك خٍ ه ي ه ٗخٗ ٓخ  ش  ٚ ٓؼخ٣ٝ وخٍ ُ ش ك ؼخ٣ٝ ٓ

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ خٍ ػَٔٝ  ٔخًح ه ظَ ػٔخٍ ك ه

 ٢ ٠ض ك ش ىك ؼخ٣ٝ ٓ ٚ وخٍ ُ ٤ش ك زخؿ جش حُ ل ِٚ حُ ظ و وٍٞ ط ٣ ِْ ٓ

٘خٙ  ِ ظ لٖ ه ي أٝ ٗ ُٞ ظَر ٔخ ه ظ٠ اٗ ٚ ك ٚ ؿخإٝح ر ٛلخر ٢ِ ٝأ ٙ ػ

٘خ ٤ٞك ٓ  ٖ٤ خٍ ر ٘خ أٝ ه ٓخك ٍ ٖ٤ وٞٙ ر  حُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang menceritakan kepadaku ayahku yang 

menceritakan kepada kami „Abdurrazaq yang berkata menceritakan kepada kami Ma‟mar 

dari Ibnu Thawus dari Abu Bakar bin Muhammad bin „Amru bin Hazm dari ayahnya yang 

berkata “ketika Ammar bin Yasar terbunuh maka masuklah „Amru bin Hazm kepada Amru 

bin „Ash dan berkata “Ammar terbunuh padahal sungguh Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam berkata “Ia dibunuh oleh kelompok pembangkang”. Maka „Amru bin „Ash berdiri 
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dengan terkejut dan mengucapkan kalimat [Inna lillahi wa inna ilaihi raji‟un] sampai ia 

mendatangi Muawiyah. Muawiyah berkata kepadanya “apa yang terjadi denganmu”. Ia 

berkata “Ammar terbunuh”. Muawiyah berkata “Ammar terbunuh, lalu kenapa?”. Amru 

berkata “aku mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkata “Ia dibunuh oleh 

kelompok pembangkang”. Muawiyah berkata “Apakah kita yang membunuhnya? 

Sesungguhnya yang membunuhnya adalah Ali dan sahabatnya, mereka membawanya dan 

melemparkannya diantara tombak-tombak kita atau ia berkata diantara pedang-pedang kita 

[Musnad Ahmad 4/199 no 17813 dishahihkan oleh Syaikh Syu‟aib Al Arnauth] 

Perkataan Muawiyah kalau yang membunuh Ammar adalah Imam Ali jelas sebuah 

kekonyolan dan hinaan yang nyata kepada Imam Ali. Perkataan Muawiyah ini hanyalah dalih 

yang dicari-cari ketika ia merasa tersudut. Bagaimana mungkin Ammar radiallahu ‗anhu yang 

berperang disisi Imam Ali dan telah syahid dikatakan kalau Imam Ali yang membunuhnya?. 

Apakah sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam yang syahid di badar dan 

uhud itu mati karena dibunuh Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam karena Beliau 

shallallahu ‗alaihi wasallam yang membawanya?, nauzubillah, kami berlindung kepada Allah 

SWT dari cara berpikir yang demikian dan ternyata begitulah dalam pandangan Muawiyah. 

Kembali ke riwayat yang kita bahas. Perkataan Muawiyah disini hanya sekedar dalih ketika 

ia tersudut oleh perkataan Buraidah kalau minuman tersebut haram dan ia nyata-nyata 

meminumnya. Sehingga ia berdalih kalau minuman tersebut susu sambil menyindir Buraidah 

dengan pujian. Perhatikan perkataan Muawiyah 

٢٘ ليػ غ ٣ لي٣ ٖٔ حُ ٔخٕ ك زٖ أٝ اٗ ِ ٤َ حُ  ؿ

Kecuali susu atau orang yang baik perkataannya berbicara kepadaku [riwayat Ahmad] 

Kalau salafy mengatakan susu yang ada disana dengan hujjah perkataan Muawiyah maka kita 

katakan “orang yang baik perkataannya berbicara kepadaku” adalah Buraidah. Karena pada 

hari itu atau saat itu Buraidahlah yang berbicara kepada Muawiyah dengan perkataan “aku 

tidak meminumnya sejak diharamkan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam”. 

Bukankah keduanya itu yaitu ―susu‖ dan ―perkataan baik‖ yang dikatakan Muawiyah ia 

ambil pada hari itu. Kalau memang susu yang disajikan kok bisa-bisanya Muawiyah 

mengatakan perkataan Buraidah itu baik, apa mengatakan susu diharamkan adalah perkataan 

yang baik?. Singkat kata tidak ada gunanya menjadikan perkataan Muawiyah ini sebagai 

hujjah karena sangat terlihat itu hanyalah dalih-dalih yang biasa ia lakukan. 

Tentu bagi salafy mereka lebih memilih menjadikan perkataan Muawiyah itu sebagai hujjah. 

Ya jelas karena Muawiyah adalah pemberi petunjuk bagi mereka. Apapun aib yang ada pada 

Muawiyah harus disucikan dengan dalih membantah syiah seraya menuduh keji kepada 

mereka yang berani membongkar aib Muawiyah walaupun pada kenyataannya hanya menukil 

dari hadis shahih. Jadi dapat dimaklumi kalau gaya bersilat lidah Muawiyah ini diwarisi oleh 

para pengikut salafy yang memang gemar membela Muawiyah. Salam Damai 

. 

. 
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. 

Sedikit Tambahan 

Tambahan ini sekedar ingin menunjukkan sikap keras kepala salafy dalam membela 

Muawiyah dan keburukannya. Diantara perkataan salafy yang dimaksud yaitu ia mengklaim 

tidak ada ulama atau muhaqqiq yang menyatakan kalau perkataan itu milik Buraidah. Ucapan 

ini jelas dusta karena Imam Ahmad sendiri selaku periwayat hadis ini memahami perkataan 

tersebut sebagai perkataan Buraidah bukan perkataan Muawiyah. 

Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan hadis ini dalam Musnad sahabat Anshar yaitu dalam 

Hadis Buraidah Al Aslamiy. Buktinya dapat anda lihat disitus ini 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=270&CID=148#s4 

sekarang perhatikan kembali hadis di atas. 

١َ ٖ ر زي هللا ر ٘خ ػ ٘خ ػ ٔ ِ ؤؿ ش ك ؼخ٣ٝ ٓ ٠ِ ٢ ػ خ ٝأر ِض أٗ خٍ ىه ىس ه

َ٘حد  خُ ٘خ ر ٤ ْ أط ٘خ ػ ِ ؤً ؼخّ ك ط خُ ٘خ ر ٤ ْ أط لَٕ ػ ٠ِ حُ ػ

٢ خٍٝ أر ٗ ْ ش ػ ؼخ٣ٝ َ٘د ٓ ٍٓٞ هللا  ك ٍ ٚٓ ٌ٘ كَ ٚظ ٓ َٗر ٓخ  خٍ  ْ ه ػ

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ   ٖ ٣َ زخد ه ٗ ٘ض أؿَٔ  ش ً ؼخ٣ٝ خٍ ٓ ْ ه ػ

خ  ٘ض أؿيٙ ٝأٗ ٔخ ً ٌس ً ُ ٚ ٘ض أؿي ُ ٢ٗء ً ٓخ  ـَح ٝ ٤َ ٝأؿٞىٙ ػ ٗخد ؿ

٢٘ ليػ غ ٣ لي٣ ٖٔ حُ ٔخٕ ك زٖ أٝ اٗ ِ  حُ

Yang kami cetak biru adalah perkataan ‗Abdullah bin Buraidah. Nah jika salafy beranggapan 

kalau yang dicetak merah adalah perkataan Muawiyah maka sudah jelas dalam hadis tersebut 

tidak ada satupun perkataan Buraidah. Hal ini bertentangan dengan keterangan Imam Ahmad 

bin Hanbal yang memasukkan hadis ini ke dalam hadis Buraidah Al Aslamiy. Secara zahir 

menurut keterangan Imam Ahmad tersebut maka 

 Riwayat yang dicetak biru adalah perkataan ‘Abdullah bin Buraidah 
 Riwayat yang dicetak merah adalah perkataan Buraidah Al Aslamiy 
 Riwayat yang dicetak hitam adalah perkataan Muawiyah 

Jadi sangat jelas Imam Ahmad memasukkan hadis ini ke dalam hadis Buraidah Al Aslamy 

karena ia sendiri beranggapan kalau perkataan yang dicetak merah tersebut adalah perkataan 

Buraidah. Tentunya Imam Ahmad bin Hanbal selaku yang meriwayatkan hadis ini lebih 

mengetahui maksud perkataan dalam hadis yang ia riwayatkan. 

Diantara perkataan salafy lainnya yang menunjukkan keanehan adalah ketika ditanya soal 

manhaj Imam Ahmad mengenai para syaikh-nya. Ia mengatakan kalau Ahmad bin Hanbal 

tidak mensyaratkan kalau syuyukh-nya dalam kitab Musnad tidak ia jarh. Pernyataan ini 

benar tetapi tidak mengena dengan yang kami bicarakan di atas. Dalam Musnad Ahmad, 

Imam Ahmad mensyaratkan kalau syuyukh-nya adalah orang yang dipercaya olehnya. 

Kendati terdapat beberapa yang ia jarh dengan jarh ―banyak salah‖. Kami tidak menafikan 

hal ini. 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=270&CID=148#s4
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Yang kami tekankan adalah jarh tersebut tidak dapat dijadikan cacat riwayat tersebut karena 

Ahmad bin Hanbal sendiri menerima riwayat yang dimaksud sehingga ia memasukkan dalam 

Musnad-nya. Artinya hadis atau riwayat ini tidak termasuk dalam kesalahan yang ada dalam 

jarh ―banyak salah‖ Imam Ahmad terhadap syaikh-nya Zaid bin Hubab. Jika riwayat ini 

termasuk diantara ―banyak salah-nya‖ Zaid bin Hubab maka Ahmad bin Hanbal tidak akan 

memasukkan riwayat ini kedalam Musnad-nya. Kesimpulannya mencacatkan hadis ini 

dengan jarh dari Ahmad bin Hanbal jelas tidak bisa diterima. 

Soal dhamir ―hu‖ dalam lafaz di atas maka kami tidak perlu menanggapi ocehan salafy yang 

tidak karuan. Sudah jelas bagi yang mengerti bahasa arab dengan baik maka dhamir ―hu‖ 

disana merujuk pada minuman yang ditawarkan kepada Buraidah. Ini adalah fakta riwayat 

yang tidak bisa dinafikan begitu saja kecuali jika yang bersangkutan asal ngotot membuat 

pembelaan yang ngawur. Cukup ini saja tambahan singkat dari kami. 

Kedudukan Hadis Melihat Wajah Ali Ibadah ; Hasan 

Posted on November 21, 2010 by secondprince  

Kedudukan Hadis Melihat Wajah Ali Ibadah ; Hasan 

Diriwayatkan dalam hadis yang masyhur keutamaan Imam Ali di atas para sahabat yang lain 

yaitu keutamaan bahwa melihat wajah Imam Ali adalah ibadah. Hadis ini menunjukkan 

keutamaan yang besar bahkan melebihi ketiga khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Oleh 

karena itu dapat dimaklumi kalau sebagian ahli hadis berusaha keras mendhaifkan hadis ini 

bahkan ada yang tidak malu-malu menyatakan hadis tersebut palsu. Tulisan kali ini berupa 

bantahan terhadap mereka yang mendhaifkan hadis ini termasuk dari kalangan pengikut 

salafiyun yang gemar mendhaifkan hadis keutamaan Ahlul Bait dengan dalih “membantah 

syiah”. 

. 

. 

Tulisan kali ini tidak akan membahas secara detail takhrij hadis melihat Ali ibadah tetapi 

hanya membawakan hadis-hadis yang sanadnya kuat dan saling menguatkan. Bisa dikatakan 

kalau tulisan ini hanyalah tambahan terhadap tulisan kami sebelumnya. 

٤ي  ز ٖ ػ ٘خ ٓلٔي ر ٤غ ػ َر ٖ حُ ٤ي ر ٖ كٔ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

٠ٔ د ٤ ٖ ػ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ وِحُ ػ ْ حُ ٓخُ  ٖ زي هللا ر ٘خ ػ زش ػ ظ ٕ ػ

 ٍٞٓ خٍ ٍ زي هللا ه ٔش ػٖ ػ و ِ ٤ْ ػٖ ػ َحٛ ٢ِ ػٖ ح٧ػٖٔ ػٖ ار َٓ حُ

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ زخىس هللا  ٢ِ ػ ٠ ٝؿٚ ػ ٘ظَ اُ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Husain bin Humaid bin Rabi‟ yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid bin Utbah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abdullah bin Salim Al Fazari yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Yahya bin Isa Ar Ramliy dari Al „Amasy dari Ibrahim dari Alqamah dari 

https://secondprince.wordpress.com/2010/11/21/kedudukan-hadis-melihat-wajah-ali-ibadah-hasan/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/23/kedudukan-hadis-memandang-ali-adalah-ibadah/
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„Abdullah yang berkata Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda “Melihat wajah 

Ali adalah ibadah” [Syarh Madzhab Ahlus Sunnah Ibnu Syahin 1/136 no 103]. 

Hadis ini para perawinya tsiqat kecuali Yahya bin Isa Ar Ramliy ia seorang yang 

diperbincangkan sebagian menta‘dilkannya dan sebagian mencacatnya. Pendapat yang rajih 

disini adalah ia seorang yang bisa dijadikan i‘tibar. 

 Muhammad bin Husain bin Humaid bin Rabi’ adalah seorang yang tsiqat. Abu Ya’la Ath Thusi 
menyatakan ia tsiqat. Abu Hasan bin Sufyan Al Hafizh juga menyatakan ia tsiqat [Tarikh 
Baghdad 3/26-28 no 644] 

 Muhammad bin Ubaid bin Utbah adalah seorang yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat. Maslamah berkata “tsiqat”. Daruquthni berkata “tsiqat shaduq” *At 
Tahdzib juz 9 no 545] 

 Abdullah bin Salim Al Fazari adalah seorang yang tsiqat. Ibnu Abi Ashim berkata “baik”. Abu 
Ya’la berkata “orang kufah yang paling baik”. Abu Dawud berkata “syaikh yang tsiqat”. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata “pernah salah”. *At Tahdzib juz 5 no 
393]. Adz Dzahabi berkata “seorang ahli ibadah yang tsiqat” *Al Kasyf no 2737+. 

 Yahya bin Isa Ar Ramliy adalah perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad, Muslim, Abu Dawud, 
Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ahmad bin Hanbal telah menta’dilnya. Al Ijli menyatakan ia tsiqat 
tasyayyu’. Abu Muawiyah telah menulis darinya. Nasa’i berkata “tidak kuat”. Ibnu Ma’in 
berkata dhaif atau tidak ada apa-apanya atau tidak ditulis hadisnya. Maslamah berkata 
“tidak ada masalah padanya tetapi di dalamnya ada kelemahan”. Ibnu Ady berkata 
“kebanyakan riwayatnya tidak memiliki mutaba’ah” *At Tahdzib juz 11 no 428+. Ibnu Hajar 
berkata “jujur sering salah dan tasyayyu’” *At Taqrib 2/311-312]. Adz Dzahabi berkata 
“shuwailih” *Man Tukullima Fihi Wa Huwa Muwatstsaq no 376+. Ibnu Hibban menyatakan 
kalau ia jelek hafalannya banyak salah sehingga meriwayatkan dari para perawi tsiqat 
riwayat bathil tidak berhujjah dengannya [Al Majruhin no 1221] 

 Sulaiman bin Mihran Al ‘Amasy perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Al Ijli dan Nasa’i 
berkata “tsiqat tsabit”. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 
Tsiqat. [At Tahdzib juz 4 no 386]. Ibnu Hajar menyebutkannya sebagai mudallis martabat 
kedua yang ‘an anahnya dijadikan hujjah dalam kitab shahih *Thabaqat Al Mudallisin no 55+. 
Dikatakan riwayat ‘an anahnya dari para syaikh-nya seperti Ibrahim, Abu Wail dan Abu 
Shalih dianggap muttashil [bersambung]. 

 Ibrahim bin Yazid bin Qais An Nakha’iy adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu 
Hajar menyataka ia seorang faqih yang tsiqat [At Taqrib 1/69] 

 Alqamah bin Qais An Nakha’iy adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat tsabit faqih dan ahli ibadah [At Taqrib 1/687] 

Jelas bahwa satu-satunya kelemahan hadis ini terletak pada Yahya bin Isa Ar Ramliy. 

Sebagian ulama telah menta‘dilnya yaitu Ahmad, Al Ijli, Abu Muawiyah, Maslamah, Ibnu 

Hajar dan Adz Dzahabi. Dan sebagian lagi mencacatnya seperti Nasa‘i, Ibnu Ma‘in dan Ibnu 

Hibban ketiganya tergolong ulama yang mutasyaddud [ketat] dalam menjarh. Jarh Nasa‘i 

“tidak kuat” tidaklah bersifat menjatuhkan kedudukannya karena bisa berarti ia seorang yang 

hadisnya hasan atau tidak mencapai derajat shahih. Ibnu Ma‘in tidak menyebutkan alasan 

pencacatannya dan ia terkenal ketat dalam menjarh. Sedangkan jarh Ibnu Hibban bukan 

terletak pada ‗adalah Yahya bin Isa tetapi terletak pada hafalannya sehingga yang dimaksud 

lemah disini adalah lemah dalam dhabit-nya. 

Selain itu Yahya bin Isa Ar Ramliy dalam periwayatannya dari Al ‗Amasy memiliki 

mutaba‘ah dari Ubaidillah bin Musa dan Manshur bin Abil Aswad sebagaimana yang 

disebutkan oleh Abu Nu‘aim [Fadha‘il Khulafaur Rasyidin 1/67 no 38]. Ibnu Asakir telah 



 1109 

menyebutkan riwayat dengan sanad yang lengkap dari Mansur bin Abil Aswad dan Sufyan 

Ats Tsawri dari Al ‗Amasy dengan sanad yang bisa dijadikan i‘tibar [Tarikh Ibnu Asakir 

42/352] 

Hadis Ibnu Mas‘ud radiallahu ‗anhu ini memiliki syahid dari hadis Abu Bakar radiallahu 

‗anhu dengan sanad yang bisa dijadikan i‘tibar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Adz 

Dzahabi. 

 ٖ ٖٔ ر ل خ حُ زَٗ َٛ أه ٞ ١خ خ أر زَٗ ٢ أه ٌٜٔحٗ لَ حُ ؼ خ ؿ زَٗ ٢ِ أه ػ

ٔٔخٕ  ؼي حُ ٓ  ٞ خ أر زَٗ ١َ أه خُ ىى ر َٓ ٖ ٢ِ ر خ ػ زَٗ ل٢ أه ِ ٔ حُ

خ٫  َح١ُ ه ٜٓي١ حُ  ٖ ٢ِ ر ٞ ػ لخؽ ٝأر ٖ حُ زخّ ر ؼ ٞ حُ خ أر زَٗ أه

 ٢ َحٗ ٜط ٖ كٔخى حُ ٘خ ٓلٔي ر ٘ي١ كيػ ٔ ٖ حُ لٞحٍّ حر ٞ حُ خ أر زَٗ أه

١َٛ ػٖ ػَٝس ػٖ  ِ َ ػٖ حُ ٔؼ َُحم ػٖ ٓ زي حُ خ ػ زَٗ ٘ش ػٖ أه ػخث

 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ؼض حُ ٔٓ خٍ  ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ٌَ ٢ ر أر

وٍٞ  زخىس٣ ٢ِ ػ ٠ ٝؿٚ ػ ٘ظَ اُ  حُ

Telah mengabarkan kepada kami Hasan bin „Ali yang berkata telah mengabarkan kepada 

kami Ja‟far Al Hamdani yang berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Thahir As 

Salafiy yang berkata telah mengabarkan kepada kami „Ali bin Mardak di Rayy yang berkata 

telah mengabarkan kepada kami Abu Sa‟d As Samaan yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Abu „Abbas bin Haaj dan Abu „Ali bin Mahdi Ar Raaziy yang keduanya berkata 

telah mengabarkan kepada kami Abu Fawaris Ibnu Sindi yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Hammad Ath Thahraaniy yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Abdur Razaaq dari Ma‟mar dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Abu 

Bakar radiallahu „anhu yang berkata aku mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda “melihat wajah Ali adalah ibadah” [As Siyar 15/542] 

Adz Dzahabi menyebutkan dalam kitabnya Tarikh Al Islam kalau hadis ini telah disebutkan 

oleh As Samman dalam kitabnya Al Muwafaqat dengan sanad dari Ibnu Haaj dan Abu „Ali 

bin Mahdi Ar Raziiy [keduanya] dari Ahmad bin Muhammad bin Husain bin Sindiy Abu 

Fawaris Ash Shabuniy dari Ath Thahraniy dari „Abdurrazaq dari Ma‟mar dari Az Zuhri dari 

Urwah dari Aisyah dari Abu Bakar secara marfu‘ [Tarikh Al Islam 25/414] 

 As Sammaan adalah Ismail bin ‘Ali bin Husain Abu Sa’d seorang Imam hafizh allamah mutqin 
sebagaimana yang disebutkan oleh Adz Dzahabi [As Siyar 18/55 no 26] 

 Ibnu Haaj adalah Ahmad bin Muhammad bin Haaj Abul ‘Abbas disebutkan oleh Adz Dzahabi 
kalau dia seorang imam muhaddis yang tsiqat [As Siyar 17/329 no 201] 

 Abu Fawaris adalah Ahmad bin Muhammad bin Husain bin Sindiy juga disebutkan oleh Adz 
Dzahabi kalau ia seorang yang tsiqat *Al ‘Ibar Fi Khabar Min Ghabar 2/287+ 

 Muhammad bin Hammad Ath Thahraniy seorang yang tsiqat. Ibnu Abi Hatim berkata 
“shaduq tsiqat”. Ibnu Khirasy, Daruquthni dan Abu Sa’id bin Yunus menyatakan tsiqat. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Maslamah bin Qasim mengatakan kalau dia 
adalah sahabat ‘Abdurrazaq seorang hafizh dan tsiqat *At Tahdzib juz 9 no 176+ 

 Abdurrazaq bin Hammam adalah Al Imam Al Hafizh perawi kutubus sittah dimana Bukhari 
dan Muslim telah berhujjah dengan hadisnya. Ia seorang hafiz yang dikenal tsiqat 
sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar [At Taqrib 1/599] 
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 Ma’mar adalah Ma’mar bin Rasyd  perawi kutubus sittah. Ibnu Ma’in, Al Ajli, Yaqub bin 
Syaibah, Ibnu Hibban dan An Nasa’i menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 10 no 441+ . Ibnu 
Hajar menyatakan ia tsiqat tsabit. [At Taqrib 2/202] 

 Az Zuhri adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Al Hafiz Al 
Faqih yang disepakati [ketsiqahannya], dijadikan hujjah oleh Bukhari Muslim [At Taqrib 
2/133] 

 Urwah bin Zubair seorang tabiin faqih yang tsiqat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar 
[At Taqrib 1/671] 

Secara zahir hadis ini para perawinya terpercaya tetapi hadis ini mengandung illat [cacat] 

yaitu disebutkan dari Ahmad bin Hanbal kalau Muhammad bin Hammad Ath Thahraniy 

meriwayatkan dari ‗Abdurrazaq setelah ia mengalami ikhtilath [Nihayat Al Ghatibaat no 63]. 

Jadi hadis ini mengandung kelemahan tetapi dapat dijadikan i‘tibar. Hadis riwayat Ibnu 

Mas‘ud radiallahu ‗anhu dan hadis riwayat Abu Bakar radiallahu ‗anhu sanadnya saling 

menguatkan. Maka, status hadits tersebut naik menjadi hasan lighairihi. Tentu saja ini sesuai 

dengan definisi hadis hasan lighairihi sebagaimana dalam ilmu Mushthalah Hadis seperti 

yang dapat dilihat dalam kitab Taisiru Mushthalah Al Hadis hal 43-44. 

رٌَٚ ٣ٔظلخى  ٌِ ًَ َن حَُح١ٝ أٝ  ْٔ ٛٞ ح٠ُؼ٤ق اًح طؼيىص ١َهٚ، ُْٝ ٣ٌٖ ٓزُذ ٟؼلٚ كِ

إٔ   ٖٓ ٌٛح حُظؼ٣َق إٔ ح٠ُؼ٤ق ٣َطو٠ ا٠ُ ىٍؿش حُلٖٔ ُـ٤َٙ رؤ٣َٖٓ ٛٔخ أ

ِِ ١ٍ َٝ َْ ٖٓ ٣َ١ن آهَ كؤًؼَ ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حُط٣ٌَن ح٥هَ ٓؼِٚ أٝ أهٟٞ ٓ٘ٚ  ٣ٌ

إٔ ٣ٌٕٞ ٓزٌذ ٟؼق حُلي٣غ آخ ٓٞء كلع ٍح٣ٝٚ أٝ حٗوطخع ك٢ ٓ٘يٙ أٝ   د

ٚ ٢ ٍؿخُ ش ك  ؿٜخُ

Ia adalah hadits (yang asalnya) dha‟if yang memiliki beberapa jalur (sanad), dan sebab 

kedha‟ifannya bukan karena perawinya fasiq atau dusta. Berdasarkan definisi ini, 

menunjukkan bahwa hadits dla‟if itu dapat naik tingkatannya menjadi hasan lighairihi 

karena dua hal ; Jika hadits tersebut diriwayatkan melalui jalan lain (dua jalur) atau lebih, 

asalkan jalan lain itu semisal atau lebih kuat ; Penyebab kedha‟ifannya bisa karena 

buruknya hafalan perawinya, terputusnya sanad, atau jahalah dari perawinya” 

Kedua hadis ini yaitu hadis riwayat Ibnu Mas‘ud radiallahu ‗anhu dan hadis riwayat Abu 

Bakar radiallahu ‗anhu di dalam sanadnya tidak terdapat perawi yang dhaif jiddan atau 

matruk atau pendusta sehingga keduanya dapat dijadikan i‘tibar dan saling menguatkan. 

Kesimpulannya kedudukan hadis ini adalah hasan. 

. 

. 

. 

Anomali Ulama 

Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ulama yang dimaksud, kami ingin menunjukkan 

kepada pembaca kekeliruan pendapat ulama seputar hadis ini. Diantaranya Adz Dzahabi, 

dalam biografi Yahya bin Isa Ar Ramli, Adz Dzahabi telah menyebutkan hadis ini dengan 

jalan dari Harun bin Hatim dari Yahya bin Isa dari „Amasy dari Ibrahim dari Alqamah dari 
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Ibnu Mas‟ud ra secara marfu‟. Kemudian Adz Dzahabi mengatakan kalau hadis ini bathil 

dan yang memalsukan hadis ini adalah Harun bin Hatim [Mizan Al ‗Itidal juz 4 no 9600]. 

Tentu saja ini adalah suatu keanehan yang nyata. Harun bin Hatim Al Kufy memang seorang 

perawi yang dhaif. Abu Hatim berkata “ditinggalkan hadisnya” [Al Jarh Wat Ta‘dil 9/88 no 

364] tetapi dalam periwayatan hadis ini dari Yahya bin Isa, ia tidaklah menyendiri, ia 

memiliki mutaba‘ah diantaranya Abdullah bin Salim Al Fazari [yang nampak dalam sanad di 

atas dan disebutkan pula dalam Mustadrak Al Hakim no 4682] dan Ahmad bin Badil Al 

Yami yang nampak dalam riwayat Thabrani [Mu‘jam Al Kabir 10/76 no 10006]. Abdullah 

bin Salim seorang perawi tsiqat sebagaimana telah dijelaskan dan Ahmad bin Badil Al Yami 

seorang yang shaduq, Nasa‘i berkata ―tidak ada masalah‖. Ibnu Abi Hatim berkata ―tempat 

kejujuran‖. Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat berkata ―hadisnya lurus‖. Daruquthni berkata 

―layyin‖. Ibnu Ady menyatakan ia dhaif ditulis hadisnya [At Tahdzib juz 1 no 14]. Ibnu Hajar 

meberikan predikat ―shaduq pernah salah‖ [At Taqrib 1/30]. Hal ini membuktikan kalau 

Harun bin Hatim tidak memalsukan hadis ini. 

Keanehan Adz Dzahabi lainnya adalah dalam kitab As Siyar biografi Abu Fawaris bin As 

Sindiy ia membawakan hadis ini dan menjadikan hadis ini sebagai cacatnya Abu Fawaris. 

Adz Dzahabi menyatakan bahwa pada dasarnya Abu Fawaris seorang yang shaduq tetapi 

tidak bisa dijadikan hujjah karena meriwayatkan hadis bathil ini. Tentu saja pencacatan Adz 

Dzahabi ini tidak berdasar, ia sendiri dengan jelas bahkan menyatakan kalau Abu Fawaris 

seorang yang tsiqat dalam Al ‗Ibar. Intinya karena Adz Dzahabi menganggap hadis ini bathil 

maka perawi yang meriwayatkan hadis ini akan menjadi cacat karenanya walaupun ia 

seorang yang tsiqat. Bagi kami ini adalah suatu sikap yang aneh, kami tidak mengerti dimana 

letak kebathilan yang dimaksud. Apakah di matan hadisnya? Yang mengesankan keutamaan 

tinggi melebihi semua sahabat lain?. kalau iya maka kami berlepas diri dari sikap Adz 

Dzahabi itu. 

Kami juga ingin mengingatkan sebagian pembaca yang memiliki sesuatu di hatinya [baca: 

yang gemar menuduh kami syiah], menyatakan hadis ini hasan tidaklah membuat seseorang 

sebagai syiah atau membuatnya layak dituduh syiah. Sebagai informasi hadis ini telah 

dihasankan oleh sebagian ulama ahlul sunnah seperti As Suyuthi [Tarikh Al Khulafa 1/70], 

Asy Syawkani dan Ibnu Hajar Al Haitsami [Ash Shawaiq 2/360]. Asy Syawkani mengatakan 

kalau hadis ini hasan lighairihi, bukan shahih sebagaimana dikatakan Al Hakim dan bukan 

pula maudhu‟ sebagaimana dikatakan Ibnu Jauzi [Fawaid Al Majmu‘ah hadis no 55]. Tidak 

ada mereka bertiga dituduh syiah bahkan Ibnu Hajar Al Haitsami yang termasuk ulama yang 

keras membantah syiah tetap menghasankan hadis ini. Salam Damai 

Shahih : Hadis Imam Ali Bersama Kebenaran 

Posted on November 16, 2010 by secondprince  

Shahih : Hadis Imam Ali Bersama Kebenaran 

Telah diketahui dengan jelas dan diyakini oleh mereka yang berpegang pada sunnah bahwa 

Imam Ali termasuk suri tauladan pegangan atau pedoman bagi umat islam agar tidak 

tersesat. Tidak ada keraguan padanya kecuali dari orang-orang yang terpengaruh oleh virus 

nashibi. Diantara pengikut nashibi tersebut terdapat orang-orang yang mengaku berpegang 

pada sunnah tetapi gemar sekali melemahkan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait. Jika 

https://secondprince.wordpress.com/2010/11/16/shahih-hadis-imam-ali-bersama-kebenaran/
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menyangkut hadis keutamaan Ahlul Bait mereka bersikap sok ketat seolah sanadnya harus 

shahih sempurna tanpa cacat tetapi jika menyangkut hadis keutamaan sahabat selain Ahlul 

Bait seperti Abu Bakar dan Umar mereka bersikap tasahul sehingga bagaimanapun cacatnya 

mereka klaim sebagai shahih lighairihi atau saling kuat menguatkan.  

Hadis Imam Ali bersama kebenaran termasuk hadis yang masyhur,  ada yang diriwayatkan 

dengan sanad yang hasan dan ada yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif dengan 

kedhaifan yang ringan sehingga secara keseluruhan hadis ini layak dikatakan shahih. 

 ٖ ش ر ٛيه ٤ي ػٖ  ؼ ٓ  ٞ ٘خ أر ٢ٌ كيػ ٔ زخى حُ ٖ ػ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

٤ي ػٖ  ؼ ٓ  ٢ ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ ش ػٖ ػ ٖ ؿ٣ِ ٤غ ػٖ ػٔخٍس ر َر حُ

لَ ٖٓ  ٗ ٢ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘ي حُ ٘خ ػ خٍ : ً ٤ٚ ه أر

و٢ ْ ر زًَ وخٍ : أ٫ أه ٘خ ك ٤ ِ وَؽ ػ ٜخٍ ك ٖ ٝح٧ٗ ٜٔخؿ٣َ ْ ؟ حُ حًٍ

ل٢  و لذ حُ زٕٞ إ هللا ٣ ٤ ٔط ٕٞ حُ ٔٞك ْ حُ ٤خًٍ خٍ : ه ٠ِ ه ٞح : ر خُ ه

لن ٓغ ًح لن ٓغ ًح حُ وخٍ : حُ ذ ك ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر خٍ : َٝٓ ػ و٢ ه ظ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Abbad Al Makkiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Sa‟id dari Shadaqah bin Rabi‟ dari Umaraah bin Ghaziyyah 

dari „Abdurrahman bin Abi Sa‟id dari ayahnya yang berkata “kami berada di sisi Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam bersama sekelompok sahabat Muhajirin dan Anshar, kemudian 

Beliau datang kepada kami dan berkata “maukah aku kabarkan yang terbaik diantara 

kalian?. Mereka berkata “tentu”. Beliau shallallahu „alaihi wasallam berkata “yang terbaik 

diantara kalian adalah orang yang memberi maaf dan orang yang berbuat kebaikan, 

sesungguhnya Allah mencintai orang yang menyembunyikan ketakwaannya”. [Abu Sa‟id] 

berkata “kemudian lewatlah Ali bin Abi Thalib” [Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam] 

berkata “kebenaran bersama orang ini, kebenaran bersama orang ini” [Musnad Abu Ya‟la 

2/318 no 1052] 

Hadis ini sanadnya shahih, para perawinya tsiqat atau shaduq perawi shahih Bukhari dan 

Muslim kecuali Shadaqah bin Rabi‘ dan dia seorang yang tsiqat. Husain Salim Asad 

pentahqiq kitab Musnad Abu Ya‘la berkata tentang hadis ini “Shadaqah bin Rabi‟ 

dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban dan Al Haitsami dan perawi lainnya adalah perawi 

tsiqat”. 

 Muhammad bin ‘Abbad Al Makkiy termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ahmad bin Hanbal 
menyatakan ia shaduq, Shalih Al Jazarah dan Ibnu Ma’in berkata “tidak ada masalah 
padanya”. Ibnu Qani’ berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. *At 
Tahdzib juz 9 no 394]. Diriwayatkan kalau Ali bin Madini pernah mengingkari hadisnya tetapi 
hal ini bukan berarti mencacatkan semua hadisnya apalagi telah terbukti kalau Muhammad 
bin ‘Abbad telah dita’dilkan oleh ulama lain dan Bukhari Muslim meriwayatkan darinya dan 
telah menshahihkan hadisnya. 

 Abu Sa’id mawla bani hasyim adalah Abdurrahman bin ‘Abdullah bin Ubaid Al Bashri. Ahmad 
bin Hanbal, Ibnu Ma’in, Ath Thabrani, Al Baghawi, Daruquthni dan Ibnu Syahin menyatakan 
tsiqat [At Tahdzib juz 6 no 429]. Adz Dzahabi menyatakan ia seorang yang hafizh dan tsiqat 
[Al Kasyf no 3238]. 

 Shadaqah bin Rabi’ seorang yang tsiqat. Ibnu Abi Hatim menyebutkan biografinya tanpa 
menyebutkan jarh dan ta’dil * Al Jarh Wat Ta’dil 4/433 no 1898+. Ibnu Hibban 
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memasukkannya dalam Ats Tsiqat *Ats Tsiqat juz 8 no 13657+. Al Haitsami berkata “riwayat 
Abu Ya’la dan para perawinya perawi shahih kecuali Shadaqah bin Rabi’ dan dia tsiqat” 
*Majma’ Az Zawaid 10/449 no 17866+. Syaikh Al Imam Al Muhaddis Muhammad bin Darwish 
Al Hut juga menyatakan kalau Shadaqah bin Rabi’ seorang yang tsiqat *Asna Al Mathalib 
1/249 no 1272]. 

 Umarah bin Ghaziyyah seorang yang tsiqat termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ahmad, 
Abu Zur’ah, Ibnu Sa’ad, Ibnu Hibban, Al Ijli dan Daruquthni menyatakan tsiqat. Ibnu Ma’in 
berkata “shalih”. Abu Hatim menyatakan shaduq. Nasa’i berkata “tidak mengapa 
dengannya”. *At Tahdzib juz 7 no 689+. 

 Abdurrahman bin Abi Sa’id Al Khudri termasuk perawi Bukhari Muslim. Nasa’i berkata 
“tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Ijli berkata “tsiqat” *At Tahdzib 
juz 6 no 371]. Ibnu Hajar menyatakan tsiqat [At Taqrib 1/571] dan Adz Dzahabi menyatakan 
tsiqat [Al Kasyf no 3204] 

Hadis Imam Ali bersama kebenaran juga diriwayatkan oleh Sa‘d bin Abi Waqash radiallahu 

‗anhu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kisah perbincangan antara 

Muawiyah dan Sa‘d pada saat mereka menunaikan ibadah haji. Disebutkan kalau Sa‘ad 

berkata 

وٍٞ ٍ ٣ )ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا ) ؼض ٍ ٔٓ  ٢ بٗ ض ك ٢ِ أٗ ػ

ٓخ ىحٍ ٤غ  لن ٓؼي ك لن ٝحُ  ٓغ حُ

Aku mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda kepada Ali “engkau 

bersama kebenaran dan kebenaran bersama engkau dimanapun engkau berada” [Tarikh 

Ibnu Asakir 20/361] 

Dalam kisah ini juga disebutkan kalau orang-orang bertanya kepada Ummu Salamah akan 

kebenaran hadis Sa‘d ini dan Ummu Salamah membenarkannya. Kisah ini diriwayatkan oleh 

Ibnu Asakir dengan jalan sanad berikut 

ٖٔ أكٔي  ل ٞ حُ خ أر ٍٜٞ أٗ ٘ ٓ ٖ ٖ أكٔي ر ٢ِ ر ٖٔ ػ ل ٞ حُ خ أر زَٗ أه

ي لي٣ ٢ حُ ٖ أر ٞحكي ر زي حُ ٖ ػ زي هللا  ر ٞ ػ خ أر ٌَ أٗ ٞ ر خ ؿي١ أر أٗ

ز١َ  ط ٗي حُ ٖ ٍح ٢ِ ر ٖ ػ خ ٓلٔي ر ٗ َ٘ ٖ ر ٓق ر ٞ ٣ ٖ ٓلٔي ر

ٔخٕ  ٞ ؿ خ أر خ٫ أٗ ٢ ه ٌٞك ٢ ػَٝس حُ ٖ أر ٖ كخُّ ر ٍٜٞ ٝأكٔي ر ر

 ٖ ٤ي هللا ر ز ٢ٜٔ٘ ػٖ ػ ٤ذ حُ ؼ ٗ  ٖ َٜٓ ر خ  ٗ َ٤ ٓٔخػ ٖ ا ي ر ٓخُ

خٍ ٢٘ ه ٔي٣ زي هللا حُ  ػ

Telah mengabarkan kepada kami Abu Hasan „Ali bin Ahmad bin Manshur yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Hasan Ahmad bin „Abdul Wahid bin Abil Hadid yang 

berkata telah menceritakan kepada kami kakeku Abu Bakar yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu „Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Bisyr yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin „Ali bin Rasyid Ath Thabari dan Ahmad bin Hazim bin Abi 

Gharazah Al Kufiy, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ghasan Malik 

bin Ismail yang berkata telah menceritakan kepada kami Sahl bin Syu‟aib An Nahmiy dari 

Ubaidillah bin „Abdullah Al Madini yang berkata –alkisah- [Tarikh Ibnu Asakir 20/360] 
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Para perawi hadis ini tsiqat kecuali Sahl bin Syu‘aib An Nahmy dan Ubaidillah bin ‗Abdullah 

Al Madini. Sahl bin Syu‘aib telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat sehingga 

kedudukannya shaduq hasanul hadis sedangkan Ubadillah bin ‗Abdullah Al Madini tabiin 

yang majhul. 

 Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Manshur Al Ghassanniy adalah Syaikh Al Imam Al Faqih 
seorang yang zuhud ahli ibadah dan qudwah [teladan]. Ibnu Asakir menyatakan ia tsiqat. As 
Salafy berkata “seorang yang zuhud ahli ibadah yang tsiqat” *As Siyar 20/18 no 9+ 

 Abu Hasan Ahmad bin ‘Abdul Wahid bin Abil Hadid adalah seorang Syaikh yang dinyatakan 
tsiqat oleh Adz Dzahabi [As Siyar 18/418 no 211] 

 Abu Bakar kakeknya Ahmad bin ‘Abdul Wahid adalah Muhammad bin Ahmad bin Utsman 
bin Walid bin Al Hakam bin Abil Hadid As Sulami seorang ulama muhaddis yang alim adil dan 
terpercaya. Abdul ‘Aziz Al Kattani menyatakan ia tsiqat ma’mun *As Siyar 17/184 no 105] 

 Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Mathar bin Shalih bin Bisyr adalah seorang 
muhaddis yang tsiqat dan alim sebagaimana disebutkan oleh Adz Dzahabi [As Siyar 15/10 no 
5] 

 Ahmad bin Hazim bin Muhammad bin Yunus bin Qais bin Abi Gharazah Abu ‘Amru Al 
Ghifaariy Al Kufy seorang Imam hafizh shaduq sebagaimana disebutkan oleh Adz Dzahabi [As 
Siyar 13/239 no 120] 

 Abu Ghassan Malik bin Ismail An Nahdiy Al Kufiy adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. 
Yaqub bin Syaibah, Abu Hatim, Nasa’i, Ibnu Hibban, Ibnu Syahin, Ibnu Ma’in dan Al Ijli 
menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 10 no 2]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat mutqin [At 
Taqrib 2/151]. 

 Sahl bin Syu’aib An Nahmiy Al Kufiy biografinya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan telah 
meriwayatkan darinya Abu Ghassan Malik bin Ismail dan Abu Dawud Ath Thayalisi. [Al Jarh 
Wat Ta’dil 4/199 no 859+. Adz Dzahabi menyebutkan biografinya dimana yang telah 
meriwayatkan dari Sahl bin Syu’aib adalah Malik bin Ismail, Abu Dawud Ath Thayalisi, dan 
Awn bin Salaam. Menurut Adz Dzahabi tidak ada masalah dengannya [Tarikh Al Islam 9/413]. 
Malik bin Ismail seorang yang tsiqat sebagaimana disebutkan sebelumnya. Abu Dawud Ath 
Thayalisi adalah seorang hafizh yang tsiqat [At Taqrib 1/384] dan Awn bin Salaam juga 
seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/760]. Telah meriwayatkan darinya tiga perawi tsiqat dan 
Adz Dzahabi juga memberikan predikat ta’dil padanya maka kedudukan dirinya adalah 
shaduq hasanul hadits. 

 Ubaidillah bin ‘Abdullah Al Madini adalah Ubaidillah bin ‘Abdullah Al Kindi termasuk 
penduduk Madinah. Dia meriwayatkan hadis dari Sa’d dan telah meriwayatkan darinya Sahl 
bin Syu’aib *Al Jarh Wat Ta’dil 5/321 no 1524+ 

Satu-satunya kelemahan riwayat ini adalah Ubaidillah bin ‗Abdullah tidak dikenal 

kredibilitasnya jadi ia seorang yang majhul tetapi riwayat ini bisa dijadikan i‘tibar karena ia 

seorang tabiin yang meriwayatkan dari sahabat Nabi. Sebagaimana yang ma‘ruf dalam ilmu 

hadis jika perawi yang majhul itu seorang tabiin maka hadisnya bisa dijadikan i‘tibar. 

Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Ummu Salamah yang berkata “Ali di atas kebenaran, 

siapa yang mengikutinya maka mengikuti kebenaran dan siapa yang meninggalkannya telah 

meninggalkan kebenaran”. Perkataan Ummu Salamah ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani 

dengan sanad berikut 
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ٖ ؿَحد  ٢ِ ر ٘خ ػ وطخد ػ ٖ حُ ِ ر ؼ٣ِ زي حُ ٘خ ػ لخ٢١ ػ ٓ ٘خ ح٧ كيػ

٤خٝ ػٖ  ٤َ ػٖ ػ ًٜ ٖ ٔش ر ِ ٓ ٢َٓ٠ ػٖ  ل ٤ْ حُ ٖ ه ٠ٓ ر ػٖ ٓٞ

ٔش ِ ٓ ؼض أّ  ٔٓ ش  ؼٞٗ ٖ ؿ ي ر ٓخُ  

Telah menceritakan kepada kami Al „Isfaathiy  yang berkata telah menceritakan kepada kami 

‟Abdul „Aziz bin Khaththab yang berkata telah menceritakan kepada kami „Ali bin Ghurab 

dari Musa bin Qais Al Hadhramiy dari Salamah bin Kuhail dari „Iyadh dari Malik bin 

Ja‟unah yang berkata aku mendengar Ummu Salamah [Mu‟jam Al Kabir Ath Thabrani 

23/395 no 946]  

Al ‗Isfaathy adalah ‗Abbas bin Fadhl Al ‗Isfaathiy seorang yang shaduq [Su‘alat Al Hakim 

no 143]. ‗Abdul ‗Aziz bin Khaththab seorang yang tsiqat [Tahrir At Taqrib no 4090]. ‗Ali bin 

Ghurab Al Kufy seorang yang shaduq tetapi melakukan tadlis [At Taqrib 1/701]. Musa bin 

Qais Al Hadhramiy, Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq tasyayyu‘ [At Taqrib 2/227] dan Adz 

Dzahabi berkata ―syiah yang tsiqat‖ [Al Kasyf no 5726]. Salamah bin Kuhail seorang yang 

tsiqat [At Taqrib 1/378]. ‗Iyadh bin ‗iyadh dimasukkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat dan 

dimasukkan Ibnu Khalfun dalam Ats Tsiqat [Ta‘jil Al Manfa‘ah 2/96-97]. Malik bin Ja‘unah 

adalah seorang tabiin yang mendengar dari Ummu Salamah tidak ditemukan biografinya jadi 

ia seorang yang majhul. 

Ali bin Ghurab Al Kufy dalam periwayatannya dari Musa bin Qais memiliki mutaba‘ah yaitu 

dari Abu Nu‘aim Fadhl bin Dukain sebagaimana yang disebutkan Ath Thabrani dengan jalan 

sanad dari Fudhail bin Muhammad Al Malathiy dari Abu Nu‟aim dari Musa bin Qais seperti 

sanad di atas [Mu‘jam Al Kabir Ath Thabrani 23/329 no 758]. Fadhl bin Dukain Abu 

Nu‘aim seorang yang  tsiqat tsabit [At Taqrib 2/11] dan Fudhail bin Muhammad Al Malathiy 

dia syaikh [guru] Thabrani seorang yang maqbul [Irsyaad Al Qaadhi no 744]. 

Fudhail bin Muhammad dalam periwayatannya dari Abu Nu‘aim memiliki mutaba‘ah yaitu 

dari Muhammad bin Ismail sebagaimana disebutkan Uqaili dengan jalan sanad dari 

Muhammad bin Ismail dari Abu Nu‟aim dengan sanad seperti di atas [Adh Dhu‘afa Al 

Uqaili 4/165]. Muhammad bin Ismail bin Salim Ash Shaaigh seorang yang shaduq [At Taqrib 

2/55]. Jadi satu-satunya kelemahan hadis ini adalah majhulnya Malik bin Ja‘unah dan secara 

zahir tampak bahwa dia adalah seorang tabiin maka riwayatnya disini bisa dijadikan i‘tibar. 

Riwayat Abu Sa‘id Al Khudri ra, riwayat Sa‘d bin Abi Waqash ra dan riwayat Ummu 

Salamah ra saling menguatkan satu sama lain sehingga dapat disimpulkan kalau hadis Imam 

Ali bersama kebenaran kedudukannya shahih. Salam Damai 

Apakah Ali bin Abi Thalib Shalat Sambil Mabuk? 

Posted on November 5, 2010 by secondprince  

Apakah Ali bin Abi Thalib Shalat Sambil Mabuk? 

Tulisan ini sekedar meluruskan ulah beberapa situs yang membahas masalah ini. Dikatakan 

bahwa terdapat riwayat yang menyatakan sebelum khamar diharamkan Imam Ali termasuk 

sahabat yang meminum khamar bahkan disebutkan pula kalau beliau pernah memimpin 

shalat dan salah dalam membaca ayat Al Qur‘an. Sebenarnya jika diteliti dengan baik maka 

https://secondprince.wordpress.com/2010/11/05/apakah-ali-bin-abi-thalib-shalat-sambil-mabuk/
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akan diketahui kalau riwayat tersebut tidaklah tsabit. Riwayat soal ini mengandung 

pertentangan dimana hal itu kemungkinan berasal dari kelemahan salah satu perawinya.  

. 

. 

. 

Hadis Dengan Matan Yang Mudhtharib 

ذ ػٖ  ٔخث ٖ حُ ٘خ ػطخء ر ٤خٕ ػ ل ٓ ٠٤ ػٖ  ل ٘خ ٣ ٔيى ػ ٘خ ٓ كيػ

ّ٬ ٔ ٤ٚ حُ ِ ذ ػ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٢ ػٖ ػ ِٔ ٔ َكٖٔ حُ زي حُ ٢ ػ إٔ   أر

زَ إٔ  ٛٔخ ه وخ ٔ ٖ ػٞف ك َكٖٔ ر زي حُ ٜخٍ ىػخٙ ٝػ ٬ ٖٓ ح٧ٗ ٍؿ

َٕٝ ٌخك ٜخ حُ خ أ٣ ٣ َ وَأ ه ـَد ك ٔ ٢ حُ ٢ِ ك ْٜٓ ػ ؤ ؤَ ك لَّ حُ  ط

ظ٠  ٌخٍٟ ك ٓ ظْ  ٬س ٝأٗ ٜ ٞح حُ وَر ض ٫ ط ُِ٘ خ ك ٤ٜ ٢ِ ك و ك

ٕٞ وُٞ ٓخ ط ٞح  ِٔ ؼ  ط

Telah menceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Yahya dari Sufyan yang berkata telah menceritakan kepada kami „Atha‟ bin As Saaib dari 

Abu Abdurrahman As Sulami dari „Aliy bin Abi Thalib Alaihis Salam “bahwa ada seorang 

laki-laki dari golongan Anshar memanggilnya dan Abdurrahman bin „Auf kemudian ia 

memberi mereka khamar sebelum diharamkan. Kemudian Ali mengimami mereka dalam 

shalat maghrib dan membaca “qul yaa ayyuhal kaafiruun” dan ia pun salah dalam 

membacanya. Maka turunlah ayat “janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan 

mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” [Sunan Abu Dawud 2/350 no 

3671] 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai ke Athaa‘ bin As Saaib. Musaddad bin Musarhad 

seorang yang tsiqat hafizh [At Taqrib 2/175]. Yahya bin Sa‘id Al Qaththan seorang tsiqat 

mutqin hafizh imam qudwah [At Taqrib 2/303]. Sufyan bin Sa‘id Ats Tsawri seorang tsiqat 

hafizh faqih ‗abid imam hujjah [At Taqrib 1/371] 

كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ر٘خٍ هخٍ كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ هخٍ كيػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ ػطخء رٖ 

حُٔخثذ ػٖ أر٢ ػزي حَُكٖٔ ػٖ ػ٢ِ أٗٚ ًخٕ ٛٞ ٝػزي حَُكٖٔ ٍٝؿَ آهَ 

َٕ  ) :َٗرٞح حُؤَ ، ك٠ِٜ رْٜ ػزي حَُكٖٔ كوَأ  ٝ َُ خكِ ٌَ ُْ َٜخ ح َْ ٣َخ أ٣َُّ  ١ٍمف )هُ

٬س ٝأ ٜ ٞح حُ وَر ض : ” ٫ ط ُِ٘ خ ، ك ٤ٜ ٌخٍٟك ٓ ظْ  ٗ 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyaar yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Abdurrahman yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Atha‟ 

bin As Saaib dari Abu Abdurrahman dari „Ali bahwa ia, Abdurrahman dan seorang laki-laki 

meminum khamar kemudian Abdurrahman memimpin mereka shalat dan membaca “qul yaa 

ayyuhal kaafiruun” dan ia pun salah dalam membacanya. Maka turunlah ayat “janganlah 

kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk” [Tafsir Ath Thabari 8/376 no 9524] 
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Riwayat ini sanadnya shahih sampai ke Atha‘ bin As Saaib. Muhammad bin Basyaar adalah 

seorang yang tsiqat [At Taqrib 2/58]. Abdurrahman bin Mahdi seorang yang tsiqat tsabit 

hafizh [At Taqrib 1/592]. Sufyan bin Sa‘id Ats Tsawri seorang tsiqat hafizh faqih ‗abid imam 

hujjah [At Taqrib 1/371] 

 ٖٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٘خ ػ ع ػ لخك وٞد حُ ؼ ٣ ٖ زي هللا ٓلٔي ر ٞ ػ ٘خ أر كيػ

 ٠٤ ل خ ٣ ٣َ ًُ ٞ ٘خ أر ٤خٕ ٝكيػ ل ٓ ٘خ  ٤ي ػ ُٞ ٖ حُ زي هللا ر ٘خ ػ ػ

 ٖ ٘خ أكٔي ر ٘ـ٢ ػ ٗ زٞ زي هللا حُ ٞ ػ ٘خ أر ز١َ ػ ٘ ؼ ٖ ٓلٔي حُ ر

 ٢ ذ ػٖ أر ٔخث ٖ حُ ٤خٕ ػٖ ػطخء ر ل ٓ ٘خ  ٤غ ػ ٘خ ًٝ زَ ػ ٘ زي ك ػ

خ ٍؿَ ٖٓ  خٍ ىػخٗ ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ٢ِ ٢ ػٖ ػ ِٔ ٔ َكٖٔ حُ حُ

 ٠ِ ٛ ٖ ػٞف ٝ َكٖٔ ر زي حُ ويّ ػ ظ ؤَ ك لَّ حُ زَ إٔ ط ٜخٍ ه ح٧ٗ

خ  ٤ٜ ٤ٚ ك ِ زْ ػ ظ خُ َٕٝ } ك ٌخك ٜخ حُ خ أ٣ ٣ َ وَح} ه ـَد ك ٔ ْٜ حُ ر

ٌخٍٟ } ٓ ظْ  ٬س ٝأٗ ٜ ٞح حُ وَر ض } ٫ ط ُِ٘  ك

Telah menceritakan kepada kami „Abu Abdullah Muhammad bin Yaqub Al Hafizh yang 

berkata telah menceritakan kepada kami „Ali bin Hasan yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Abdullah bin Walid yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan. Dan 

telah menceritakan kepada kami Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al „Anbari yang berkata 

telah menceritakan kepada kami „Abu Abdullah Al Busyanji yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ahmad bin Hanbal yang berkata telah menceritakan kepada kami Waki‟ yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Athaa‟ bin As Saaib dari Abu 

Abdurrahman As Sulami dari Ali radiallahu ta‟alaanhu yang berkata “seorang laki-laki dari 

golongan anshar memanggil kami sebelum diharamkannya khamar. Kemudian 

„Abdurrahman bin „Auf mengimami mereka dalam shalat maghrib dan membaca “qul yaa 

ayyuhal kaafirun” kemudian ia salah dalam membacanya. Maka turunlah ayat “janganlah 

kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk” [Mustadrak Ash Shahihain Al Hakim 

juz 4 no 7220] 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai ke Atha‘ bin As Saaib. Abu ‗Abdullah Muhammad bin 

Yaqub bin Yusuf Asy Syaibani seorang imam hafizh mutqin hujjah [As Siyaar 15/466 no 

263]. Ali bin Hasan bin Musa Al Hilaliy seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/690]. ‗Abdullah bin 

Walid seorang yang tsiqat ma‘mun dan hafizh diantara sahabat Ats Tsawri [Mausu‘ah Qaul 

Daruquthni no 1991]. Sufyan bin Sa‘id Ats Tsawri seorang tsiqat hafizh faqih ‗abid imam 

hujjah [At Taqrib 1/371] 

ٖ كخُّ  ٘خ أكٔي ر ٢ كيػ زخٗ ٤ ٘ ٤ْ حُ ٖ ىك ٢ِ ر ٖ ػ خ ٓلٔي ر زَٗ أه

٤خٕ ػٖ  ل ٓ ٘خ  خ٫ كيػ ٜش ه ٤ ز ٤ْ ٝه ؼ ٗ ٞ ٘خ أر لخ١ٍ كيػ ـ ػطخء حُ

 ٚ٘ ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ٢ِ َكٖٔ ػٖ ػ زي حُ ٢ ػ ذ ػٖ أر ٔخث ٖ حُ ر

٬س  ٛ ٠َص  ل ؤَ ك ْ حُ ل٣َ زَ ط ٜخٍ ه خ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٗ خٍ ىػخٗ ه

 ٤ٚ ِ زْ ػ ظ خُ َٕٝ } ك ٌخك ٜخ حُ خ أ٣ ٣ َ وَأ } ه ويّ ٍؿَ ك ظ ـَد ك ٔ حُ

ٓخ  ٞح  ِٔ ؼ ظ٠ ط ٌخٍٟ ك ٓ ظْ  ٬س ٝأٗ ٜ ٞح حُ وَر ض } ٫ٝ ط ُِ٘ ك

{ ٕٞ وُٞ  ط
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Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin „Ali bin Duhaim Asy Syaibani yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hazm Al Ghifariy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Nu‟aim dan Qabishah yang keduanya berkata telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Athaa‟ bin As Saaib dari Abu Abdurrahman dari „Ali 

radiallahu ta‟ala anhu yang berkata “seorang laki-laki dari golongan anshar memanggil 

kami sebelum diharamkannya khamar, kemudian waktu shalat maghrib tiba seorang laki-laki 

menjadi imam dan membaca “qul yaa ayyuhal kaafirun” dan ia salah dalam membacanya. 

Maka turunlah ayat “dan janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk 

sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” [Mustadrak Ash Shahihain Al Hakim 

juz 2 no 3199] 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai ke Atha‘ bin As Saaib. Muhammad bin Ali bin Duhaim 

Asy Syaibani atau Ibnu Duhaim seorang syaikh tsiqat musnad fadhl muhaddis kufah [As 

Siyaar 16/36 no 23]. Ahmad bin Hazim Al Ghifariy Ibnu Abi Gharazah seorang Imam hafizh 

shaduq [As Siyar 13/239 no 120]. Abu Nu‘aim Fadhl bin Dukain seorang yang tsiqat tsabit 

[At Taqrib 2/11]. Qabishah bin Uqbah seorang yang shaduq [Al Jarh Wat Ta‘dil 7/126 no 

722]. Sufyan bin Sa‘id Ats Tsawri seorang tsiqat hafizh faqih ‗abid imam hujjah [At Taqrib 

1/371]. 

ٖ ك٢ٔ زي ر ٘خ ػ لَ كيػ ؼ ٢ ؿ ؼي ػٖ أر ٓ  ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٘خ ػ ى كيػ

 ٢ِ ٢ ػٖ ػ ِٔ ٔ َكٖٔ حُ زي حُ ٢ ػ ذ ػٖ أر ٔخث ٖ حُ َح١ُ ػٖ ػطخء ر حُ

خ  يػخٗ ٓخ ك ؼخ ٖ ػٞف ١ َكٖٔ ر زي حُ ٘خ ػ ٘غ ُ ٛ خٍ  ذ ه ٢ ١خُ ٖ أر ر

 ٢ ويٓٞٗ ٬س ك ٜ ٠َص حُ ٘خ ٝك ؤَ ٓ ؤهٌص حُ ؤَ ك خ ٖٓ حُ وخٗ ٓ ٝ

ٓخ زي  ؼ لٖ ٗ زيٕٝ ٝٗ ؼ ٓخ ط زي  َٕٝ ٫ أػ ٌخك ٜخ حُ َ أ٣ وَأص ه  ك

ٞح  وَر ٘ٞح ٫ ط ٖ آٓ ٣ٌ ٜخ حُ خ أ٣ ٠ } ٣ ؼخُ ٍِ هللا ط ؤٗ خٍ ك زيٕٝ ه ؼ ط

{ ٕٞ وُٞ ٓخ ط ٞح  ِٔ ؼ ظ٠ ط ٌخٍٟ ك ٓ ظْ  ٬س ٝأٗ ٜ  حُ

Telah menceritakan kepada kami „Abd bin Humaid yang berkata telah menceritakan kepada 

kami „Abdurrahman bin Sa‟d dari Abu Ja‟far Ar Raziiy dari Athaa‟ bin As Saaib dari Abu 

Abdurrahman As Sulamiy dari „Ali bin Abi Thalib yang berkata “Abdurrahman bin „Auf 

membuatkan makanan untuk kami kemudian ia mengundang kami dan memberi kami khamar 

kemudian kami meminumnya. Ketika waktu shalat tiba, mereka menjadikanku sebagai imam 

dan aku membaca “katakanlah hai orang-orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang 

kalian sembah dan kami menyembah apa yang kalian sembah”. Maka Allah SWT 

menurunkan ayat “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat sedang kamu 

dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” [Sunan Tirmidzi 

5/238 no 3026] 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai Abu Ja‘far Ar Raziiy. ‗Abd bin Humaid adalah seorang 

yang tsiqat hafizh [At Taqrib 1/627]. ‗Abdurrahman bin Sa‘d disini kemungkinan adalah 

‗Abdurrahman bin ‗Abdullah bin Sa‘d Ad Dasytakiy seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/577]. 

Abu Ja‘far Ar Raziy adalah seorang yang shaduq tetapi hafalannya buruk [At Taqrib 2/376]  

dan ia telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama seperti Ibnu Ma‘in, Ibnu Madini, Ibnu 

Ammar Maushulli, Ibnu Sa‘ad, Abu Hatim, Al Hakim dan Ibnu Abdil Barr [At Tahdzib juz 

12 no 221]. 
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ؼي  ٓ  ٖ زي هللا ر ٖ ػ َكٖٔ ر زي حُ ٘خ ػ ٖ ػٔخٍ ػ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

زي  ٢ ػ ذ ػٖ أر ٔخث ٖ حُ لَ ػٖ ػطخء ر ؼ ٞ ؿ ٘خ أر ٢ٌ ػ ظ ٗ ي حُ

خٍ  ذ ه ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٢ ػٖ ػ ِٔ ٔ َكٖٔ حُ  ّٕفٍٍح ىدع حٍٕ عٕٙ :حُ

ؤَ خ ٖٓ حُ وخٗ ٓ خ ٝ يػخٗ ٓخ ك ؼخ ٖ ػٞف ١ ٠َص   ر ٘خ ٝك ؤَ ٓ خهٌص حُ ك

ٓخ  زي  َٕٝ حػ ٌخك ٜخ حُ خ ح٣ ٣ َ وَح : ه خٍ : ك خ ، ه ٗ٬ ويٓٞح ك ٬س ، ك ٜ حُ

ٜخ  خ ح٣ ٠ ٣ ؼخُ ٍِ هللا ط ؤٗ خٍ : ك زيٕٝ ه ؼ ٓخ ط زي  ؼ لٖ ٗ زيٕٝ ٝٗ ؼ ط

ٞح ّ ِٔ ؼ ظ٠ ط ٌخٍٟ ك ٓ ظْ  ٬س ٝأٗ ٜ ٞح حُ وَر ٘ٞح ٫ ط ٖ حٓ ٣ٌ ح حُ

ٕٞ وُٞ  ط

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Ammar yang berkata telah menceritakan 

kepada kami „Abdurrahman bin „Abdullah bin Sa‟d Ad Dasytakiy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abu Ja‟far dari Athaa‟ bin As Saaib dari Abu Abdurrahman dari 

Ali bin Abi Thalib yang berkata “Abdurrahman bin „Auf membuatkan makanan untuk kami 

kemudian ia mengundang kami dan memberi kami khamar kemudian kami meminumnya. 

Ketika waktu shalat tiba, mereka menjadikan fulan sebagai imam dan ia membaca 

“katakanlah hai orang-orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan 

kami menyembah apa yang kalian sembah”. Maka Allah SWT menurunkan ayat “hai orang-

orang yang beriman janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga 

kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” [Tafsir Ibnu Abi Hatim 3/958 no 5352] 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai Abu Ja‘far Ar Raziy. Muhammad bin ‗Ammar bin Al 

Harits seorang yang shaduq tsiqat [Al Jarh Wat Ta‘dil 8/43 no 198]. ‗Abdurrahman bin 

‗Abdullah bin Sa‘d Ad Dasytakiy seorang yang tsiqat [At Taqrib 1/577]. Abu Ja‘far Ar Raziy 

adalah seorang yang shaduq tetapi hafalannya buruk [At Taqrib 2/376]. Pertentangan riwayat 

Abu Ja‘far ini bisa jadi disebabkan oleh Abu Ja‘far Raziy sendiri tetapi pendapat yang rajih 

disini kekacauan matan tersebut berasal dari Atha‘ bin As Saib karena hal yang sama juga 

terjadi dalam riwayat Sufyan dari Atha‘ bin As Saaib. Atha‘ bin As Saaib adalah seorang 

yang shaduq tetapi mengalami ikhtilath sebelum wafatnya [At Taqrib 1/675] 

. 

. 

. 

Ulasan Singkat  

Sebagian orang yang mengaku salafy hanya mengutip riwayat Abu Dawud seraya 

menyatakan shahih padahal keseluruhan riwayat tersebut mengandung pertentangan yang 

nyata. Riwayat Abu Dawud menyebutkan kalau yang menjadi imam dan salah membaca ayat 

adalah Ali bin Abi Thalib tetapi dalam riwayat Ath Thabari dan Al Hakim disebutkan kalau 

yang menjadi imam dan salah membaca ayat adalah „Abdurrahman bin „Auf dan dalam 

riwayat Al Hakim yang lain disebutkan kalau yang menjadi imam dan salah membaca ayat 

adalah seorang laki-laki yang namanya tidak disebutkan oleh Imam Ali. Semua riwayat ini 

adalah dari Sufyan dari Athaa‘ bin As Saib dari ‗Abu Abdurrahman dari Ali. 
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Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abi Hatim disebutkan kalau yang mengundang dan 

memberi minum khamar adalah Abdurrahman bin „Auf. Ini adalah riwayat Abu Ja‘far Ar 

Raziy dari Athaa‘ bin As Saaib dari Abu Abdurrahman dari Ali. Hal ini bertentangan dengan 

riwayat Sufyan dimana yang mengundang dan memberi minum khamar adalah seorang laki-

laki dari golongan Anshar. Riwayat Abu Ja‘far sendiri juga bertentangan dimana dalam 

riwayat Tirmidzi disebutkan kalau yang menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib sedangkan 

dalam riwayat Ibnu Abi Hatim yang menjadi imam adalah seorang laki-laki yang tidak 

disebutkan namanya oleh Imam Ali. 

Semua pertentangan ini kemungkinan berasal dari Athaa‘ bin As Saaib. Dia seorang yang 

tsiqat atau shaduq hanya saja dikatakan ia mengalami ikhtilath atau kekacauan hafalan 

sebelum wafatnya. Dan memang disebutkan kalau diantara yang meriwayatkan darinya 

sebelum ikhtilath adalah Sufyan Ats Tsawri. Dengan dasar ini maka ada yang menyatakan 

kalau riwayat tersebut shahih dan bebas dari cacat ikhtilath. 

Tentu saja hujjah seperti ini tertolak karena hadis riwayat Sufyan dari Athaa‘ bin As Saaib 

sudah terbukti mengandung pertentangan atau mudhtharib. Dan kekacauan ini hanya bisa 

dijelaskan berasal dari ikhtilathnya Athaa‘ bin As Saaib karena semua hadis riwayat Sufyan 

yang bertentangan itu berasal dari Athaa‘ bin As Saaib. Jadi hadis ini menjadi bukti kalau 

Sufyan juga pernah meriwayatkan hadis setelah Athaa‘ bin As Saaib mengalami ikhtilath. 

Hal ini masih memungkinkan dan pernah terjadi pada perawi lain dimana Syu‘bah dan 

Hammad bin Salamah termasuk yang meriwayatkan sebelum Athaa‘ bin As Saaib mengalami 

ikhtilath tetapi disebutkan pula kalau Syu‘bah pernah meriwayatkan hadis setelah Athaa‘ 

ikhtilath dan Hammad bin Salamah juga pernah mendengar hadis dari Athaa‘ setelah ia 

mengalami ikhtilath. Kesimpulan: hadis ini dhaif karena matannya mudhtharib dan 

kemungkinan berasal dari ikhtilath Atha‘ bin As Saaib. 

. 

. 

. 

Catatan Tambahan 

Ada catatan singkat yang perlu saya sebutkan. Tulisan ini bukanlah pembelaan atas nama 

syiah. Kalau memang situs salafy atau hakekat.com mau membantah syiah atau mencela 

keyakinan syiah maka itu adalah urusan mereka sendiri dengan syiah. Walaupun bagi saya itu 

terkesan naïf, bagaimana mungkin mereka mau menyudutkan syiah dengan riwayat dalam 

kitab yang bukan menjadi pegangan syiah. Dan seharusnya mereka para pengikut salafy yang 

suka menuduh kami rafidhah itu memperhatikan bagaimana metode tulisan salafiyun 

tersebut. 

Kalau memang menampilkan riwayat kesalahan sahabat seperti yang pernah kami lakukan 

bisa dikatakan rafidhah maka situs salafy dan hakekat.com itu juga layak menyandang gelar 

rafidhah. Lha mereka juga sama, menampilkan riwayat kesalahan sahabat Ali dengan judul 

―shalat sambil mabuk‖. Kami pribadi tidak ada masalah dengan berbagai hadis keutamaan 

ataupun hadis kesalahan berbagai sahabat. Yang kami permasalahkan cuma tuduhan syiah 

rafidhah kepada blog ini padahal tidak ada satupun bukti dalam tulisan kami yang 

menunjukkan kami seorang syiah rafidhah. Tentu bagi yang menuduh maka harus 
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mengajukan bukti jika tidak ada bukti maka akui saja kalau anda sedang berdusta. Salam 

Damai. 

Hadis Imam Ali Sahabat Yang Paling Berilmu : 

Keutamaan Di Atas Abu Bakar dan Umar 

Posted on Oktober 30, 2010 by secondprince  

Hadis Imam Ali Sahabat Yang Paling Berilmu : Keutamaan Di Atas Abu Bakar dan 

Umar 

Tulisan kali ini hanya menguatkan pembahasan kami sebelumnya kalau Imam Ali adalah 

sahabat Nabi shallallahu „alaihi wasallam yang paling berilmu dibanding para sahabat 

lainnya termasuk Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan kalau Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wasallam pernah bersabda kepada Sayyidah Fathimah Alaihis salam 

خ  ِٔ ْٛ ػ ؼَ خ ٝأً ِٔ ٓ ظ٢  يّ أٓ ظي أه ٢ ُٝؿ ٤ٖ أٗ ٟ َ ٓخ ط خٍ أٝ  ه

خ ِٔ ْٜٔ ك  ٝأػظ

[Rasulullah shallallahu „alaihi wassalam] bersabda “tidakkah engkau ridha kunikahkan 

dengan umatku yang paling dahulu masuk islam, paling banyak ilmunya dan paling besar 

kelembutannya”. 

Hadis Hasan Lighairihi. Hadis ini diriwayatkan dalam Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah no 

31514 dan Al Ahad Al Mutsanna Ibnu Abi Ashim 1/142 no 169 dengan jalan dari Fadhl bin 

Dukain dari Syarik dari Abu Ishaq. Fadhl bin Dukain memiliki mutaba‘ah dari Waki„ bin 

Jarrah dari Syarik dari Abu Ishaq sebagaimana diriwayatkan dalam Mushannaf Abdurrazaq 

5/490 no 9783 dan Mu‘jam Al Kabir Ath Thabrani 1/94 no 156. 

 Fadhl bin Dukain adalah seorang yang tsiqat tsabit [At Taqrib 2/11] dan Waki’ bin Jarrah 
seorang yang tsiqat hafizh dan ‘abid *At Taqrib 2/283-284] 

 Syarik bin Abdullah An Nakha’i perawi Bukhari dalam Ta’liq Shahih Bukhari, Muslim dan 
Ashabus Sunan. Ibnu Ma’in, Al Ijli, Ibrahim Al Harbi menyatakan ia tsiqat. Nasa’i menyatakan 
“tidak ada masalah padanya”. Ahmad berkata “Syarik lebih tsabit dari Zuhair, Israil dan 
Zakaria dalam riwayat dari Abu Ishaq”. Ibnu Ma’in lebih menyukai riwayat Syarik dari Abu 
Ishaq daripada Israil. [At Tahdzib juz 4 no 587] 

 Abu Ishaq adalah Amru bin Abdullah As Sabi’i perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad, 
Ibnu Ma’in, Nasa’i, Abu Hatim, Al Ijli menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 8 no 100+ 

Para perawi hadis ini tsiqat hanya saja Syarik seorang yang tsiqat tetapi terdapat 

pembicaraan pada hafalannya dan riwayat Abu Ishaq tersebut mursal. Kemudian hadis ini 

juga disebutkan dalam Tarikh Ibnu Asakir 42/132 dan Mudhih Awham Al Jami‘ wat Tafriq 

Al Khatib 2/148 dengan jalan sanad dari Abu Ishaq dari Anas. Berikut sanad hadis riwayat Al 

Khatib 

 ٖ ٖ ٓلٔي ر َٜٓ أكٔي ر  ٞ خ أر زَٗ ٌَ أه ٢ ر ٖ أر ٖٔ ر ل خ حُ زَٗ أه

 ٖ ٬ّ ر ٓ ٘خ  ٖ ٍٝف كيػ زي هللا ر ٘خ ػ وطخٕ كيػ خى حُ ٣ُ ٖ زي هللا ر ػ

https://secondprince.wordpress.com/2010/10/30/hadis-imam-ali-sahabat-yang-paling-berilmu-keutamaan-di-atas-abu-bakar-dan-umar/
https://secondprince.wordpress.com/2010/10/30/hadis-imam-ali-sahabat-yang-paling-berilmu-keutamaan-di-atas-abu-bakar-dan-umar/
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 ٢ ٠٘ ػٖ أر ؼ ٔ ٖ حُ ٘خ ػَٔ ر ٢٘ كيػ ٔيحث زخّ حُ ؼ ٞ حُ خٕ أر ٤ٔ ِ ٓ

ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ْ ٓلخم ػٖ أٗ  ا

Telah mengabarkan kepada kami Al Hasan bin Abi Bakar yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu Sahl Ahmad bin Muhammad bin „Abdullah bin Ziyaad Al Qaththan yang 

berkata telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin Rauh yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Sallaam bin Sulaiman Abu „Abbas Al Mada‟iniy yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Mutsanna dari Abu Ishaq dari Anas radiallahu 

„anhu [Mudhih Awham Al Jami‟ Wat Tafriq Al Khatib 2/148] 

Hadis ini mengandung kelemahan karena di dalam sanadnya terdapat Sallam bin Sulaiman Al 

Mada‟iniy dan Umar bin Al Mutsanna. Salam bin Sulaiman Al Mada‘iniy terdapat 

pembicaraan tentang kedudukannya tetapi jika dianalisis dengan baik pendapat yang 

menta‘dilkannya lebih kuat daripada yang menjarh-nya. Berikut keterangan para perawi 

sanad di atas 

 Hasan bin Abi Bakar adalah Hasan bin Ahmad bin Ibrahim bin Hasan bin Muhammad bin 
Syadzaan Abu Ali bin Abu Bakar Al Baghdadi. Adz Dzahabi menyebutnya Imam, memiliki 
keutamaan dan shaduq *As Siyar 17/415 no 273+. Al Khatib berkata “kami menulis darinya 
dan ia shaduq” *Tarikh Baghdad 7/279+ 

 Abu Sahl Ahmad bin Muhammad bin ‘Abdullah bin Ziyaad Al Qaththan seorang yang tsiqat. 
Adz Dzahabi menyebutnya Imam Muhaddis tsiqat [As Siyar 15/521 no 299] 

 ‘Abdullah bin Rauh Al Mada’iny seorang yang tsiqat. Al Khatib menyebutkan biografinya 
dalam Tarikh Baghdad bahwa ia seorang yang tsiqat shaduq [Tarikh Baghdad 9/461]. 
Daruquthni terkadang menyatakan tsiqat dan terkadang menyatakan “tidak ada masalah 
padanya” *Mausu’ah Qaul Daruquthni no 1840+ 

 Sallam bin Sulaiman Al Mada’iniy seorang yang diperbincangkan. Abu Hatim yang 
meriwayatkan darinya berkata “tidak kuat”. Nasa’i dalam Al Kuna menyebutkan telah 
mengabarkan kepada kami ‘Abbas bin Walid  yang berkata telah menceritakan kepada kami 
Sallaam bin Sulaiman Abul Abbas seorang penduduk madinah yang tsiqat. [At Tahdzib juz 4 
no 498+. Al Uqaili memasukkannya ke dalam Adh Dhu’afa dan berkata “di dalam hadisnya 
dari perawi tsiqat terdapat hal-hal yang mungkar” *Adh Dhu’afa Al Uqaili 2/161 no 668+. Ibnu 
Ady berkata “mungkar al hadits” [Al Kamil Ibnu Ady 3/309] 

 Umar bin Al Mutsanna, telah meriwayatkan darinya Sallam bin Sulaiman, Umar bin Ubaid 
Ath Thanafisiy, A’la bin Hilal Al Bahiliy dan Baqiyah bin Walid. Abu Arubah menyebutkannya 
dalam Thabaqat ketiga dari tabiin ahlul jazirah [At Tahdzib juz 7 no 820]. Ibnu Hajar berkata 
“mastur” *At Taqrib 1/725+. Al Uqailiy memasukkannya ke dalam Adh Dhu’afa dan berkata 
“Umar bin Al Mutsanna meriwayatkan dari Qatadah dan telah meriwayatkan darinya 
Baqiyah, hadisnya tidak mahfuzh” kemudian Al Uqailiy membawakan hadis yang dimaksud 
yaitu riwayat Umar bin Al Mutsanna dari Qatadah dari Anas *Adh Dhu’afa Al Uqailiy 3/190 no 
1185]. Pernyataan Al Uqailiy patut diberikan catatan, hadis yang disebutkannya sebagai tidak 
mahfuzh bukan bukti kelemahan Umar bin Al Mutsanna karena dalam sanad hadis tersebut 
Qatadah meriwayatkan secara ‘an ‘anah dari Anas dan ma’ruf diketahui kalau Qatadah 
perawi mudallis martabat ketiga yang berarti sering melakukan tadlis dari perawi dhaif 
sehingga riwayatnya dengan ‘an ‘anah dinilai dhaif. Jadi sangat mungkin kalau hadis ini tidak 
mahfuzh karena tadlis Qatadah. 

Daruquthni menyebutkan juga hadis ini dan mengatakan Umar bin Al Mutsanna 

meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Bara‘ dari Fathimah. Kemudian ia berkata ―tidak dikenal 

kecuali dari hadis ini‖ [Mausu‘ah Qaul Daruquthni no 2565]. 
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Pernyataan Daruquthni keliru karena riwayat yang benar disini adalah riwayat Umar bin Al 

Mutsanna dari Abu Ishaq dari Anas sebagaimana yang disebutkan di atas. Disini Daruquthni 

tidak menyebutkan sanadnya secara lengkap kemudian Daruquthni juga keliru karena Umar 

bin Al Mutsanna tidak hanya dikenal melalui hadis ini. Umar bin Al Mutsanna juga memiliki 

hadis lain salah satunya dalam kitab Sunan Ibnu Majah riwayat Umar bin Ubaid Ath 

Thanafisiy dari Umar bin Al Mutsanna dari Atha Al Khurasaniy dari Anas bin Malik [Sunan 

Ibnu Majah 1/182 no 548]. 

. 

. 

. 

Pembahasan Kedudukan Sallaam bin Sulaiman Al Mada’iniy 

Yang memberikan predikat ta‘dil pada Sallaam bin Sulaiman Al Mada‘iny adalah ‗Abbas bin 

Walid Al Baryuthi seorang yang tsiqat [Al Jarh Wat Ta‘dil 6/214 no 1178] dan ‗Abbas bin 

Walid ini adalah salah satu murid dari Sallaam bin Sulaiman Al Mada‘iny. Ia menyebutkan 

kalau gurunya Sallaam bin Sulaiman seorang yang tsiqat. 

Kemudian jarh Abu Hatim ―laisa bil qawiy‖ tidaklah menjatuhkan kedudukannya karena jarh 

seperti ini bisa berarti seseorang yang hadisnya hasan apalagi Abu Hatim terkenal tasyadud 

[ketat] dalam menilai perawi. Dalam hal ini Sallaam telah tetap penta‘dilannya kalau ia 

seorang yang tsiqat maka jarh Abu Hatim disini diartikan hadisnya hasan [tidak mencapai 

derajat shahih] apalagi hal ini dikuatkan oleh kenyataan kalau Abu Hatim sendiri mengambil 

hadis dari Sallaam bin Sulaiman Al Mada‘iny. Jika ia seorang yang dhaif di sisi Abu Hatim 

maka sudah pasti Abu Hatim tidak akan mengambil riwayat darinya. 

Al Uqailiy menyebutkan Sallam meriwayatkan hadis mungkar dari perawi tsiqat kemudian 

ia membawakan hadis yang dimaksud yaitu hadis Sallam bin Sulaiman dari Syu‟bah dari 

Zaid dari Abu Shadiq dari Abu Sa‟id Al Khudri kemudian Al Uqaili berkata ―hadis ini tidak 

ada asalnya dari Syu‘bah dan juga tidak dari hadis perawi tsiqat‖ [Adh Dhu‘afa Al Uqaili 

2/161 no 668]. Hadis yang disebutkan Al Uqaili berasal dari Muhammad bin Zaidan Al Kufiy 

yang meriwayatkan dari Sallam bin Sulaiman Al Mada‘iniy. Muhammad bin Zaidan Al Kufi 

adalah seorang yang majhul hal. Biografinya disebutkan dalam Tarikh Al Islam oleh Adz 

Dzahabi tanpa menyebutkan jarh dan ta‘dil [Tarikh Al Islam 21/260]. Tentu saja jika 

dikatakan hadis tersebut tidak ada asalnya dari Syu‘bah maka cacat atau kelemahan hadis 

tersebut lebih tepat ditujukan kepada Muhammad bin Zaidan Al Kufiy karena Sallaam bin 

Sulaiman Al Mad‘iny telah mendapatkan predikat ta‘dil. 

Mengenai jarh Ibnu Ady “mungkar al hadis” maka banyak sekali catatan yang patut 

diberikan. Ibnu Ady menyatakan Sallaam bin Sulaiman sebagai mungkar al hadits dengan 

melihat berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Sallaam. Hadis-hadis itulah yang menjadi 

dasar Ibnu Ady untuk menjarh Sallaam bin Sulaiman. 

Ibnu Ady dalam hal ini keliru, Kekeliruan-nya yang pertama adalah ia menyebutkan kalau 

kuniyah Sallaam bin Sulaiman Al Mada‘iny adalah Abul Mundzir. Hal ini tidak benar karena 

kuniyah Sallaam bin Sulaiman adalah Abul „Abbas. Kekeliruan-nya yang kedua adalah 

terkadang dalam riwayat yang ia sebutkan terdapat perkataan “Sallaam bin Sulaiman Abu 
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Mundzir Al Qariy”. Sallaam bin Sulaiman Al Mada‘iny tidak dikenal dengan sebutan Al 

Qariy. 

Kekeliruan-nya yang ketiga adalah kebanyakan hadis-hadis yang ia sebutkan banyak yang 

tidak tepat ditujukan sebagai cacat Sallaam bin Sulaiman Al Mada‘iny. Hal ini disebabkan 

dua alasan yaitu 

 Bisa jadi perawi yang meriwayatkan dari Sallaam adalah perawi dhaif sehingga ialah yang 
tertuduh atau 

 Sallaam meriwayatkan dari perawi dhaif sehingga perawi itulah yang tertuduh dalam hadis 
tersebut. 

Misalnya ada diantara hadis yang disebutkan Ibnu Ady adalah riwayat Dhahhak bin Hajwah 

Al Manbajiy dari Sallaam bin Sulaiman. Dhahak bin Hajwah ini dikatakan oleh Daruquthni 

adalah seorang pemalsu hadis [Mausu‘ah Qaul Daruquthni no 1692] kemudian riwayat 

Muhammad bin Isa bin Hayan Al Mad‘iniy dari Sallaam bin Sulaiman. Muhammad bin Isa 

bin Hayyan Al Mada‘iny dikatakan Daruquthni adalah seorang yang ―matruk al hadits‖ 

[Su‘alat Al Hakim no 171]. Riwayat-riwayat perawi tersebut tidak bisa dijadikan bukti 

cacatnya Sallaam bin Sulaiman Al Mada‘iny. 

Ibnu Ady juga membawakan riwayat Sallaam bin Sulaiman dari Katsir bin Sulaim. Katsir bin 

Sulaim adalah seorang yang dhaif. Ibnu Ma‘in menyatakan dhaif. Yahya berkata ―tidak 

ditulis hadisnya‖. Nasa‘i menyatakan matruk [At Tahdzib juz 8 no 747]. Kemudian terdapat 

riwayat Sallam bin Sulaiman dari Maslamah bin Ash Shalt. Abu Hatim berkata tentangnya 

―matruk al hadits‖ [Al Jarh Wat Ta‘dil 8/269 no 1228]. Ibnu Ady juga menyebutkan riwayat 

Sallaam bin Sulaiman dari Muhammad bin Fadhl bin Athiyah. Muhammad bin Fadhl bin 

Athiyyah dikatakan Ibnu Ma‘in ―dhaif‖ atau ―tidak ada apa-apanya dan tidak ditulis 

hadisnya‖ atau ―pendusta tidak tsiqat‖. Abu Zur‘ah dan Ibnu Madini mendhaifkannya. Abu 

Hatim berkata ―matruk al hadits pendusta‖. Muslim, Nasa‘i, Daruquthni dan Ibnu Khirasy 

berkata ―matruk‖. Shalih bin Muhammad berkata ―pemalsu hadis‖. Ibnu Hibban berkata ia 

meriwayatkan hadis-hadis palsu dari perawi tsabit dan tidak halal meriwayatkan darinya. [At 

Tahdzib juz 9 no 658]. Yang terakhir Ibnu Ady membawakan riwayat Sallaam dari Nahsyal 

bin Sa‘id dari Dhahhak dari Ibnu Abbas. Nahsyal bin Sa‘id dikatakan Ibnu Ma‘in ―tidak 

tsiqat‖, Abu Dawud Ath Thayalisi dan Ishaq bin Rahawaih menyatakan ―pendusta‖. Abu 

Zur‘ah dan Daruquthni berkata ―dhaif‖. Nasa‘i dan Abu Hatim menyatakan matruk. Abu 

Sa‘id An Nuqaasy berkata ―ia meriwayatkan dari Adh Dhahhak hadis-hadis palsu‖ [At 

Tahdzib juz 10 no 866]. Riwayat-riwayat ini juga tidak bisa dijadikan bukti untuk menjarh 

Sallaam bin Sulaiman Al Mada‘iniy. 

. 

. 

. 

Hadis di atas memiliki syahid yaitu diriwayatkan dalam Musnad Ahmad 5/26 no 20322 dan 

Mu‘jam Al Kabir Ath Thabrani 2/229 no 16323 dengan jalan sanad dari Abu Ahmad Az 

Zubairi dari Khalid bin Thahman dari Nafi‘ bin Abi Nafi‘ dari Ma‘qil bin Yasar secara 

marfu‘. 



 1125 

 Abu Ahmad Az Zubairi adalah Muhammad bin ‘Abdullah bin Zubair Al Asdi perawi kutubus 
sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in, Al Ijli dan Ibnu Qani’ menyatakan tsiqat. Abu Zur’ah, Ibnu 
Khirasy, Ibnu Numair dan Ibnu Sa’ad berkata “shaduq” *At Tahdzib juz 9 no 422+. Ibnu Hajar 
mengatakan tsiqat tsabit [At Taqrib 2/95] 

 Khalid bin Thahman adalah perawi yang shaduq. Abu Hatim mengatakan ia syiah dan tempat 
kejujuran. Abu Ubaid berkata “Abu Dawud tidak menyebutnya kecuali yang baik”. Ibnu 
Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan berkata “terkadang salah atau keliru”. Ibnu 
Ma’in berkata “dhaif” tetapi Ibnu Ma’in menjelaskan kalau ia dhaif karena ikhtilath 
sedangkan sebelum ia mengalami ikhtilath maka ia tsiqat. Ibnu Jarud berkata “dhaif” *At 
Tahdzib juz 3 no 184+. Ibnu Hajar berkata “shaduq tasyayyu’ dan mengalami ikhtilath” *At 
Taqrib 1/259+. Adz Dzahabi berkata “seorang syiah yang shaduq didhaifkan oleh Ibnu Ma’in” 
[Al Kasyf no 1330]. Pendapat yang rajih disini Khalid bin Thahman seorang yang shaduq 
sedangkan pembicaraan kepadanya disebabkan ia mengalami ikhtilath sebelum wafatnya. 

 Nafi’ bin Abu Nafi’ adalah tabiin yang tsiqat. Ia meriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar dan Abu 
Hurairah dan telah meriwayatkan darinya Khalid bin Thahman dan Ibnu Abi Dzi’b. Ibnu Ma’in 
menyatakan tsiqat *Tahdzib Al Kamal no 2370+. Adz Dzahabi berkata “Nafi’ bin Abi Nafi’ Al 
Bazzaz meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ma’qil bin Yasar, telah meriwayatkan darinya 
Khalid bin Thahman dan Ibnu Abi Dzi’b, ia seorang yang tsiqat *Al Kasyf no 5788+ 

Terdapat sedikit pembicaraan tentang Nafi‘ bin Abu Nafi‘. Ibnu Hajar dalam At Tahdzib 

menyebutkan kalau Nafi‟ yang meriwayatkan dari Abu Hurairah berbeda dengan yang 

meriwayatkan dari Ma‟qil bin Yasar. Ibnu Hajar menyatakan kalau yang meriwayatkan dari 

Ma‘qil bin Yasar adalah Abu Daud Nufai‘ dan dia dhaif. [At Tahdzib juz 10 no 740]. 

Pernyataan ini patut diberikan catatan, yang disebut sebagai Abu Daud Nufai‘ adalah Nufai‘ 

bin Al Harits Al Hamdani Ad Darimi dia seorang yang matruk, pendusta dan dhaif. 

Biografinya disebutkan Ibnu Hajar dalam At Tahdzib [At Tahdzib juz 10 no 849]. Nufai‟ bin 

Al Harits tidak dikenal dengan sebutan Ibnu Abi‟ Nafi‟ sedangkan zahir sanad tersebut adalah 

Nafi‘ bin Abi Nafi‘. Jadi menyatakan kalau Nafi‘ bin Abi Nafi‘ yang meriwayatkan dari 

Ma‘qil adalah Nufai‘ bin Al Harits Abu Dawud jelas membutuhkan bukti kuat. Apalagi telah 

disebutkan kalau Al Mizziy dan Adz Dzahabi menyebutkan dengan jelas kalau Nafi‘ bin Abi 

Nafi‘ baik yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ma‘qil bin Yasar adalah orang yang 

sama. 

Selain itu Ibnu Hajar sendiri terbukti tanaqudh soal Nafi‘ bin Abi Nafi‘. Adz Dzahabi dalam 

biografi Khalid bin Thahman menyebutkan hadis riwayat Tirmidzi yaitu riwayat Khalid bin 

Thahman dari Nafi bin Abu Nafi‟ dari Ma‟qil bin Yasar. Kemudian Adz Dzahabi 

berkomentar ―tidak dihasankan oleh Tirmidzi, hadis sangat gharib dan Nafi‘ tsiqat‖. [Al 

Mizan juz 1 no 2433]. 

Ibnu Hajar berkomentar tentang hadis ini dalam Nata‘ij Al Afkar ―para perawinya tsiqat 

kecuali Al Khaffaf dia didhaifkan oleh Ibnu Ma‘in dan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat berkata 

―terkadang salah dan keliru‖ [Nata‘ij Al Afkar Ibnu Hajar 2/383]. Disini Ibnu Hajar 

menyatakan para perawinya tsiqat kecuali Al Khaffaaf yaitu Khalid bin Thahman padahal 

Khalid meriwayatkan dari Nafi‘ bin Abi Nafi‘ dari Ma‘qil bin Yasar. Kalau memang 

dikatakan Nafi‘ yang meriwayatkan dari Ma‘qil bin Yasar adalah Abu Daud Nufai‘ seorang 

yang matruk, tidak mungkin Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat. 

. 
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. 

. 

Kesimpulan Kedudukan Hadis 

Secara keseluruhan hadis-hadis ini sanadnya saling menguatkan dan kedudukannya adalah 

hasan lighairihi. Riwayat Abu Ishaq yang mursal  dikuatkan oleh riwayat Abu Ishaq oleh 

Umar bin Al Mutsanna seorang yang mastur dan riwayat ini memiliki syahid dari hadis 

Ma‘qil bin Yasar dimana para perawinya tsiqat atau shaduq hanya saja Khalid dikatakan 

ikhtilath. Al Haitsami berkata tentang hadis ini “riwayat Ahmad dan Thabrani di dalam 

sanadnya ada Khalid bin Thahman yang ditsiqatkan Abu Hatim dan yang lainnya, sisa 

perawi lainnya adalah tsiqat” [Majma‘ Az Zawaid 9/123 no 14595]. 

. 

. 

. 

Penjelasan Singkat Hadis 

Hadis ini menjadi bukti keutamaan Imam Ali di atas para sahabat lainnya termasuk Abu 

Bakar ra dan Umar ra. Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam mengatakan kalau Imam Ali 

adalah orang yang paling terdahulu atau pertama keislamannya sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam berbagai riwayat shahih kalau Imam Ali adalah orang pertama yang masuk 

Islam. 

٤غ  ٘خ ًٝ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ ٖ كيػ زش ػٖ ػَٔٝ ر ؼ ٗ ٘خ  ػ

 ِْ ٓ خٍ أٍٝ ٖٓ أ ْ ه ٖ أٍه ي ر ٜخٍ ػٖ ٣ُ ٠ ح٧ٗ ُٞٓ ٢ كِٔس  س ػٖ أر َٓ

ٚ٘ ٠ ػ ؼخُ ٢ٟ هللا ط ٍ ٢ِ ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا   ٓغ ٍ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Waki‟ yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Amru bin Murrah dari Abu Hamzah Mawla Al 

Anshari dari Zaid bin Arqam yang berkata “Orang  yang pertama kali masuk Islam dengan 

Rasulullah SAW adalah Ali radiallahu ta‟aala „anhu” [Musnad Ahmad 4/368 sanadnya 

shahih] 

Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam mengatakan kalau Imam Ali adalah orang yang 

paling banyak ilmu diantara umatnya, dan banyak sekali riwayat yang menunjukkan betapa 

tingginya ilmu imam Ali. Apalagi Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam telah menetapkan 

Ahlul Bait Beliau [termasuk Imam Ali] sebagai pedoman atau pegangan bagi umat islam agar 

tidak tersesat, bukankah ini bukti nyata ketinggian ilmu Imam Ali. 

Hadis ini juga menjadi bukti keutamaan di atas Abu 

Bakar dan Umar karena sebagaimana yang tertera dalam 

https://secondprince.wordpress.com/2009/08/12/bukti-imam-ali-adalah-pintu-kota-ilmu/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/12/bukti-imam-ali-adalah-pintu-kota-ilmu/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/12/bukti-imam-ali-adalah-pintu-kota-ilmu/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/hadis-tsaqalain-ahlul-bait-jaminan-keselamatan-dunia-dan-akhirat/
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hadis shahih dan sirah bahwa keduanya telah melamar 

Sayyidah Fathimah Alaihis salam dan Rasulullah 

shallallahu’ alaihi wasallam menolak lamaran mereka 

berdua kemudian ketika Imam Ali melamar Sayyidah 

Fathimah Alaihis salam Rasulullah shallallahu’ alaihi 

wasallam menerimanya. Jadi pernyataan “paling berilmu” 

yang tertuju pada Imam Ali menunjukkan keutamaannya 

yang melebihi Abu Bakar dan Umar. Salam 

DamaiTuduhan Dusta Terhadap Ulama Syiah Oleh 

Husain Al Musawi dalam Kitab Lillahi Tsumma 

Lil Tarikh 

Posted on Agustus 1, 2010 by secondprince  

Tuduhan Dusta Terhadap Ulama Syiah Oleh Husain Al Musawi dalam Kitab Lillahi 

Tsumma Lil Tarikh 

Tulisan ini sekali lagi ingin menunjukkan kedustaan besar yang dilakukan oleh orang yang 

disebut Husain Al Musawi penulis kitab Lillahi Tsumma Lil Tarikh atau yang dalam edisi 

Indonesia-nya terbit dengan judul “Mengapa Saya Keluar Dari Syiah” terbitan Pustaka Al 

Kautsar. Kitab ini menjadi rujukan kaum salafiyun dalam mencela syiah yang justru 

membuktikan betapa tercelanya mereka yang menyebut dirinya sebagai salafiyun itu. Dalam 

kitab ini terdapat banyak kedustaan yang cukup untuk membuat kitab ini tidak layak 

dijadikan hujjah dan kami ingatkan tidak perlu menjadi seorang syiah untuk mengetahui 

kedustaan yang ada dalam kitab ini. Zaman sekarang informasi sudah mudah didapat, jika 

ada keinginan maka mudah untuk mengumpulkan informasi tentang suatu mahzab baik syiah 

ataupun sunni.  

Tuduhan dusta yang kami maksud adalah perkataan Husain Al Musawi bahwa Sayyid 

Syarafudin Al Musawi salah seorang ulama syiah membolehkan homoseks. Disini Husain Al 

Musawi mengaku menyaksikan Sayyid Syarafudin Al Musawi berfatwa demikian. Husain Al 

Musawi berkata dalam kitab Lillahi Tsumma Lil Tarikh hal 69-71 

خّ ٘خ أكي ح٣٧ ٤ي  ً ٔ ٓٔخكش حُ ؤٕ  زخٍ ر ٍٞىص ح٧ه لُٞس ك ٢ حُ ك

 ٠ َٜ اُ ٤ ٓ ـيحى، ٝ َٛ ر ي ٝ ١ٞٓ ه ٞٔ ٖ حُ ي٣ َٗف حُ  ٖ٤ ٔ ل زيحُ ػ

َٗف  ٤ي  ٔ خٕ حُ ـطخء. ًٝ ٗق حُ خ ٓٔخكش ح٩ٓخّ آٍ ً و٢  ظ ِ ٤ لُٞس ُ حُ

ؼي إٔ  ٛش ر ْٜٛ، هخ ؼش ٝهٞح ٤ ٘ ٘ي ػٞحّ حُ ٔٚ ػ ـ ٓطغ ٗ ي  ٖ ه ي٣ حُ

خى ٜظ ٘ٚ ٝح٫ؿ ؼخص، ٝحُ َٔحؿ خُ ً ٚ لخط ؼٞ ٓئُ ٛيٍ ر  

Suatu hari di Hauzah sampai kabar kepada saya bahwa yang mulia Sayyid Abdul Husain 

Syarafudin Al Musawi datang ke Baghdad dan akan datang ke hauzah untuk bertemu yang 

mulia Imam Kasyif Al Ghita. Sayyid Syarafudin adalah orang yang sangat dihormati di 

https://secondprince.wordpress.com/2010/08/01/tuduhan-dusta-terhadap-ulama-syiah-oleh-husain-al-musawi-dalam-kitab-lillahi-tsumma-lil-tarikh/
https://secondprince.wordpress.com/2010/08/01/tuduhan-dusta-terhadap-ulama-syiah-oleh-husain-al-musawi-dalam-kitab-lillahi-tsumma-lil-tarikh/
https://secondprince.wordpress.com/2010/08/01/tuduhan-dusta-terhadap-ulama-syiah-oleh-husain-al-musawi-dalam-kitab-lillahi-tsumma-lil-tarikh/
https://secondprince.wordpress.com/2010/08/01/tuduhan-dusta-terhadap-ulama-syiah-oleh-husain-al-musawi-dalam-kitab-lillahi-tsumma-lil-tarikh/
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kalangan syiah baik orang awam maupun orang-orang khusus, terutama setelah terbitnya 

kitab tulisannya Al Muraja‟at dan kitab Nash Wal Ijtihad. 

Catatan kami: Perhatikan dengan baik disini Husain Al Musawi mengaku bahwa saat itu ia 

sudah berada di Hauzah artinya ketika Sayyid Syarafudin Al Musawi belum sampai ke Najaf, 

Husain Al Musawi sudah berada di sana dan mendengar kabar Sayyid Syarafudin akan 

datang ke Hauzah. 

ُٝٔخ َٝٛ حُ٘ـق ُحٍ حُلُٞس كٌخٕ ح٫كظلخء رٚ ػظ٤ٔخً ٖٓ هزَ حٌُخىٍ حُل١ُٞ 

ح٤ُٔي آٍ ًخٗق حُـطخء ٟٔض ػيىحً ٖٓ  ػِٔخء ٬١ٝرخً ٝك٢ ؿِٔش ُٚ ك٢ ٌٓظذ

 ٌٙٛ ٘خء  ٢ أػ ٖ، ٝك ٣َٟ لخ ٘ض أكي حُ لُٞس، ًٝ ٬د حُ ؼٞ ١ ٔخىس ٝر حُ

 َٕٟٝ لخ َى حُ ِْ ك ٔ ٚ ك زخر ٗ لٞحٕ  ٘ ٢ ػ ٗخد ك ٔش ىهَ  ِ ـ حُ

 ٚ وخٍ ُ ٓئحٍ، ك ٘ي١  ٤ي ػ ٓ ـطخء: ٗق حُ خ ٤ي آٍ ً ٔ ِ وخٍ ُ ٬ّ، ك ٔ حُ

ٖ ي٣ َٗف حُ ٤ي  ٔ ٠ حُ ي اُ ٓئحُ ٤ي: ٝؿٚ  ٔ  حُ

Ketika dia [Sayyid Syarafudin] sampai di Najaf, ia mengunjungi hauzah. Orang-orang di 

hauzah baik para ulama maupun para pelajarnya memberikan penyambutan yang meriah 

kepadanya. Dan dalam suatu majelis di kantor Sayyid Kasyif Al Ghita yang dihadiri oleh 

banyak tokoh dan sebagian pelajar dan saya adalah salah seorang yang ikut hadir di sana. 

Ketika majelis itu dimulai maka masuklah seorang pemuda yang sangat belia mengucapkan 

salam dan mereka yang hadir menjawab salamnya. Kemudian ia berkata kepada Sayyid 

Kasyif Al Ghita “Sayyid saya mempunyai pertanyaan”. Sayyid berkata kepadanya 

“sampaikan pertanyaanmu kepada Sayyid Syarafudin” 

Catatan kami: Disini Husain Al Musawi mengaku ketika Sayyid Syarafudin datang ke Najaf 

dan mengunjungi hauzah, ia ikut menyaksikan langsung bahkan ia berada di majelis khusus 

dimana datang seorang pemuda yang ingin menanyakan suatu masalah. 

ظٍٞحٙ،  يً ٠ِ حُ ٍٜٞ ػ ِل ٘يٕ ُ ُ ٢ خ أىٍّ ك ٤ي أٗ ٓ  :َ ٔخث خٍ حُ ه

٘خى  ٛ ٢٘ ٘ ٤ ؼ أس ط ي حَٓ ظِٝؽ، ٝأ٣ٍ ٓ َ٤ ض أػِد ؿ ٓخ ُُ خ  ْ -ٝأٗ ُ

َ ٜيٙ أٍٝ ح٧ٓ ٜق ػٖ ه ل ِٝؽ  -٣ ٖ:ط ي٣ َٗف حُ ٤ي  ٔ ٚ حُ وخٍ ُ ك

 ْ أس ٖٓ ػ ٌٖ حَٓ ٔ ٢ِ إٔ ط ؼذ ػ ٛ َؿَ:  وخٍ حُ ؼي.ك ظي ٓ هٌ ُٝؿ

ي  ٣َ ٚ: ط وخٍ ُ ٜيٙ ك ٖ ه ي٣ َٗف حُ ٤ي  ٔ ؼَف حُ ٘خى.ك ٬ى١ ٓؼ٢ ٛ ر

٤ش إً؟ طخٗ ٣َ أس ر ظِٝؽ حَٓ  إٔ ط

Penanya berkata “Sayyid, saya belajar di London untuk meraih gelar doctor, sementara saya 

masih bujangan dan belum menikah, saya menginginkan ada seorang wanita yang dapat 

menemani saya disana. [pada awalnya penanya itu tidak mengungkapkan maksudnya dengan 

jelas]. Sayyid Syarafudin berkata “Menikahlah, kemudian bawalah istrimu bersamamu”. 

Pemuda itu berkata “sulit bagi saya untuk tinggal disana bersama istri dari negri saya 

berasal”. Sayyid Syarafudin mengerti maksudnya dan ia berkata “maksudnya, kamu ingin 

menikahi wanita inggris [britanian]?”. 
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ِٝحؽ  خُ ـُٞ، ك ٌٛح ٫ ٣  :ٖ ي٣ َٗف حُ  ٚ وخٍ ُ ؼْ، ك َؿَ: ٗ خٍ حُ ه

٤ش  َٜحٗ ٘ ش أٝ حُ ٞى٣ ٤ٜ خُ  كَحّر

٘غ إً؟ ٛ ٤ق أ َؿَ: ً وخٍ حُ  ك

٤ش  ٘خى ػَر ٔش ٛ ٤ و ٔش ٓ ِ ٔ لغ ػٖ ٓ ٖ: حر ي٣ َٗف حُ ٤ي  ٔ ٚ حُ وخٍ ُ ك

ٔش ِ ٔ ٓ ٌٕٞ ١َ٘ إٔ ط ٤ش أهَٟ ر ٔ ٘ ش أٝ أ١ ؿ ٘ي٣  أٝ ٛ

Laki-laki itu berkata “benar”. Syarafudin berkata “ini tidak boleh, menikah dengan yahudi 

atau nashrani adalah haram”. Laki-laki itu berkata “bagaimana yang harus saya lakukan?”. 

Sayyid Syarafudin berkata “carilah muslimah yang bermukim disana baik dari bangsa Arab 

atau india atau yang lainnya dengan syarat ia seorang muslimah. 

ٖٛ ُٝؿش  رلؼض ًؼ٤َحً كِْ أؿي ِٓٔٔخص ٓو٤ٔخص ٛ٘خى :كوخٍ حَُؿَ ِق اكيح ٜ ط

ٓخ  خ ٝا ِٗ ٓخ حُ ٤خٍ ا ٓخ٢ٓ ه ٤ْ أ ِْ أؿي، ُٝ ظغ ك ٔ ظ٠ أٍىص إٔ أط ٢، ٝك ُ

ٚ كَحّ،  ٗ٧ ٚ٘ ؼي ػ ظ ز ٓ ٢ بٗ خ ك ِٗ ٓخ حُ ٢ِ.أ ؼٌٍ ػ ظ ٛٔخ ٓ ٬ ِٝحؽ ًٝ حُ

ِش أٝ  خٓ ٘ش ً ٓ ٘خى  و٠ ٛ خ أر َٟ ٝأٗ ٔخ ط ً ٢ِ ؼٌٍ ػ ظ ٔ ِٝحؽ ك ٓخ حُ ٝأ

ٔخ َ ك لَ ٣ٞ١ ٓ  ِْ ؼ ٔخ ط ٌٛح ً ٝ ،َٜٗ ٔيس  ْ أػٞى اؿخُس ُ ؼَ ػ ًح أً

ؼَ؟  أك

Laki-laki itu berkata “Saya sudah lama mencarinya tetapi tidak menemukan muslimah yang 

bermukim disana yang baik untuk menikahi saya, bahkan untuk dinikahi dengan mut‟ah pun 

saya tidak menemukannya. Dihadapanku tidak ada pilihan selain zina atau menikah dan 

semuanya tidak bisa saya lakukan. Adapun zina, saya tidak mau melakukannya karena itu 

haram sedangkan menikah adalah sesuatu yang sulit sebagaimana anda lihat. Saya tinggal 

disana selama satu tahun penuh atau lebih kemudian saya kembali untuk berlibur selama 

satu bulan. Dan ini sebagaimana anda ketahui adalah perjalanan yang panjang, apa yang 

harus saya lakukan?. 

 س١أ ٍٟع ..إ ٟٝؼي ٌٛح ٓلَؽ كؼ٬ً  :ٌٓض ح٤ُٔي َٗف حُي٣ٖ ه٬٤ًِ ػْ هخٍ

ٜخىم، اً ؿخءٙ ٍؿَ  لَ حُ ؼ ٓخّ ؿ ٪ ش ُ َأص ٍٝح٣ ٢ ه َ أٗ كخٍ أًً

َ٤ ؼ ً َ ٔخك حً ٣ٝظؼٌٍ ػ٤ِٚ حٛطلخد حَٓأطٚ أٝ حُظٔظغ ك٢ حُزِي ح١ٌُ ٣ٔخكَ ٣

زي  ٞ ػ ٚ أر وخٍ ُ ض، ك ٢ أٗ ؼخٗ خ ط ِٔ ؼ ٓ ٢ ؼخٗ ٣ ٚ ٤غ أٗ ل ٤ٚ ر اُ

ي ٓئحُ ٌٛح ؿٞحد   )َ ًٌ ٌق حُ ٘ ٤ي ر ِ ؼ لَ ك ٔ ي حُ  هللا:)اًح ١خٍ ر

Sayyid Syarafudin terdiam kemudian ia berkata “sesungguhnya kamu dalam keadaan 

darurat”, tetapi saya ingat, saya membaca suatu riwayat Imam Ja‟far Ash Shiddiq yaitu jika 

datang seorang laki-laki sering bepergian sedangkan ia tidak ditemani oleh istrinya dan 

tidak pula bisa melakukan mut‟ah di suatu negri dimana ia melakukan perjalanan kesana, 

sehingga ia merasakan kesulitan seperti kamu ini maka Abu Abdullah berkata “Jika 

perjalananmu berlangsung lama maka menikahlah dengan laki-laki”. Inilah jawaban atas 

pertanyaanmu. 
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Kisah Husain Al Musawi ini dan dialog yang ia sampaikan adalah dusta besar. Aneh sekali 

jika ada seorang ulama islam membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan laki-

laki. Untuk membuktikan kedustaan kisah ini cukup dengan kesaksian Husain Al Musawi 

sendiri dalam kitab tersebut. Perlu diketahui Sayyid Syarafudin Al Musawi datang ke Najaf 

pada tahun 1355 H sebagaimana yang disebutkan oleh ulama syiah Ali Al Muhsin [Lillah Wa 

Lilhaqiqah 1/10]. Sedangkan telah disebutkan sebelumnya tahun lahir Husain Al Musawi 

berdasarkan kesaksiannya sendiri 

٢٘ إٔ أ لٞط ؤْ ٫ ٣ زلغ حُ ظخّ ٓ ٢ ه و٢ ٝك ٛي٣  ٍٞ َ ه ًً

ٔٚ هللا،  ل٢ ٍك ٘ـ ٢ حُ ٜخك ٤ي أكٔي حُ ٔـ زخٍع حُ ٘خػَ حُ ٠خٍ حُ ل ٔ حُ

خ  َٜٗ خى ك ٜظ ٠ِ ىٍؿش ح٫ؿ ٢ ػ ُٜٞ ؼي ك ٤ٚ ر ِ ض ػ ؼَك ١ٌ ط ٝحُ

خٕ  ٘ٚ، اً ً ٤ ٢٘ ٝر ٤ ٖٔ ر خٍم حُ ٤ٖ ٍؿْ ك ٤ٔ ٤ٖ كٔ و ٛي٣

 ٖ٤ ٔ ي١ ك ُٝ :٢ خٍ ُ ٓخ ه ٘ي ؼَ ػ ٘ش أٝ أً ٓ  ٖ٤ ٬ػ ٘لٞ ػ ٢ ر زَٗ ٌ ٣

ٓلض،   ٚ بٗ ؤْ ك خُ ٔي ر ل ٗ ْ يٗ ٟٞع ٫ ط ٞٓ ٢ ٢٘ ك ٘ خه ٗٝ

ٚظ لَٓ ٢٘ ر ؼ ٘ ظ٠ أه ؤْ ك  حُ

Dan diakhir pembahasan tentang khumus ini, saya tidak akan melewatkan perkataan seorang 

teman yang utama, penyair besar dan terkenal, Ahmad Ash Shaafiiy An Najafiiy 

rahimahullah, dan saya mengenal beliau setelah saya mencapai derajat ijtihad [mujtahid]. 

Kami menjalin pertemanan yang sangat baik walaupun terdapat perbedaan umur yang jauh, 

dimana dia lebih tua dari saya tiga puluh tahun atau lebih. Dia berkata kepada saya 

“Anakku Husain, janganlah kamu kotori dirimu dengan khumus karena ia adalah haram”. 

Dia berdiskusi dengan saya tentang khumus sampai saya merasa yakin akan keharamannya. 

[Lillahi Tsumma Lil-Tarikh hal 95-96] 

 

Disebutkan bahwa Ahmad bin Ali Ash Shaafiiy An Najafiiy lahir tahun 1314 H dan wafat 

pada tahun 1397 H [Mu‘jam Rijal Al Fikr Wal Adab Fil Najaf 2/793 Syaikh Muhammad 

Hadi Al Amini]. Dengan berdasarkan data ini maka dapat diperkirakan kalau si penulis 

―Husain Al Musawi‖ yang lebih muda tiga puluh tahun atau lebih dari Ahmad Ash Shaafiiy 

lahir pada tahun 1314+30=1344 H atau lebih. 

Husain Al Musawi lahir tahun 1344 H atau di atas tahun 1344 H dan Sayyid Syarafudin 

datang ke Najaf tahun 1355 H maka usia Husain Al Musawi saat itu adalah 11 tahun atau 

kurang dari 11 tahun artinya ia masih anak-anak. Dan ingatlah kembali, Husain Al Musawi 

berdasarkan pengakuannya sendiri ia sudah berada di hauzah menuntut ilmu disana ketika 

ada kabar akan datangnya Sayyid Syarafudin ke Najaf. Sekarang lihatlah pengakuan lain 

Husain Al Musawi dalam kitab dustanya tersebut 

ُٝيص ك٢ ًَر٬ء، ٝٗ٘ؤص ك٢ ر٤جش ٤ٗؼ٤ش ك٢ ظَ ٝحُي١ حُٔظي٣ٖ ىٍٓض ك٢ 

ٓيحٍّ حُٔي٣٘ش كظ٠ َٛص ٗخرخً ٣خكؼخً، كزؼغ ر٢ ٝحُي١ ا٠ُ حُلُٞس حُؼ٤ِٔش 

حُ٘ـل٤ش أّ حُلُٞحص ك٢ حُؼخُْ ٧ٗـَٜ ٖٓ ػِْ كلٍٞ حُؼِٔخء ٝٓ٘خ٤َْٛٛ ك٢ ٌٛح 

ي آٍ حُل٤ٖٔ ى ّٔ ـطخءحُؼَٜ أٓؼخٍ ٓٔخكش ح٩ٓخّ ح٤ُٔي ٓل ٗق حُ  ح

Saya lahir di karbala dan saya tumbuh di lingkungan orang-orang syiah dalam asuhan 

ayahku yang taat beragama. Saya belajar di sekolah-sekolah yang ada di kota sampai saya 



 1131 

menjadi seorang pemuda. Kemudian ayahku mengirimkanku ke hauzah kota ilmu di Najaf 

dimana para ulama terkenal zaman ini menimba ilmu disana seperti yang mulia Imam Sayyid 

Muhammad Al Husain Kasyif Al Ghita [Lillahi Tsumma Lil Tarikh hal 8-9] 

Berdasarkan pengakuan Husain Al Musawi ia telah menjadi seorang pemuda dewasa ketika 

Ayahnya mengirimnya ke Najaf untuk menuntut ilmu. Anehnya peristiwa kedatangan Sayyid 

Syarafudin ke Najaf terjadi ketika usia Husain Al Musawi masih kurang dari sebelas tahun 

artinya ia masih anak-anak dan masih berada di karbala. Lantas mengapa ia mengaku-ngaku 

berada di Najaf dan mengaku ikut hadir menyaksikan dialog dusta tersebut. Telitilah dengan 

baik maka para pembaca, anda akan menemukan banyak kedustaan yang dilakukan oleh 

orang yang disebut Husain Al Musawi. Kesaksiannya dan tuduhannya terhadap ulama syiah 

hanyalah dusta dan salafiyun yang terus bertaklid buta pada kedustaan ini memang 

kualitasnya tidak jauh berbeda dari Husain Al Musawi. 

Hal lain yang memperkuat kedustaan Husain Al Musawi adalah ia mengaku hidup di 

lingkungan syiah, mengenal orang-orang syiah tetapi anehnya dalam tradisi syiah, sebutan 

Sayyid pada ulama mereka diperuntukkan bagi mereka yang merupakan keturunan Ahlul Bait 

seperti halnya Sayyid Syarafudin Al Musawi. Muhammad Husain Kasyif Al Ghita bukan 

keturunan Ahlul Bait sehingga ia tidak disebut dengan sebutan Sayyid di sisi pengikut Syiah, 

mereka menyebutnya dengan sebutan Syaikh atau Al Imam Kasyif Al Ghita. Tetapi anehnya 

berulang kali Husain Al Musawi menyebut Kasyf Al Ghita dengan sebutan Sayyid, ia 

mengaku sebagai ulama syiah yang menjadi murid langsung Kasyf Al Ghita tetapi tidak 

mengenal sebutan gurunya yang orang awam syiahpun mengetahuinya. Salam Damai 

Antagonisme Penilaian Ahmad bin Hanbal Terhadap 

Mereka Yang Mencela Dan Membenci Sahabat 

Posted on Juli 24, 2010 by secondprince  

Antagonisme Penilaian Ahmad bin Hanbal Terhadap Mereka Yang Mencela Dan 

Membenci Sahabat 

Sebagian ulama berpendapat bahwa mencela sahabat Nabi dapat membawa pelakunya kepada 

kezindiqan atau kekafiran. Diriwayatkan berbagai perkataan ulama tentang hal ini 

diantaranya Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Abu Zur‘ah dan yang lainnya [semoga 

rahmat Allah dilimpahkan pada mereka]. Sayang sekali pandangan ini kami pandang 

berlebihan dan memiliki konsekuensi yang sangat berat karena telah diriwayatkan pula 

bahwa diantara mereka yang mencela sahabat itu ada beberapa orang yang dijadikan rujukan 

atau diambil hadisnya. Alangkah lucunya kalau dikatakan seorang yang zindiq atau kafir 

dijadikan rujukan dalam hadis. Di bawah ini kami akan menampilkan sikap antagonis Ahmad 

bin Hanbal yang terkait dengan masalah ini. Diriwayatkan oleh Al Khallal bahwa Ahmad bin 

Hanbal memandang orang yang mencela sahabat sebagai bukan orang islam 

ظْ  ٗ ٢ ػٖ ٍؿَ  ض أر ٓؤُ خٍ  زَ ه ٘ ٖ ك ٖ أكٔي ر زيهللا ر خ ػ زَٗ أه

ز٢ ٘ ٛلخد حُ ٬ ٖٓ أ ِْ  ٍؿ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ    ٠ِ ٓخ أٍحٙ ػ وخٍ  ك

٬ ٓ  ّح٩

https://secondprince.wordpress.com/2010/07/24/antagonisme-penilaian-ahmad-bin-hanbal-terhadap-mereka-yang-mencela-sahabat/
https://secondprince.wordpress.com/2010/07/24/antagonisme-penilaian-ahmad-bin-hanbal-terhadap-mereka-yang-mencela-sahabat/
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Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang berkata aku 

bertanya kepada ayahku tentang orang yang mencela seseorang dari sahabat Nabi shallahu 

„alaihi wassalam. Beliau menjawab “menurutku ia bukan orang islam” [As Sunnah Al 

Khalal no 782] 

Jika dikatakan orang yang mencela sahabat Nabi sebagai bukan orang islam, maka 

konsekuensinya sangat berat dan saya rasa tidak akan ada ulama yang mau menerima 

konsekuensi tersebut. Telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Mughirah bin 

Syu‟bah mencela Ali bin Abi Thalib RA. Bahkan riwayat tersebut terdapat dalam kitab 

Musnad Ahmad, jadi kami berasumsi kalau Ahmad bin Hanbal mengetahui bahwa Mughirah 

telah mencela Imam Ali. Apakah Ahmad bin Hanbal akan mengatakan kalau Mughirah bin 

Syu‘bah bukan seorang muslim?. Faktanya tidak, Ahmad bin Hanbal memandang Mughirah 

sebagai sahabat Nabi yang diambil hadisnya, ia sendiri menulis hadis Mughirah bin Syu‘bah 

di dalam kitab Musnadnya. 

Telah diriwayatkan pula dengan sanad yang shahih bahwa seorang tabiin masyhur yang 

dikenal sebagai imam tsiqat yaitu Urwah bin Zubair mencela seorang sahabat Nabi yaitu 

Hassan bin Tsabit RA. Apakah Ahmad bin Hanbal akan mengatakan kalau Urwah bin Zubair 

bukan seorang muslim?. Faktanya, Ahmad bin Hanbal malah memuji Urwah bin Zubair dan 

menjadikan hadisnya sebagai rujukan. 

Antagonisme yang sangat nyata dapat dilihat pada penilaian Ahmad bin Hanbal terhadap 

beberapa perawi hadis yang nashibi seperti Hariiz bin Utsman dan Abdullah bin Syaqiq. 

Dalam biografi Abdullah bin Syaqiq disebutkan kalau Ahmad berkata 

٢ِ ٠ِ ػ لَٔ ػ خٕ ٣ وش ًٝ زَ ػ ٘ ٖ ك خٍ أكٔي ر  ٝه

Ahmad bin Hanbal berkata “tsiqat dan ia mencela Ali” [At Tahdzib juz 5 no 445] 

 ٚ غ ا٫ أٗ لي٣ ٤ق حُ ٛل  ِ ٠٤ ػٖ أكٔي ك٣َ ل ٢ ٣ ٖ أر خٍ أكٔي ر ٝه

٢ِ ٠ِ ػ لَٔ ػ ٣ 

Ahmad bin Abi Yahya berkata dari Ahmad yang berkata “Hariiz shahih hadisnya hanya saja 

ia mencela Ali” [At Tahdzib juz 2 no 436] 

وخٍ :  ِ ك زَ ػٖ ك٣َ ٘ ٖ ك ض أكٔي ر ٓخُ وٍٞ :  خ ىحٝى ٣ ؼض أر ٔٓ ٝ

وش وش ػ وش ػ  ػ

Aku mendengar Abu Dawud berkata aku bertanya kepada Ahmad bin hanbal tentang Hariiz. 

Ia menjawab “tsiqat tsiqat tsiqat” [Su‟alat Al Ajurri 2/234 no 1700] 

Ahmad bin Hanbal mengakui kalau Harriiz bin Utsman dan Abdullah bin Syaqiq mencela Ali 

bin Abi Thalib RA tetapi hal ini tidak mencegahnya untuk mengatakan tsiqat, bahkan Hariiz 

ia puji dengan ta‘dil yang sangat tinggi ―tsiqat tsiqat tsiqat‖. Padahal Ahmad bin Hanbal 

beranggapan siapa saja yang mencela sahabat Nabi maka ia bukan orang islam. Sikap 

antagonis seperti ini adalah konsekuensi dari pandangan Ahmad sendiri yang mengkafirkan 

―orang yang mencela sahabat Nabi‖. Oleh karena itu tidak diragukan lagi sikap sebagian 
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ulama yang memandang kafir mereka yang mencela sahabat Nabi adalah sikap yang 

berlebihan dan keliru. Walaupun begitu bukan berarti kami memandang baik perkara mencela 

sahabat Nabi karena Mencela seorang muslim tidaklah dibenarkan dalam syari‘at islam. 

Studi Kritis Hadis Taat Kepada Ali Berarti Taat Kepada 

Nabi SAW : Bantahan Terhadap Salafy 

Posted on Juni 17, 2010 by secondprince  

Studi Kritis Hadis Taat Kepada Ali Berarti Taat Kepada Nabi SAW : Bantahan 

Terhadap Salafy 

Seperti biasa salafy nashibi tidak akan menerima kenyataan kalau mereka keliru. Penulis 

yang mengaku salafy tersebut membantah tulisan kami dengan bantahan yang tidak ada sisi 

hujjahnya bagi kami karena sudah jelas apa yang ia bantah sudah kami bantah dalam tulisan 

kami terdahulu. Seperti biasa ini hanya menunjukkan kalau ia tidak memiliki kemampuan 

memahami tulisan orang lain. Kami akan merincikan kembali permasalahan ini agar lebih 

jelas bagi para pembaca. 

Diantara tulisannya tersebut lagi-lagi kami menemukan tuduhan aneh yang seperti biasa 

hanya muncul dari orang-orang yang sudah terinfeksi virus nashibi, ia berkata 

Kemudian,…. muncullah orang-orang yang menebarkan syubhat dengan merekayasa analisa 

dimana mereka mengatakan bahwa Yahyaa bin Ya‟laa di atas bukan Al-Aslamiy, akan tetapi 

Al-Muhaaribiy – seorang yang tsiqah. Tidak lain dan tidak bukan mereka adalah orang-

orang Syi‟ah sebagaimana Pembaca bisa menduganya. 

Tidak lain dan tidak bukan orang yang berkata begini memiliki sifat ke-nashibi-an. Mengapa? 

Karena apa yang kami lakukan sebenarnya hanyalah menguatkan hujjah hadis keutamaan 

Ahlul Bait. Lalu apakah atas dasar itu ia menuduh kami syiah?. Naïf sekali, justru yang ia 

lakukan ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Ady yang mendhaifkan perawi 

dan menyatakannya syiah karena perawi tersebut sering meriwayatkan hadis keutamaan 

Ahlul Bait. 

Sebenarnya sangat jelas bahwa Yahyaa bin Ya‟laa ini adalah Al-Aslamiy. Terus terang saya 

tidak mengerti alur logika yang mereka bangun untuk menyangah. Berikut beberapa bukti 

yang menegaskannya : 

Sebenarnya kalimat ini sungguh lucu sekali. Ia mengaku tidak mengerti logika yang kami 

bangun kemudian ia menunjukkan bukti yang menegaskan hujjahnya. Padahal kenyataannya 

wahai pembaca bukti yang ia maksud justru memiliki pola yang sama dengan logika kami.  

Jelas sekali penulis salafy itu tidak punya kemampuan pemahaman yang baik. Perhatikan 

perkataannya 

Al-Mizziy dalam Tahdziibul-Kamaal (32/51-52) saat menyebutkan orang-orang yang 

mengambil riwayat dari Yahyaa bin Ya‟laa Al-Aslamiy, diantaranya ia menyebutkan :  Al-

Hasan bin Hammaad Sajjaadah. Sajjaadah adalah nama masyhur dari Al-Hasan bin 

Hammaad Al-Hadlramiy.[2] Akan tetapi saat menyebutkan orang-orang yang mengambil 

https://secondprince.wordpress.com/2010/06/17/studi-kritis-hadis-taat-kepada-ali-berarti-taat-kepada-nabi-saw-bantahan-terhadap-salafy/
https://secondprince.wordpress.com/2010/06/17/studi-kritis-hadis-taat-kepada-ali-berarti-taat-kepada-nabi-saw-bantahan-terhadap-salafy/
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riwayat dari Yahyaa bin Ya‟laa Al-Muhaaribiy, ia sama sekali tidak menyebut Al-Hasan bin 

Hammaad Al-Hadlramiy [lihat Tahdziibul-Kamaal, 32/47-48]. 

Logika yang kami bangun sebelumnya adalah dalam biografi Yahya bin Ya‟la Al Muharibi 

seperti yang disebut dalam Tahdzib Al Kamal, Al Mizzi menyebutkan orang-orang yang 

mengambil riwayat dari Yahya bin Ya‘la Al Muharibi diantaranya ia menyebutkan Al Hakam 

bin Sulaiman dan Muhammad bin Ismail [Al Bukhari], keduanya adalah yang meriwayatkan 

hadis ini dari Yahya bin Ya‘la. Akan tetapi saat menyebutkan orang yang mengambil riwayat 

dari Yahya bin Ya‘la Al Aslamy, Al Mizzi sama sekali tidak menyebutkan Al Hakam bin 

Sulaiman dan Muhammad bin Ismail. 

Jadi bukankah logika yang kami bangun memiliki pola yang sama dengan bukti yang ia 

ajukan. Justru aneh jika orang ini mengatakan ia tidak mengerti logika kami. Uups ya ya bisa 

dipahami kalau sebenarnya penulis salafy itu adalah tipikal orang yang asyik dengan 

pikirannya sendiri, jadi ia hanya bisa mengerti kata-kata yang ia ucapkan sedangkan 

perkataan orang lain walaupun punya dasar pikiran yang sama maka ia tidak bisa 

memahaminya. 

Berkaitan dengan hujjahnya kalau disebutkan Hasan bin Hamad Al Hadhramy mengambil 

riwayat dari Yahya bin Ya‟la Al Aslamy maka kami juga tidak pernah menafikan itu. Tetapi 

menyatakan Yahya bin Ya‘la dalam hadis ini sebagai Yahya bin Ya‘la Al Aslamy dengan 

hujjah atas nama “Hasan bin Hamad Al Hadhramy‖ adalah naïf karena penulis salafy itu 

tidak membaca dengan benar bahwa dalam biografi Yahya bin Ya‘la At Taimy juga 

disebutkan bahwa perawi yang mengambil hadis darinya juga terdapat  Hasan bin Hammad 

Al Hadhramy. Dari sisi ini penulis salafy itu seenaknya saja mengatakan kalau Yahya bin 

Ya‘la yang dimaksud adalah Al Aslamy padahal kemungkinan ia adalah Yahya bin Ya‘la At 

Taimy adalah sama besarnya. 

Begitu pula saat Al-Mizziy dalam Tahdziibul-Kamaal (6/130) menyebutkan guru-guru/syaikh 

dari Al-Hasan bin Hammaad Al-Hadlramiy, diantaranya ia menyebutkan Yahyaa bin Ya‟laa 

Al-Aslamiy. Ia tidak menyebutkan satu pun orang yang bernama Yahyaa bin Ya‟laa Al-

Muhaaribiy. 

Lucu bin ajaib, jika ia memang benar memperhatikan biografi Hasan bin Hammad Al 

Hadhramy maka ia akan melihat bahwa diantara guru-gurunya terdapat Yahya bin Ya‘la At 

Taimy. Maka kita dapat bertanya atas dasar apa ia mengatakan Al Aslamy dan bukan At 

Taimy. 

Ibnu „Adiy dalam Al-Kaamil (9/87-88 no. 2132) menyebutkan hadits di atas dengan 

sanadnya, dan meletakkannya dalam biografi Yahyaa bin Ya‟laa Al-Aslamiy. Sebagaimana 

telah ma‟ruf dalam ilmu hadits, seorang perawi lebih mengetahui hadits yang ia bawakan 

dari selainnya. Di sini Ibnu „Adiy – sebagai perawi hadits – telah menjelaskan bahwa 

Yahyaa bin Ya‟laa dalam hadits tersebut adalah Al-Aslamiy 

Inilah satu-satunya hujjah salafy seperti yang kami katakan sebelumnya. Telah kami katakan 

Ibnu Ady tidak menampilkan hujjah apapun. Tidak ada dalam sanad yang diriwayatkan Ibnu 

Ady kalau ia menyebutkan bahwa Yahya bin Ya‘la tersebut adalah Al Aslamy. Tidak ada 

dalam perkataannya atau komentarnya terhadap hadis ini hujjah atau bukti bahwa Yahya bin 

Ya‘la yang dimaksud adalah Al Aslamy, ia hanya berkomentar ―Yahya disini adalah 

penduduk kufah dan termasuk syiah mereka‖ tentu saja perkataan ini tidak menjadi hujjah 
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mengingat ketiga Yahya bin Ya‘la yang dimaksud baik Al Muharibi, At Taimy dan Al 

Aslamy adalah penduduk kufah. Ibnu Ady langsung saja memasukkan hadis ini dalam 

biografi Yahya bin Ya‘la Al Aslamy . Oleh karena itu ketika para salafy bertaklid dengan 

Ibnu Ady mereka menegakkan hujjahnya dengan asumsi seorang perawi lebih mengetahui 

hadis yang ia bawakan selainnya. Lha Al Hakim itu sendiri adalah perawi yang 

meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang salah satunya sama dengan sanad Ibnu Ady, ia 

justru menshahihkan hadis ini. Dengan logika yang sama maka kita dapat mengatakan kalau 

Al Hakim lebih mengetahui hadis yang ia bawakan daripada selainnya. Kalau salafy itu 

mengatakan Al Hakim tasahul dalam menshahihkan hadis keutamaan Ahlul Bait maka kami 

dapat pula mengatakan Ibnu Ady tasahul dalam melemahkan hadis keutamaan Ahlul Bait. 

Kalau ia mengatakan Al Hakim keliru maka kami bisa mengatakan Ibnu Ady keliru. 

Ibnu Ady mengambil hadis ini dari Syaikhnya Ali bin Sa‟id bin Basyiir Ar Raziy dimana ia 

seorang yang dibicarakan, Daruquthni berkata “ia tidak kuat dalam hadis” dan terkadang 

Daruquthni berkata “ia meriwayatkan hadis-hadis yang tidak diikuti oleh yang lain” [Lisan 

Al Mizan juz 4 no 615]. Bukankah terdapat kemungkinan kalau Ibnu Ady meletakkan hadis 

ini ke dalam biografi Yahya bin Ya‘la Al Aslamy adalah karena pengaruh gurunya Ali bin 

Sa‘id Ar Razy yang terkadang salah dalam hadis. Ini hanyalah kemungkinan, tetapi inti 

penilaian kami adalah Ibnu Ady tidak memiliki hujjah apapun untuk menyatakan Yahya bin 

Ya‘la adalah Al Aslamy apalagi dalam sanad yang ia bawakan terdapat Ali bin Sa‘id Ar Razy 

yang terkadang salah. 

Ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa Yahyaa yang dimaksud adalah Al-Aslamiy, 

karena telah dibuktikan secara bolak-balik dalam penyebutan biografi Al-Aslamiy dengan 

Sajjaadah (Al-Hasan bin Hammaad Al-Hadlramiy) plus pernyataan Ibnu „Adiy atas identitas 

perawi yang ia riwayatkan. 

Silakan pembaca perhatikan kembali tulisan kami sebelumnya, disana kami telah 

membuktikan bahwa Yahya yang dimaksud adalah Al Muharibi karena telah dibuktikan 

bahwa diantara yang meriwayatkan darinya adalah Al Hakam bin Sulaiman dan Muhammad 

bin Ismail dan disebutkan oleh Al Mizzi bahwa Yahya bin Ya‘la Al Muharibi termasuk 

diantara yang meriwayatkan dari Bassam Ash Shayrafy. Ini adalah bukti yang sangat kuat 

sedangkan bukti kuat versi salafy itu sudah terbantahkan. Penyebutan bolak baliknya itu juga 

berlaku buat Yahya bin Ya‟la At Taimy tidak hanya Al Aslamy dan pernyataan Ibnu Ady 

tidak memiliki hujjah kecuali asumsi, Ibnu Ady sendiri berkomentar dengan kata-kata 

“Yahya disini adalah penduduk kufah dan termasuk diantara syiah mereka”, nah Yahya bin 

Ya‘la At Taimy juga termasuk penduduk kufah. Kami telah menunjukkan kalau Ibnu Ady 

memiliki kecenderungan untuk melemahkan hadis keutamaan Ahlul Bait sehingga 

pernyataannya yang tidak memiliki hujjah atau bukti tidak bisa diterima. 

Tidak disebutkannya nama Al-Aslamiy dalam jajaran murid (tilmidz) Bassaam Ash-Shairafiy, 

maka itu bukan hujjah, bukan pula pembatas, dengan qarinah yang saya sebutkan di atas. 

Justru riwayat ini sebagai hujjah atas kekurangan Al-Mizziy ketika menyebutkan murid-

murid Bassaam bin „Abdillah dalam kitabnya. Betapa banyak nama guru atau murid seorang 

perawi yang tidak dituliskan dalam At-Tahdziib, namun terdapat/tercantum dalam riwayat-

riwayat hadits. 

Kalau ia bisa berkata begitu, maka kami bisa pula berkata : Tidak disebutkannya nama Hasan 

bin Hamad Al Hadhramy dalam jajaran murid Yahya bin Ya‘la Al Muharibi maka itu bukan 

hujjah bukan pula pembatas. Dengan qarinah yang telah kami sebutkan justru riwayat ini 
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menjadi hujjah atas kekurangan Al Mizzy ketika menyebutkan murid-murid Yahya bin Ya‘la 

Al Muharibi. 

Orang yang mengatakan bahwa Yahyaa bin Ya‟laa tersebut adalah Al-Muhaaribiy tidak 

pernah bisa membuktikan secara bolak-balik biografi guru-murid sebagaimana Al-Aslamiy, 

melainkan hanya satu arah saja. Padahal telah diketahui bahwa pembuktian bolak-balik 

adalah salah satu jenis pembuktian paling kuat dalam menentukan identitas seorang perawi. 

Justru orang ini yang naïf, pembuktian bolak-balik yang ia katakan justru tidak menjadi 

hujjah kalau perawi tersebut adalah Yahya bin Ya‘la Al Aslamy karena penyebutan bolak 

balik itu berlaku juga buat Yahya bin Ya‘la At Taimy. Jadi pembuktian yang ia katakan 

paling kuat justru menentang dirinya sendiri. Pembuktian kami cukup dengan penyebutan Al 

Hakam bin Sulaiman dan Muhammad bin Ismail sebagai perawi yang meriwayatkan dari 

Yahya bin Ya‘la Al Muharibi dan Yahya bin Ya‘la Al Muharibi disebutkan sebagai perawi 

yang meriwayatkan dari Bassaam Ash Shayrafy. 

Akan kami ulangi secara ringkas, Yahya bin Ya‘la yang terdapat dalam hadis ini memiliki 

tiga kemungkinan yaitu Yahya bin Ya‘la Al Muharibi, Yahya bin Ya‘la At Taimy dan Yahya 

bin Ya‘la Al Aslamy. Terdapat petunjuk yang menguatkan  tiga kemungkinan tersebut tetapi 

yang paling rajih Yahya bin Ya‘la yang dimaksud adalah Yahya bin Ya‘la Al Muharibi 

karena petunjuknya lebih kuat dibanding yang lain. 

Adapun dimasukkannya Mu‟aawiyyah oleh Ibnu Hibbaan ke dalam kitab Ats-Tsiqaat-nya 

(5/416), maka ini tautsiq yang tidak lah dipandang selama tidak diikuti ulama yang lainnya, 

karena Ibnu Hibbaan ini terkenal dengan pentautsiqannya terhadap para perawi majhul. 

Sangat aneh jika ada yang mengikuti begitu saja pentautsiqan Ibnu Hibbaan ini sementara 

para ulama dulu dan sekarang ramai mengkritik Ibnu Hibbaan dalam masalah ini 

Kami tidak pernah menafikan mereka yang mengkritik Ibnu Hibban, yang justru kami tolak 

adalah orang yang seenaknya mencacatkan tautsiq Ibnu Hibban hanya karena ia telah dikritik 

para ulama. Cukup banyak para perawi yang dijadikan hujjah oleh para ulama walaupun 

hanya Ibnu Hibban yang mentautsiqnya. Ishaq bin Ibrahim bin Nashr adalah seorang perawi 

yang hanya mendapat tautsiq dari Ibnu Hibban [At Tahdzib juz 1 no 409]. Bahkan Bukhari 

menyebutkan biografinya tanpa jarh maupun ta‘dil [Tarikh Al Kabir juz 1 no 1212] tetapi 

Bukhari sendiri telah berhujjah dengan hadis Ishaq bin Ibrahim dalam kitab Shahih Bukhari. 

Intinya kami tidak seenaknya merendahkan tautsiq Ibnu Hibban tetapi tergantung dengan 

petunjuk atau qarinah yang menguatkan ataupun sebaliknya. 

Mu‟aawiyyah ini termasuk golongan tabi‟iy, bukan shahabat. Oleh karena itu, berlaku 

keumuman kaedah yang menolak riwayat perawi majhul haal, meskipun ia tergolong tabi‟iin. 

Ini adalah madzhab jumhur muhadditsiin 

Bukankah si salafy ini seenaknya menafikan kalau Muawiyah bin Tsa‘labah bukan sahabat. 

Bagaimana dengan ulama seperti Al Ismailiy yang mengatakan kalau Muawiyah bin 

Tsa‘labah seorang sahabat. Apa dasarnya ia menyatakan dengan pasti kalau ia bukan sahabat. 

Kami pribadi walaupun berpendapat ia tabiin masih tetap ada kemungkinan kalau ia seorang 

sahabat. Dan jika ia seorang tabiin maka ia adalah tabiin senior. Muawiyah bin Tsa‘labah 

seorang tabiin dimana Al Hakim berkata tentang tabiin dalam Ma‘rifat Ulumul Hadis hal 41 
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رش ٖٓ ٗـخكٚ أٛلـخد ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ كو٤َ حُ٘خّ هَٗخً رؼـي حُٜلـخ

 ِّْٝٓ، ٝكلع ػْٜ٘ حُي٣ٖ ٝحُٖٔ٘

Sebaik-baik manusia setelah sahabat adalah mereka yang bertemu langsung dengan sahabat 

Rasulullah SAW, memelihara dari mereka agama dan sunnah.[Ma‟rifat Ulumul Hadis hal 

41] 

Jadi kalau seorang tabiin tidak dinyatakan cacat oleh satu orang ulamapun bahkan para ulama 

semisal Al Bukhari dan Abu Hatim menyebutkan biografinya tanpa menyebutkan cacatnya 

maka tautsiq Ibnu Hibban dapat dijadikan hujjah. Syaikh Al Albani sendiri mengakui bahwa 

kaidah seperti ini dimana seorang tabiin yang telah meriwayatkan darinya dua perawi tsiqah 

maka hadisnya menjadi hasan menurut jama‘ah hafizh [Silsilah Ahadits Ash- Shahihah no 

680]. Apalagi telah disebutkan kalau Al Haitsami menganggap Muawiyah bin Tsa‘labah 

sebagai perawi tsiqat Jadi terdapat qarinah yang menguatkan kalau hadis Muawiyah bin 

Tsa‘labah ini sebagai hadis yang hasan kedudukannya. 

Keheranan salafy itu tidak perlu dihiraukan. Salafy itu memang punya penyakit tidak bisa 

mengintrospeksi diri. Di saat lain ia tidak segan-segan berhujjah dengan suatu dalil dan di 

saat lain ia menentangnya sendiri. Contoh sederhana  saja bukankah dulu ia ini berkeras 

untuk mentsiqahkan Ibnu ‗Aaisy Al Hadhramy orang yang statusnya diperselisihkan apakah 

ia sahabat dan tabiin dan yang rajiih ia seorang tabiin yang hadisnya mudhtharib padahal 

terbukti yang meriwayatkan darinya hanya dua orang perawi tsiqah [satu orang lagi tidak 

tsabit meriwayatkan darinya]. Dulu ia tidak mempermasalahkan kedudukan Malik Ad Daar 

padahal kedudukan Malik Ad Daar ini sama halnya dengan kedudukan Muawiyah bin 

Tsa‘labah dimana telah meriwayatkan darinya dua orang perawi tsiqat dan Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat. 

Di saat lain ia berhujjah atau menguatkan hadis Simmak bin Harb atau Abu Bakar bin 

Ayyasy  walaupun terdapat dhaif pada hafalannya karena kedua perawi tersebut 

meriwayatkan hadis yang sesuai dengan keyakinannya tetapi di saat lain ketika ia ingin 

melemahkan hadis yang tidak sesuai keyakinannya maka ia melemahkan hadis perawi seperti 

Sa‘id bin Zaid Al Azdy karena cacat pada hafalannya padahal justru yang menta‘dilkan Sa‘id 

bin Zaid adalah para perawi yang meriwayatkan dari beliau yang notabene-nya lebih 

mengenal diri Sa‘id bin Zaid daripada selainnya. Yah ilmu hadis itu memang cukup layak 

dibanggakan dan bisa dimanfaatkan oleh masing-masing pengikut mahzab untuk menguatkan 

mahzabnya. Jadi tidak perlu sok wahai kalian yang mengaku pengikut salafy. Ilmu hadis 

yang kami miliki memang sedikit tetapi kami tidaklah angkuh untuk mengatakan orang lain 

sebagai ―minim ilmu hadis‖ padahal diri sendiri ternyata sama buruknya atau malah lebih 

buruk. Salam damai 
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Salah satu hadis yang didhaifkan oleh salafiyun dan pengikutnya adalah hadis barang siapa 

taat kepada Ali berarti taat kepada Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam. Berikut takhrij hadis 

tentang keutamaan Imam Ali tersebut. 

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ًٍ ٢ ػٖ أر

٢٘ ف ِْ ٖٓ أ١خػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ٜ هللا ػ وي ػ ٢ ك ٜخٗ ي أ١خع هللا ٖٝٓ ػ ه

٢ ٜخٗ وي ػ ٤خ ك ِ ٠ٜ ػ ٢٘ ٖٝٓ ػ وي أ١خػ ٤خ ك ِ  ٖٝٓ أ١خع ػ

Dari Abu Dzar radiallahu ta‟ala „anhu yang berkata Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 

bersabda “barang siapa yang mentaatiKu sungguh ia mentaati Allah dan barang siapa 

durhaka kepadaku maka sungguh ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mentaati 

Ali maka sungguh ia telah mentaatiKu dan barang siapa yang mendurhakai Ali maka ia telah 

mendurhakaiKu  

Hadis ini dikeluarkan oleh Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain 3/121 no 4617 & 

3/128 no 4641, Khaitsamah bin Sulaiman dalam Al Muntakhab min Fawaid hal 19 dan Min 

Hadis Khaitsamah bin Sulaiman 1/72 no 19, Abu Bakar Al Ismailiy dalam Mu‟jam Asy 

Syuyukh 1/485 no 141, Ibnu Ady dalam Al Kamil 7/233 dan Ibnu Asakir dalam Tarikh 

Dimasyq 42/306 dan 42/307. Dengan jalan sanad yang berujung pada Yahya bin Ya‟la dari 

Bassaam Ash Shayrafiy dari Hasan bin Amru Al Fuqaimiy dari Muawiyah bin Tsa‟labah dari 

Abu Dzar radiallahu „anhu dari Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam dengan lafaz 

sebagaimana diatas. 

Al Hakim berkata setelah meriwayatkan hadis ini “sanadnya shahih tetapi tidak dikeluarkan 

oleh Bukhari Muslim”. Adz Dzahabi juga menshahihkan hadis ini. Syaikh Al Albani dalam 

Silsilah Adh Dhaaifah no 4892 mendhaifkan hadis ini dengan alasan 

 Yahya bin Ya’la adalah Yahya bin Ya’la Al Aslamy dan ia seorang yang dikenal dhaif 
 Muawiyah bin Tsa’labah tidak dikenal ‘adalah-nya dan 
 Bassaam seorang yang dipercaya tetapi tasyayyu’ 

Pernyataan Syaikh Al Albani ini perlu ditinjau kembali. Yahya bin Ya‘la yang dimaksud 

bukanlah Al Aslamiy, pendapat yang rajih ia adalah Al Muharibi. Memang pada hadis 

tersebut tidak disebutkan dengan jelas Yahya bin Ya‘la yang dimaksud tetapi dengan melihat 

siapa saja yang meriwayatkan darinya dan dari siapa ia meriwayatkan hadis maka dapat 

diketahui siapa sebenarnya Yahya bin Ya‘la yang dimaksud. Yang meriwayatkan hadis ini 

dari Yahya bin Ya‘la diantaranya Hasan bin Hammad Al Hadhramy [Mustadrak no 4617], 

Hakam bin Sulaiman [Mu‘jam Asy Syuyukh Ismaili no 141], dan Muhammad bin Ismail [Al 

Mustadrak no 4641]. Dan disini Yahya bin Ya‘la meriwayatkan dari Bassam Ash Shayrafiy. 

 Dalam biografi Hasan bin Hammad Al Hadhramy, Al Mizzi menyebutkan kalau ia 
meriwayatkan dari dua orang yang bernama Yahya bin Ya’la yaitu Yahya bin Ya’la At Taimy 
Abu Muhayyah dan Yahya bin Ya’la Al Aslamy, keduanya adalah orang kufah *Tahdzib Al 
Kamal no 1219] 

 Dalam biografi Yahya bin Ya’la Al Muhariby, Al Mizzi menyebutkan diantara yang 
meriwayatkan darinya adalah Al Hakam bin Sulaiman [Tahdzib Al Kamal no 6949] 

 Dalam biografi Bassam Ash Shayrafiy, Al Mizzi menyebutkan diantara yang meriwayatkan 
darinya adalah Yahya bin Ya’la Al Muharibi *Tahdzib Al Kamal no 664+ 



 1139 

Bisa dilihat bahwa ada tiga kemungkinan siapa Yahya bin Ya‘la yang dimaksudkan dalam 

hadis di atas yaitu 

 Yahya bin Ya’la At Taimy Abu Muhayyah yang telah meriwayatkan darinya Hasan bin 
Hammad Al Hadhramy tetapi tidak dikenal ia meriwayatkan dari Bassam Ash Shayrafiy. Ibnu 
Ma’in menyatakan tsiqat, Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. [Tahdzib Al Kamal 
no 6950] 

 Yahya bin Ya’la Al Aslamy yang telah meriwayatkan darinya Hasan bin Hammad Al Hadhramy 
tetapi tidak dikenal ia meriwayatkan dari Bassam Ash Shayrafiy. Ibnu Ma’in berkata “tidak 
ada apa-apanya”. Bukhari berkata “mudhtharib al hadits. Abu Hatim berkata “hadisnya dhaif 
dan tidak kuata”. *Tahdzib Al Kamal no 6951+ 

 Yahya bin Ya’la Al Muharibi yang telah meriwayatkan darinya Hakam bin Sulaiman dan ia 
meriwayatkan dari Bassam Ash Shayrafiy. Abu Hatim berkata “tsiqat” dan Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Tahdzib Al Kamal no 6949] 

Kemungkinan yang paling rajih Yahya bin Ya‘la disini adalah Yahya bin Ya‘la Al Muharibi 

karena hadis di atas telah diriwayatkan oleh Hakam bin Sulaiman dari Yahya bin Ya‘la dari 

Bassaam Ash Shayrafiy dari Hasan bin Amru Al Fuqaimy dari Muawiyah bin Tsa‘labah dari 

Abu Dzar radiallahu ‗anhu secara marfu‘. 

Petunjuk lain yang menguatkan adalah hadis ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin 

Ismail dari Yahya bin Ya‘la dari Bassaam Ash Shayrafiy [Al Mustadrak no 4641]. Dan 

diantara ketiga Yahya bin Ya‘la yang dimaksud hanya Yahya bin Ya‘la Al Muharribi yang 

memiliki murid bernama Muhammad bin Ismail yaitu Al Bukhari dan Al Bukhari tidak 

mungkin meriwayatkan dari Yahya bin Ya‘la Al Aslamy karena Bukhari sendiri mencelanya. 

. 

. 

Satu-satunya hujjah salafy dalam menetapkan kalau Yahya bin Ya‘la disni adalah Al Aslamy 

adalah pernyataan Ibnu Ady dalam Al Kamil. Ibnu Ady menyebutkan hadis ini dalam 

biografi Yahya bin Ya‘la Al Aslamy. 

٘خ  َح١ُ ػ ٤ي حُ ؼ ٓ  ٖ ٢ِ ر خ ػ زَٗ ٘خ أه ٓـخىس ػ ٖ كٔخى  ٖٔ ر ل حُ

 ٖٔ ل ٢ ػٖ حُ ٤َك ٜ زي هللا حُ ٖ ػ ٔخّ ر ٢ِ ػٖ ر ؼ ٣ ٖ ٠٤ ر ل ٣

 ٍٞٓ خٍ ٍ خٍ ه ٠ ًٍ ه ِذ ػٖ أر ـ ٖ ط ش ر ؼخ٣ٝ ٢ ػٖ ٓ ٤ٔ و ل ٖ ػَٔٝ حُ ر

 ٢ ٜخٗ ٢٘ أ١خع هللا ٖٝٓ ػ ِْ ٖٓ أ١خػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

ٌٛح  خٍ ٝ ٢ ه ٜخٗ ٤خ ػ ِ ٠ٜ ػ ٢٘ ٖٝٓ ػ ٤خ أ١خػ ِ ٠ٜ هللا ٖٝٓ أ١خع ػ ػ

ٚ ٣َٝ ٣ ِْ ٢ِ  ٫ حػ ؼ ٣ ٖ ٠٤ ر ل ٤َ ٣ ٘خى ؿ ٓ ٌٜح ح٩ ٔخّ ر ػٖ ر

ْ ٜظ ؼ ٤ ٗ ِش  ٢ ؿٔ ٛٞ ك ٝ ٢ ٞك ٌٛح ً  ٠ ِ ؼ ٣ ٖ ٠٤ ر ل ٣ٝ 

Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Sa‟id Ar Razi yang menceritakan kepada kami 

Hasan bin Hamad Sajadah yang menceritakan kepada kami Yahya bin Ya‟la dari Bassaam 

bin Abdullah Ash Shayrafiy dari Hasan bin Amru Al Fuqaimy dari Muawiyah bin Tsa‟labah 

dari Abu Dzar yang berkata Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda “barang 

siapa yang mentaatiKu sungguh ia mentaati Allah dan barang siapa durhaka kepadaku maka 
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sungguh ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mentaati Ali maka sungguh ia telah 

mentaatiKu dan barang siapa yang mendurhakai Ali maka ia telah mendurhakaiKu. Tidak 

diketahui yang meriwayatkan dari Bassaam dengan sanad ini kecuali Yahya bin Ya‟la dan 

Yahya bin Ya‟la disini adalah Al Kufy dan ia termasuk kelompok syiah mereka. [Al Kamil 

Ibnu Ady 7/233] 

Jika diperhatikan baik-baik maka tidak ada satupun hujjah Ibnu Ady dalam menetapkan kalau 

Yahya bin Ya‘la yang dimaksud adalah Al Aslamy. Ibnu Ady memasukkan begitu saja hadis 

ini dalam biografi Yahya bin Ya‘la Al Aslamy. Riwayat yang dibawakan Ibnu Ady adalah 

riwayat Ali bin Sa‘id Ar Razi bahwa Hasan bin Hamad meriwayatkan hadis ini dari Yahya 

bin Ya‘la dari Bassam Ash Shayrafiy. Tidak ada dalam sanadnya secara jelas disebutkan 

kalau Yahya bin Ya‘la yang dimaksud adalah Al Aslamy. Memang dikenal salah satu Syaikh 

[guru] Hasan bin Hamad adalah Yahya bin Ya‘la Al Aslamy mungkin ini alasan Ibnu Ady 

menyatakan hadis ini sebagai hadis Yahya bin Ya‘la Al Aslamy. Tetapi ini tidaklah menjadi 

hujjah karena Yahya bin Ya‘la yang menjadi guru Hasan bin Hamad tidak hanya Al Aslamy 

tetapi juga Yahya bin Ya‘la bin Harmalah At Taimy. 

Walaupun begitu keduanya tidaklah meriwayatkan dari Bassam Ash Shayrafiy, sedangkan 

yang meriwayatkan dari Bassaam Ash Shayrafiy adalah Yahya bin Ya‘la Al Muharibi. Ibnu 

Ady tidak mengetahui bahwa terdapat perawi lain selain Hasan bin Hammad yang 

meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Ya‘la yaitu Hakam bin Sulaiman dan Muhammad bin 

Ismail [Al Bukhari] dan keduanya meriwayatkan dari Yahya bin Ya‘la Al Muharribi. 

Kemudian perhatikan perkataan Ibnu Ady “Yahya bin Ya‟la disini adalah Al Kufy dan ia 

termasuk kelompok syiah mereka”. Pernyataan ini pun tidak menjadi hujjah karena ketiga 

Yahya bin Ya‘la yang kami sebutkan adalah Al Kufy. Baik Yahya bin Ya‘la Al Muharribi, 

Yahya bin Ya‘la At Taimy dan Yahya bin Ya‘la Al Aslamy ketiganya adalah Al Kufy atau 

penduduk kufah dan sebelum Ibnu Ady tidak ada satupun yang menyebutkan kalau mereka 

seorang syiah. Kemungkinan besar karena hadis ini meriwayatkan keutamaan Imam Ali maka 

dengan mudahnya Ibnu Ady mengatakan kalau Yahya bin Ya‘la disini adalah Al Aslamy 

yang dikenal dhaif dan menyatakan ia termasuk syiah kufah. 

Hal ini menguatkan postulat bahwa seorang ulama menyatakan perawi sebagai syiah dengan 

melihat apakah hadis-hadis yang ia riwayatkan adalah hadis keutamaan Ahlul Bait. Jika 

benar maka tetaplah ia dikatakan sebagai syiah atau tasyayyu‘. Dan di lain tempat ketika 

membahas hadis keutamaan Ahlul Bait yang dimaksud maka para pengingkar akan mengutip 

ulama yang menyatakan perawi tersebut tasyayyu‟ atau syiah kemudian para pengingkar itu 

akan menolak hadisnya karena perawi tersebut syiah. Bukankah ini lingkaran setan yang 

menyesatkan! 

. 

. 

Mengenai cacat kedua yaitu Muawiyah bin Tsa‘labah yang tidak dikenal ‗adalahnya. Tentu 

saja ini pernyataan yang sembrono. Ibnu Hibban memasukkan Muawiyah bin Tsa‘labah 

dalam Ats Tsiqat juz 5 no 5480 seraya menegaskan bahwa ia meriwayatkan hadis dari Abu 

Dzar dan telah meriwayatkan darinya Abul Jahhaf. Al Bukhari menyebutkan biografinya 

dalam Tarikh Al Kabir juz 7 no 1431 tanpa memberikan cacat atau jarh pada Muawiyah bin 

Tsa‘labah. Abu Hatim dalam Al Jarh Wat Ta‘dil 8/378 no 1733 menyebutkan bahwa 
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Muawiyah bin Tsa‘labah meriwayatkan hadis dari Abu Dzar dan telah meriwayatkan darinya 

Abul Jahhaf Dawud bin Abi Auf. Abu Hatim sedikitpun tidak memberikan cacat atau jarh 

padanya. Al Haitsami membawakan hadis Al Bazzar yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin 

Tsa‘labah dan berkata ―para perawinya tsiqat‖. Hal ini berarti Al Haitsami menyatakan 

Muawiyah bin Tsa‘labah tsiqat [Majma‘ Az Zawaid 9/184 no 14771] 

Adz Dzahabi memasukkan nama Muawiyah bin Tsa‘labah dalam kitabnya Tajrid Asma‘ As 

Shahabah no 920 dimana ia mengutip Al Ismaili bahwa Muawiyah bin Tsa‘labah seorang 

sahabat Nabi, tetapi Ibnu Hajar dalam Al Ishabah 6/362 no 8589 menyatakan bahwa 

Muawiyah bin Tsa‘labah seorang tabiin. Tidak menutup kemungkinan kalau Muawiyah bin 

Tsa‘labah seorang sahabat atau jika bukan sahabat maka ia seorang tabiin. Statusnya sebagai 

tabiin dimana tidak ada satupun yang memberikan jarh terhadapnya dan Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat serta telah meriwayatkan darinya dua orang perawi tsiqat 

yaitu Abul Jahaf dan Hasan bin Amru Al Fuqaimi sudah cukup untuk menguatkan 

kedudukannya. Minimal hadis yang ia riwayatkan berkedudukan hasan dan jika benar ia 

seorang sahabat maka hadisnya shahih. 

Syaikh Al Albani sendiri telah menguatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi 

dengan kedudukan yang sama dengan Muawiyah bin Tasa‘labah. 

 Dalam Silsilah Ahadits Ash Shahihah no 680 Syaikh Al Albani memasukkan hadis yang 
diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al Ghifari padahal ia hanya dita’dilkan oleh Ibnu Hibban dan Abu 
Hatim menyebutkan biografinya tanpa menyebutkan jarh wat ta’dil. Telah meriwayatkan 
darinya dua orang perawi dan ia seorang tabiin maka menurut Syaikh Al Albani kedudukan 
hadisnya adalah hasan menurut jama’ah hafizh. 

 Dalam Irwa’ Al Ghalil 1/242 no 225 Syaikh menghasankan hadis Hasan bin Muhammad Al 
‘Abdi dimana hanya Ibnu Hibban yang menta’dilkannya dan Abu Hatim menyebutkan 
biografinya tanpa jarh dan ta’dil. Ia seorang tabiin yang telah meriwayatkan darinya dua 
orang perawi yaitu Ali bin Mubarak dan Ismail bin Muslim maka kedudukan hadisnya hasan 
menurut Syaikh Al Albani. 

Jadi pencacatan terhadap Muawiyah bin Tsa‘labah tidak bisa diterima dan sesuai dengan 

manhaj ilmu hadis, hadis seorang tabiin seperti Muawiyah bin Tsa‘labah tergolong hadis 

yang hasan. Kemudian soal pencacatan Bassaam bin Abdullah Ash Shayrafiy karena 

tasyayyu‘ adalah pencacatan yang tidak bernilai karena Bassaam seorang yang dikenal tsiqat. 

Ibnu Ma‘in menyatakan tsiqat. Abu Hatim berkata ―shalih tidak ada masalah dengannya‖. Al 

Hakim juga menyatakan tsiqat dan Ahmad bin Hanbal berkata ―tidak ada masalah‖ [At 

Tahdzib juz 1 no 800]. 

. 

. 

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Muawiyah bin Tsa‘labah dengan matan yang agak 

berbeda tetapi pada intinya memiliki makna yang sama 

 ٖ ٘خ ػخَٓ ر ؼ ٤َ ه ٔ ٗ ٖ ٘خ ر ؼ ٢ ه ٢٘ أر خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ كيػ

٢٘ أد خٍ كيػ ز٢ ه ٔ ٢ ًٍ حُ زش ػٖ أر ِ ؼ ٖ ػ ش ر ؼخ٣ٝ ـلخف ػٖ ٓ ٝ حُ
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 ٢٘ خٍه ٚ ٖٓ ك ٢ِ حٗ خ ػ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ه

٢٘ خٍه وي ك ي ك خٍه خٍم هللا ٖٝٓ ك وي ك  ك

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Amir bin As Sibth yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Abul Jahhaf dari Muawiyah bin Tsa‟labah dari Abu Dzar yang berkata Rasulullah SAW 

bersabda “Wahai Ali, siapa yang memisahkan diri dariKu maka dia telah memisahkan diri 

dari Allah dan siapa yang memisahkan diri dariMu maka dia telah memisahkan diri dariKu” 

[Fadhail Ash Shahabah Ahmad bin Hanbal no 962] 

Hadis di atas sanadnya hasan para perawinya tsiqat hanya saja Abul Jahhaf atau Dawud bin 

Abi ‗Awf dinyatakan syiah atau tasyayyu‘. Hal ini tidaklah mencacatkan hadisnya karena ia 

telah dinyatakan tsiqat oleh Sufyan, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma‘in. Abu Hatim berkata 

―hadisnya baik‖ dan Nasa‘i berkata ―tidak ada masalah padanya‖ [At Tahdzib juz 3 no 375]. 

Ibnu Ady telah menyebutkan biografi Dawud bin Abi Auf dalam kitabnya Al Kamil dan 

dengan jelas ia menyatakan kalau Dawud bin Abi Auf termasuk kelompok syiah kufah dan 

mayoritas hadisnya adalah hadis keutamaan Ahlul Bait, di sisiku ia bukan seorang yang kuat 

dan tidak bisa dijadikan hujjah. Dan diantara hadis keutamaan ahlul bait yang dimaksudkan 

oleh Ibnu Ady adalah hadis di atas. [Al Kamil Ibnu Ady 3/82-83]. 

Sekali lagi kami melihat kecenderungan Ibnu Ady untuk mendhaifkan hadis-hadis keutamaan 

Ahlul Bait dan mencacatkan para perawi yang sering meriwayatkan hadis keutamaan Ahlul 

Bait. Perhatikanlah pencacatan Ibnu Ady terhadap Dawud bin Abi Auf Abul Jahhaf sama 

dengan pencacatannya terhadap Yahya bin Ya‘la yaitu dengan kata-kata “penduduk kufah 

dan termasuk syiah mereka”. Bedanya hanya pada hadis Yahya bin Ya‘la Ibnu Ady bisa 

dengan mudahnya menetapkan kalau Yahya bin Ya‘la yang dimaksud adalah Al Aslamy 

yang dikenal dhaif sedangkan pada hadis Abul Jahhaf ia menambahkan kata ―di sisiku tidak 

kuat dan tidak bisa dijadikan hujjah‖ padahal Abul Jahhaf telah dinyatakan tsiqat oleh ulama 

terdahulu. Pencacatan seorang perawi hanya karena ia tasyayyu‟ atau hanya karena ia 

meriwayatkan hadis keutamaan ahlul bait adalah pencacatan yang tidak bisa diterima. 

Kesimpulannya hadis taat kepada Ali berarti taat kepada Nabi adalah hadis yang jayyid dan 

memiliki makna yang sama dengan hadis siapa yang memisahkan diri dari Ali berarti 

memisahkan diri dari Nabi. Salafy nashibi seperti biasa suka mencari-cari dalih atas nama 

ilmiah untuk mencacatkan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait. Semoga Allah SWT memberi 

petunjuk kepada mereka agar kembali ke jalan yang benar. Salam Damai 

Tawadlu’ Imam Ali Dalam Mengutamakan Abu Bakar 

dan Umar : Bantahan Terhadap Salafy 

Posted on Juni 8, 2010 by secondprince  

Tawadlu’ Imam Ali Dalam Mengutamakan Abu Bakar dan Umar : Bantahan 

Terhadap Salafy 

https://secondprince.wordpress.com/2010/06/08/tawadlu%e2%80%99-imam-ali-dalam-mengutamakan-abu-bakar-dan-umar-bantahan-terhadap-salafy/
https://secondprince.wordpress.com/2010/06/08/tawadlu%e2%80%99-imam-ali-dalam-mengutamakan-abu-bakar-dan-umar-bantahan-terhadap-salafy/
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Keutamaan Abu Bakr dan ‗Umar adalah satu hal yang tidak perlu disangsikan lagi. Banyak 

riwayat, baik berasal dari Nabi shallallaahu ‗alaihi wa sallam atau para shahabat lain yang 

memuat pujian bagi mereka berdua. Tetapi keutamaan yang dimiliki mereka berdua tidaklah 

melebihi keutamaan yang dimiliki Imam Ali bahkan telah shahih dari Rasulullah shallallahu 

‗alaihi wassalam berbagai keutamaan Imam Ali di atas mereka berdua. Siapapun yang 

dengan sabar dan objektif mengumpulkan semua keutamaan Imam Ali dan keutamaan Abu 

Bakar dan Umar kemudian membandingkannya maka ia akan mendapatkan kebenaran bahwa 

kedudukan Imam Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. 

. 

Tawadhu’ Imam Ali AS 

Sebagian orang yang menyebut dirinya salafy berhujjah dengan berbagai riwayat Imam Ali 

yang mengutamakan Abu Bakar dan Umar dibanding dirinya. Riwayat-riwayat tersebut 

sebenarnya telah kami bahas dan kami tunjukkan bahwa perkataan Imam Ali adalah bagian 

dari sikap tawadlu‘ beliau. Tetapi salafy tidak bisa menerima alasan tawadlu‘ tersebut. Oleh 

karena itu kami katakan kepada agar mereka juga menerima berbagai konsekuensi yang 

justru menentang keyakinan mereka sendiri. Dengan kata lain jangan berhujjah dengan cara-

cara yang tidak konsisten. 

ٖ هخٍؿش  ؼْ ر ٤ ٜ ٘خ حُ زِحٍ كيػ ٖ حُ ٖٔ ر ل ٢ِ حُ ٞ ػ ٘خ أر ٘خ كيػ ػ

٤ْ ػٖ  َحٛ َ٘ ػٖ ار ٢ ٓؼ ٘خٍ ػٖ أر ٖ ى٣ ٖ هَحٕ ػٖ كـخؽ ر ٜٗخد ر

زَ  ٘ ٓ ٠ِ ٤يٙ ػ ٠َد ر زَ ك ٘ ٔ ٠ حُ ِ ٤خ ػ ِ ؼض ػ ٔٓ خٍ  ٔش ه و ِ ػ

ٌَ ٝػَٔ  ٢ ر ٠ِ أر ٢ ػ ِٗٞ ٠ ل ٓخ ٣ ٞ ٢٘ إٔ ه ـ ِ وٍٞ ر ش ٣ ٌٞك حُ

زَ  ش ه وٞر ؼ َٙ حُ ٢٘ أً ٌ ُٝ ٤ٚ زض ك ؼخه ي ُ ًُ ٢ ويٓض ك ٘ض ط ً ٞ ُٝ

٤ٚ ِ ظَ ػ ل ٓ ٜٞ ٌٛح ك جخ ٖٓ  ٤ ٗ خٍ  ٓش ٖٓ ه وي ظ ظ١َ إٔ  حُ ل ٔ ٠ِ حُ ٓخ ػ

ٍٓٞ هللا  ؼي ٍ ِْ ٝر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٘خّ ٍ ٤َ حُ ه

ْ ػَٔ ٌَ ػ ٞ ر ِْ أر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  

Telah menceritakan kepada kami Abu „Aliy Al-Hasan bin Al-Bazzaar : Telah menceritakan 

kepada kami Al-Haitsam bin Khaarijah : Telah menceritakan kepada kami Syihaab bin 

Khiraasy, dari Hajjaaj bin Diinaar, dari Abu Mi‟syar, dari Ibraahiim, dari „Alqamah, ia 

berkata : Aku mendengar „Aliy di atas mimbar, lalu ia memukul mimbar Kuufah dengan 

tangannya seraya berkata : Telah sampai kepadaku ada satu kaum yang mengutamakan 

diriku di atas Abu Bakr dan „Umar. Seandainya saja aku dapati hal itu sebelumnya, niscaya 

aku berikan/tetapkan hukuman padanya. Akan tetapi aku tidak suka ada satu hukuman 

sebelum permasalahan ada. Barangsiapa yang mengatakan sesuatu dari hal tersebut, maka 

ia telah dusta. Baginya diberikan hukuman sebagai seorang pendusta. Bahwasannya sebaik-

baik manusia adalah Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam. Dan setelah Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam adalah Abu Bakr, kemudian „Umar. [As Sunnah Ibnu Abi 

Ashim no 993] 

 ٖ ٜٗخد ر ٘خ  ٠ٓ ػ ٞٓ ٖ ٌْ ر ل ق حُ ٛخُ  ٞ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

 ْ٤ َحٛ َ٘ ػٖ ار ٢ ٓؼ ٘خٍ ػٖ أر ٖ ى٣ لـخؽ ر ٢٘ حُ هَحٕ كيػ
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 ٢ِ ٘خ ػ ز خٍ هط زَ ٝه ٘ ٔ ٌٛح حُ  ْ٤ ٖ ه ٔش ر و ِ َٟد ػ خٍ  ؼ٢ ه ٘و حُ

ٓخ   َ ًًٝ ٤ٚ ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ زَ ك ٘ ٔ ٌٛح حُ  ٠ ِ ٘ٚ ػ ٢ٟ هللا ػ ٍ

َ ٗخء حُ  ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼي ٍ خٕ ر ٘خّ ً ٤َ حُ خٍ إ ه َ ٝه ًٌ ٙ إٔ ٣

٘خ  ْ أكيػ ٜ٘ٔخ ػ ٢ٟ هللا ػ ْ ػَٔ ٍ ٌَ ػ ٞ ر ِْ أر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

خ ٤ٜ ٠٠ هللا ك و خ ٣ ٛٔخ أكيحػ ؼي  ر

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu 

Shalih Hakam bin Musa telah menceritakan kepada kami Syihab bin Khirasy telah 

menceritakan kepada kami Hajjaj bin Dinar dari Abi Ma‟syar dari Ibrahim An Nakha‟i yang 

berkata Alqamah bin Qais memukul mimbar ini dan berkata “Ali RA pernah berkhutbah 

kepada kami di atas mimbar ini. Dia memuji Allah dan menyanjung-Nya. Dia menyebutkan 

apa yang dikehendaki oleh Allah untuk disebutkannya. Lalu dia berkata “Sesungguhnya 

manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar kemudian Umar. Sepeninggal 

mereka berdua, kitapun membuat hal-hal baru dimana Allah akan memberikan hukuman atas 

hal-hal baru itu” [Musnad Ahmad 1/127 no 1051 Syaikh Al Arnauth menyatakan 

sanadnya kuat] 

١َ ٝٓلٔي  وٞح٣ٍ ٖ ػَٔ حُ ٤ي هللا ر ز ٢٘ ػ خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ كيػ

٘خ  ؼ ١َ ه وٞح٣ٍ لع حُ ٌٛح ُ ي ٝ ٣ُ ٖ خ كٔخى ر خ٫ ٗ ٖ ه ٣ٞ خٕ ُ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ر

ْٛ ػٖ ٍُ  وخٍ أ٫ ػخ ٓخ ك ٞ ٢ِ ٣ ٘خ ػ ز خٍ هط لش ه ٤ ٢ ؿل ػٖ أر

 ْ زًَ خٍ أ٫ أه ْ ه ٌَ ػ ٞ ر خ أر ٤ٜ ز ؼي ٗ ٌٛٙ ح٧ٓش ر  َ٤ و ْ ر زًَ أه

ٌَ ػَٔ ٢ ر ؼي أر خ ٝر ٤ٜ ز ؼي ٗ ٌٛٙ ح٧ٓش ر  َ٤ و  ر

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah, ia berkata : Telah menceritakan kepadaku 

„Ubaidullah bin „Umar Al-Qawaariiriy dan Muhammad bin Sulaimaan Luwain, mereka 

berdua berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Hammaad bin Zaid – dan ini adalah 

lafadh Al-Qawaariiriy – , ia berkata : Telah menceritakan kepada kami „Aashim, dari Zirr, 

dari Abu Juhaifah, ia berkata : Pada suatu hari „Aliy berkhutbah kepada kami, lalu ia 

berkata : “Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling baik dari umat 

ini setelah Nabinya shallallaahu „alaihi wa sallam? (yaitu) Abu Bakr”. Kemudian ia berkata 

lagi : “Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling baik dari umat ini 

setelah Nabinya shallallahu „alaihi wa sallam dan setelah Abu Bakr ? (yaitu) „Umar”. 

[Fadhail Ash Shahabah no 399] 

 ٖ ي ر خ هخُ زَٗ ٓط٢ أه ٞح ٤ش حُ و ٖ ر ٛذ ر ٝ ٢٘ زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

٤ٖ ػٖ ح ٜ زي هللا ػٖ ك خّ ػ خٍ ه ٤ٚ ه ٤َ ػٖ أر زي ه ٖ ػ ٤ذ ر ٔ ٔ ُ

٘خ  ي أكيػ خ ه ٌَ ٝػَٔ ٝأٗ ٞ ر خ أر ٤ٜ ز ؼي ٗ ٌٛٙ ح٧ٓش ر  َ٤ وخٍ ه ٢ِ ك ػ

ٗخء ٓخ  خ  ٤ٜ ٠ ك ؼخُ ٠٠ هللا ط و خ ٣ ْٛ أكيحػ ؼي  ر

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata menceritakan kepadaku Wahab bin 

Baqiyah Al Wasithi yang berkata telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari 

Hushain dari Al Musayyab bin Abdu Khair dari ayahnya yang berkata “Ali berdiri dan 

berkata “Orang yang terbaik diantara umat ini setelah Nabi mereka adalah Abu Bakar dan 
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Umar. Sesungguhnya kita telah membuat hal-hal baru sepeninggal mereka dimana Allah 

akan memberikan hukuman atas hal-hal baru itu sesuai dengan kehendak-Nya” [Musnad 

Ahmad 1/15 no 926 dishahihkan oleh Syaikh Al Arnauth]  

٘خ  ٗي ػ ٢ ٍح ٖ أر ٘خ ؿخٓغ ر ٤خٕ ػ ل ٓ ٘خ  ٤َ ػ ؼ ً ٖ ٘خ ٓلٔي ر كيػ

٠ِ ػٖ ٓلٔي  ؼ ٣ ٞ ٤َ أر ٘خّ ه ٢ أ١ حُ ِض ٧ر خٍ : ه ٤ش ه ل ٘ ل ٖ حُ ر

 ْ ِض ػ خٍ ه ٌَ ه ٞ ر خٍ أر ِْ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼي ٍ ر

ِض  و خٕ ك ٔؼ وٍٞ ػ ٤ ْ ٖٓ ك ٍٞ ػ ٤ض إٔ أه ٘ ْ ه خٍ ػ ْ ػَٔ ه خٍ ػ ٖٓ ه

ٖ٤ ِٔ ٔ ٔ خ ا٫ ٍؿَ ٖٓ حُ ٓخ أٗ خٍ  ش ه خ أر ض ٣ ْ أٗ  ػ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsiir : Telah menceritakan kepada kami 

Sufyaan : Telah menceritakan kepada kami Jaami‟ bin Abi Raasyid : Telah menceritakan 

kepada kami Abu Ya‟laa, dari Muhammad bin Al-Hanafiyyah, ia berkata : Aku pernah 

bertanya kepada ayahku („Aliy bin Abi Thaalib) : “Siapakah manusia yang paling baik 

setelah Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam?. Ia menjawab : “Abu Bakr”. Aku kembali 

bertanya : “Kemudian siapa ?”. Ia menjawab : “Umar”. Muhammad bin Al-Hanafiyah 

berkata : “Lalu aku khawatir jika aku kembali bertanya „kemudian siapa ?‟, lalu ia 

menjawab „Utsmaan”. Aku lalu bertanya : “Apakah setelah itu engkau wahai ayahku ?”. Ia 

menjawab : “Aku hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin”. [Sunan Abu Dawud no 

4629] 

Semua atsar Imam Ali di atas adalah bagian dari sikap tawadlu‘ Beliau. Hal ini nampak jelas 

dalam perkataan Imam Ali tersebut bagi mereka yang memahaminya dengan baik 

 Mengenai atsar khutbah Imam Ali kepada orang-orang maka di dalamnya terdapat 
perkataan yang menunjukkan sikap tawadlu’ beliau yaitu perkataan “Sepeninggal mereka 
berdua, kitapun membuat hal-hal baru dimana Allah akan memberikan hukuman atas hal-
hal baru itu”. Perkataan ini jelas tawadlu’ karena Imam Ali tidak pernah membuat hal-hal 
yang baru dimana Allah SWT akan memberikan hukuman untuk itu. Justru cukup banyak hal-
hal baru yang muncul pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Maka tidak bisa tidak 
perkataan Imam Ali di atas menunjukkan sikap tawadlu’ beliau 

 Mengenai perkataan Imam Ali kepada anaknya Muhammad bin Al Hanafiyah maka di 
dalamnya terdapat perkataan yang menunjukkan sikap tawadlu’ beliau yaitu “Aku hanyalah 
seorang laki-laki dari kaum muslimin”. Sangat jelas ini merupakan sikap tawadlu’ Imam Ali 
karena telah shahih berbagai hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam keutamaan Beliau 
diantara semua sahabat yang lain. Sehingga sangat tidak mungkin kalau kedudukan Imam Ali 
hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin. 

Jadi kami memiliki alasan yang cukup untuk menyatakan kalau perkataan Imam Ali dalam 

atsar-atsar di atas adalah bagian dari sikap tawadlu‘ Beliau. Sangat mungkin kalau perkataan 

Imam Ali ini disampaikan untuk meredakan perselisihan atau pertentangan yang terjadi di 

antara orang-orang soal kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana yang telah 

disebutkan bahwa Imam Ali pernah berkhutbah dihadapan orang-orang kalau Beliau lebih 

berhak dalam urusan khilafah daripada Abu Bakar dan Umar dan disebutkan pula bahwa 

Beliau telah berhujjah dengan hadis Ghadir-khum untuk membuktikan kekhalifahan Beliau. 
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ؼخ ٢ٟ هللا ط ٍ ٢ِ خٍ ؿٔغ ػ ٤َ ه ل ط ٢ حُ ٢ ػٖ أر ٘خّ ك ٘ٚ حُ ٠ ػ ُ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٓٔغ ٍ  ِْ ٔ َٓة ٓ َ ح ٘ي هللا ً ْٜ أٗ خٍ ُ ْ ه زش ػ َك حُ

 ٕٞ ٬ػ وخّ ػ خّ ك ٔخ ه ٓٔغ ُ ٓخ  َ هْ  ّٞ ؿي٣ وٍٞ ٣ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

٤ٖ أهٌٙ  ٜ٘يٝح ك ٤َ ك ؼ خّ ً وخّ ٗ ٤ْ ك ؼ ٗ ٞ خٍ أر ٘خّ ٝه ٖٓ حُ

 ْٜٔ ل ٤ٖ ٖٓ أٗ ٘ ٔئٓ خُ ٠ ر ٠ أُٝ ٕٞ حٗ ِٔ ؼ ٘خّ أط ِ وخٍ ُ ٤يٙ ك ر

خ ٍّ ؼْ ٣ ٞح ٗ خُ ِْٜ ٝحٍ ٖٓ ه ٌٜح ٫ٞٓٙ حُ ٘ض ٫ٞٓٙ ك خٍ ٖٓ ً ٍٝ هللا ه

٤ض  و ِ جخ ك ٤ ٗ  ٢ٔ ل ٗ ٢ ؤٕ ك وَؿض ًٝ خٍ ك ٝح٫ٙ ٝػخى ٖٓ ػخىحٙ ه

 ٚ٘ ٠ ػ ؼخُ ٢ٟ هللا ط ٤خ ٍ ِ ؼض ػ ٔٓ  ٠ ٚ حٗ ِض ُ و ْ ك ٖ أٍه ي ر ٣ُ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ ي  ٌَ ه ٘ ٔخ ط خٍ ك ٌح ه ٌح ًٝ وٍٞ ً ٣

ٚ ي ُ وٍٞ ًُ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  ػ

Dari Abu Thufail yang berkata “Ali mengumpulkan orang-orang di tanah lapang dan 

berkata “Aku meminta dengan nama Allah agar setiap muslim yang mendengar Rasulullah 

SAW bersabda di Ghadir khum terhadap apa yang telah didengarnya. Ketika ia berdiri maka 

berdirilah tigapuluh orang dari mereka. Abu Nu‟aim berkata “kemudian berdirilah banyak 

orang dan memberi kesaksian yaitu ketika Rasulullah SAW memegang tangannya (Ali) dan 

bersabda kepada manusia “Bukankah kalian mengetahui bahwa saya lebih berhak atas kaum 

mu‟min lebih dari diri mereka sendiri”. Para sahabat menjawab “benar ya Rasulullah”. 

Beliau bersabda “barang siapa yang menjadikan Aku sebagai pemimpinnya maka Ali pun 

adalah pemimpinnya dukunglah orang yang mendukungnya dan musuhilah orang yang 

memusuhinya. Abu Thufail berkata “ketika itu muncul sesuatu yang mengganjal dalam 

hatiku maka aku pun menemui Zaid bin Arqam dan berkata kepadanya “sesungguhnya aku 

mendengar Ali RA berkata begini begitu, Zaid berkata “Apa yang patut diingkari, aku 

mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu tentangnya” [Musnad Ahmad 4/370 no 

19321 dengan sanad yang shahih seperti yang dikatakan Syaikh Syu‟aib Al Arnauth] 

كيػ٢٘ ٍٝف رٖ ػزي حُٔئٖٓ ػٖ أر٢ ػٞحٗش ػٖ هخُي حُلٌحء ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ 

٢  أر٢ رٌَس إٔ ػ٤ِخً أطخْٛ ػخثيحً كوخٍ ٓخ ُو٢ أكي ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓش ٓخ ُو٤ض ٞك ط

 َ ٌٜح ح٧ٓ ٘خّ ر خ أكن حُ ِْ ٝأٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ض  ِٔ ٓ ٤ض ٝ ٟ ؼض ٍٝ زخ٣ ِق ػَٔ ك ظو ٓ خ ٌَ ك خ ر ٘خّ أر غ حُ زخ٣ ك

ْٛ ح٥ٕ  ٤ض ٝ ٟ ض ٍٝ ِٔ ٓ ؼض ٝ زخ٣ خٕ ك ٔؼ ٘خّ ػ غ حُ خ٣ ْ ر ػ

ش ؼخ٣ٝ ٓ ٖ٤ ٢٘ ٝر ٤ ِٕٞ ر ٤ ٔ ٣ 

Telah menceritakan kepadaku Rawh bin Abdul Mu‟min dari Abi Awanah dari Khalid Al 

Hadzdza‟ dari Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa Ali mendatangi mereka dan berkata 

“tidak ada satupun dari umat ini yang mengalami seperti yang saya alami. Rasulullah SAW 

wafat dan sayalah yang paling berhak dalam urusan ini [kekhalifahan]. Kemudian orang-

orang membaiat Abu Bakar terus Umar menggantikannya, maka akupun ikut membaiat, 

pasrah dan menerima. Kemudian orang-orangpun membaiat Utsman maka akupun ikut 

membaiat, pasrah dan menerima. Dan sekarang mereka bingung antara Saya dan Muawiyah 

[Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 1/294 dengan sanad yang shahih sesuai syarat Bukhari] 
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Perkataan Imam Ali bahwa ia yang paling berhak dalam masalah khilafah jelas mengundang 

perselisihan dan pertentangan di kalangan orang-orang. Sebagian diantara mereka mulai 

meragukan keabsahan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar [bahkan mungkin ada yang mulai 

mencela Abu Bakar dan Umar] dan mereka ini ditentang oleh sebagian orang lain yang justru 

mengutamakan Abu Bakar dan Umar. Perselisihan seperti ini tentu jika dibiarkan berlarut-

larut akan melemahkan kekuatan pemerintahan Imam Ali apalagi saat itu Beliau harus 

menghadapi penentangan dari Muawiyah dan pengikutnya. Oleh karena itu Imam Ali 

berkhutbah di hadapan orang-orang untuk meredakan perselisihan dengan memuji Abu Bakar 

danUmar dan mengatakan “Sepeninggal mereka berdua, kitapun membuat hal-hal baru 

dimana Allah akan memberikan hukuman atas hal-hal baru itu”. Sikap tawadlu‘ beliau ini 

telah meredakan perselisihan yang terjadi diantara pengikut Beliau. Tentu saja semua ini 

adalah penafsiran yang kami pilih dan lebih sesuai dengan berbagai riwayat lain tentang 

keutamaan Beliau. 

Jika salafy tidak suka atau menentang penafsiran seperti ini ya silakan saja. Justru jika 

diartikan secara zhahir maka atsar-atsar Imam Ali di atas menunjukkan kalau Imam Ali 

hanyalah seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin yang telah melakukan hal-hal baru 

sehingga mendapat hukuman dari Allah SWT. Konsekuensinya salafy harus meyakini 

kebenaran pernyataan tersebut. Tetapi anehnya mereka sendiri mengakui bahwa Imam Ali 

adalah orang yang paling utama diantara para sahabat yang lain setelah Abu Bakar, Umar dan 

Utsman. Mengapa mereka tidak berpegang pada perkataan Imam Ali kalau Beliau hanyalah 

seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin?. Beranikah mereka mengatakan Imam Ali 

membuat hal-hal baru yang mendapat hukuman dari Allah SWT?. Bukankah mereka salafy 

menolak untuk mengartikan atsar tersebut dengan sikap tawadhu‘. Kalau mereka salafy ingin 

mengatakan bahwa mereka juga berhujjah dengan berbagai hadis keutamaan Imam Ali yang 

lain maka itu juga yang telah kami lakukan. Keutamaan-keutamaan Imam Ali yang 

diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam menunjukkan keutamaan Imam Ali 

yang tinggi diantara para sahabat yang lain termasuk Abu Bakar, Umar dan Utsman. 

. 

. 

Tawadhu’ Rasulullah SAW 

Sikap tawadlu‘ yang ditunjukkan Imam Ali ini pernah pula dilakukan oleh Rasulullah 

shallallahu ‗alaihi wasallam. Telah diriwayatkan berbagai hadis shahih bahwa Rasulullah 

SAW mengatakan jangan mengutamakan Beliau dari para Nabi yang lain atau riwayat 

dimana Beliau mengatakan Jangan mengutamakanku dari Musa alaihis salam dan 

sebagainya. Padahal umat islam mengakui kalau Beliau Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wasallam adalah Nabi yang paling utama Sayyidul anbiya‘. 

٢ كي ٖ أر ِ ر ؼ٣ِ زي حُ ٤غ، ػٖ ػ ِ ٤َ، ػٖ حُ ٌ ٖ ر ٠٤ ر ل ٘خ ٣ ػ

 ٢ٟ َس ٍ ٣َٛ  ٢ َؽ، ػٖ أر ٠َ، ػٖ ح٧ػ ل ٖ حُ زي هللا ر ٔش، ػٖ ػ ِ ٓ

 ،ٚٛ َ جخ ً ٤ ٗ ٜخ  ، أػط٢ ر ٚظ ؼ ِ ٓ ؼَٝ  ٜٞى١ ٣ خ ٣ ٘ٔ ٤ خٍ:ر ٘ٚ ه هللا ػ

ٚؼ ٍؿَ ٖٓ  ٔٔ َ٘، ك ز ٠ حُ ِ ٠ٓ ػ ل٠ ٓٞ ٛط ١ٌ ح وخٍ: ٫، ٝحُ ك

 ١ٌ وٍٞ: ٝحُ خٍ: ط ٜٚ، ٝه ِطْ ٝؿ وخّ ك ٜخٍ، ك ٠ٓ ح٧ٗ ل٠ ٓٞ ٛط ح
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ٛذ  ٌ خ؟ ك َٗ ٤ٖ أٜظ ِْ ر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ َ٘، ٝحُ ز ٠ حُ ِ ػ

طْ ٝؿ٢ٜ،  ُ ٕ٬ خٍ ك ٔخ ر يح، ك ٓش ٜٝػ ً ٢ ْٓ، إ ُ وخ خ حُ وخٍ: أر ٤ٚ ك اُ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٠ذ حُ ـ َٙ، ك ًٌ ٜٚ(. ك طٔض ٝؿ ُ ْ وخٍ: )ُ ك

٤خء  ز ٤ٖ أٗ ِٞح ر ٠ ل خٍ: )٫ ط ْ ه ٜٚ، ػ ٢ ٝؿ ٢ ك ظ٠ ٍث ِْ ك ٓ ٝ

ٚ ٢ حُ لن ك ٘ ٣ ٚ بٗ ٔٔخٝحص ٖٝٓ هللا، ك ٢ حُ ؼن ٖٓ ك ٜ ٤ ٍٝ، ك

ٕٞ أٍٝ ٖٓ  ؤً ٤ٚ أهَٟ، ك لن ك ٘ ٣ ٖ ٗخء هللا، ػ ٢ ح٧ٍٝ ا٫ ٖٓ  ك

 ّٞ ٚظ ٣ و ؼ ٜ ٓذ ر ٬ أى١ٍ أكٞ ؼَٕ، ك خُ ٠ٓ آهٌ ر بًح ٓٞ ؼغ، ك ر

ظ٠ ٓ ٖ ْ ر ٗٞ ٠َ ٖٓ ٣ ٍٞ: إ أكيح أك ٢ِ، ٫ٝ أه ز ؼغ ه طٍٞ، أّ ر  حُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bakiir dari Laits dari „Abdul „Aziz bin Abi 

Salamah dari Abdullah bin Al Fadhl dari Al‟Araj dari Abu Hurairah radiallahu „anhu yang 

berkata : Suatu ketika seorang Yahudi menawarkan barang dagangannya, seseorang ingin 

membelinya dengan harga yang tidak disukai [oleh Yahudi tersebut]. Ia berkata “tidak demi 

Yang memilih Musa untuk sekalian manusia” kemudian seseorang dari kalangan Anshar 

mendengarnya maka dia bangkit dan menampar wajah yahudi tersebut. Ia berkata “engkau 

katakan tadi demi Yang memilih Musa untuk sekalian manusia padahal Nabi shallallahu 

„alaihi wasallam ada diantara kami?”. Maka Yahudi tersebut mengahadap Nabi dan berkata 

“wahai Abul Qasim sesungguhnya aku dalam perlindungan dan perjanjian lantas mengapa 

fulan menampar wajahku”. Nabi berkata “mengapa engkau menampar wajahnya?”. Maka 

ia menyebutkannya. Kemudian marahlah Nabi shallallahu „alaihi wasallam hingga 

kemarahan terlihat jelas di wajah Beliau. Beliau berkata “janganlah kalian mengutamakan 

diantara para Nabi Allah sesungguhnya akan ditiup shuur [terompet sangkakala] kemudian 

yang di langit dan di bumi akan mati kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian ditiup 

sekali lagi maka aku yang pertama kali bangkit dan aku dapati Musa telah memegang pilar 

Arsy. Aku tidak tahu apakah ia dibebaskan darinya karena telah merasakannya di bukit Thur 

atau dibangkitkan sebelumku, dan tidak pula aku mengatakan ada seseorang yang lebih 

utama dari Yunus bin Matta” [Shahih Bukhari no 3414] 

Dalam riwayat lain disebutkan kalau Nabi shallallahu ‗alaihi wassalam setelah mendengar 

alasan lelaki anshar, Beliau berkata 

٤خء ز ٤ٖ ح٧ٗ ٢ ٖٓ ر َٗٝ٤ و بك ،٫ ط ُ٘ح ٕ ٣ٜ ّخ ؼ و ٕٞ ٣ٞ ّ 

ٔش ٖٓ  وخث ٠ٓ آهٌ ر ٞٔ خ ر بًح أٗ ٤ن، ك ل ٕٞ أٍٝ ٖٓ ٣ ؤً ٓش، ك ٤خ و حُ

طٍٞ وش حُ ؼ ٜ ٢ِ أّ ؿ١ِ ر ز خم ه ٬ أى١ٍ أك ؼَٕ، ك ْ حُ ٞحث  ه

Janganlah mengutmakanku dari Nabi-Nabi Allah [yang lain], sesungguhnya orang-orang 

akan mati di hari kiamat kemudian aku adalah orang yang pertama bangkit ternyata aku 

dapati Musa memegang salah satu pilar dari pilar-pilar arsy, aku tidak tahu apakah ia 

dibangkitkan sebelumku atau telah merasakannya di bukit Thur [Shahih Bukhari no 4638] 

Dalam riwayat lain disebutkan kalau Nabi shallallahu ‗alaihi wassalam setelah mendengar 

alasan lelaki anshar, Beliau berkata 
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٠ٓ ٞٓ ٠ِ ٢ ػ َٗٝ٤ و بك ،٫ ط ُ٘ح ٕ ٣ٜ ّخ ؼ و ٕٞ ٣ٞ وُح ّ ٤  ،شٓخ

ذ  خ١ٖ ؿخٗ ٠ٓ ر بًح ٓٞ ٤ن، ك ل ٕٞ أٍٝ ٖٓ ٣ ؤً ْ، ك ٜؼ ؼن ٓ ٛ ؤ ك

ؼَٕ،  ٖٓٔ حُ خٕ  ٢ِ، أٝ ً ز خم ه ؤك ؼن ك ٛ  ٖ ٤ٔ خٕ ك ٬ أى١ٍ: أً ك

هللا  ٠٘ ؼ ظ ٓ  ح

Janganlah kalian mengutamakanku dari Musa, sesungguhnya orang-orang akan mati pada 

hari kiamat, aku juga mati bersama mereka. Maka aku yang pertama bangkit dan ketika itu 

Musa berada di bawah Arasy. Aku tidak tahu apakah ia dibangkitkan sebelumku atau ia 

termasuk yang dikecualikan oleh Allah SWT. [Shahih Bukhari no  2411 dan no 3408] 

ٖ ػَٔٝ  ٘خ ٓلٔي ر خٕ كيػ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ زيس ر ٘خ ػ ذ كيػ ٣َ ً ٞ ٘خ أر كيػ

٘ش ٫  ٔي٣ ٔٞم حُ ٜٞى١ ر خٍ ٣ خٍ ه َس ه ٣َٛ  ٢ ٔش ػٖ أر ِ ٓ  ٞ ٘خ أر كيػ

ٌ يٙ ٝحُ ٜخٍ ٣ غ ٍؿَ ٖٓ ح٧ٗ َك خٍ ك َ٘ ه ز ٠ِ حُ ٠ٓ ػ ل٠ ٓٞ ٛط ١ ح

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢ هللا  ٘خ ٗ ٤ ٌٛح ٝك وٍٞ  خٍ ط ٜٚ ه ٜخ ٝؿ ٜي ر ك

 ٍٜٞ ٢ حُ لن ك ٗٝ { ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ ِْ ك ٓ

لن  ٗ ْ ٗخء هللا ػ ٢ ح٧ٍٝ ا٫ ٖٓ  ٔٔٞحص ٖٝٓ ك ٢ حُ ؼن ٖٓ ك ٜ ك

ٕٞ أ ؤً ٘ظَٕٝ } ك ٤خّ ٣ ْٛ ه بًح  ٤ٚ أهَٟ ك بًح ك ٓٚ ك غ ٍأ ٍٝ ٖٓ ٍك

٢ِ أٝ  ز ٓٚ ه غ ٍأ ٬ أى١ٍ أٍك ؼَٕ ك ْ حُ ٞحث ٔش ٖٓ ه وخث ٠ٓ آهٌ ر ٞٓ

٠٘ هللا ؟  ؼ ظ ٓ ٖٓٔ ح خٕ  وي ً ظ٠ ك ٓ ٖ ْ ر ٗٞ ٤َ ٖٓ ٣ خ ه خٍ أٗ ٖٝٓ ه

ٌد ً 

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib : telah menceritakan kepada kami : „Abdah bin 

Sulaiman : telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru : telah menceritakan 

kepada kami : Abu Salamah dari Abu Hurairah yang berkata seorang Yahudi di pasar 

pernah berkata “tidak demi Yang memilih Musa dari sekalian manusia”. Abu Hurairah 

berkata seorang laki-laki dari kalangan Anshar mengangkat tangan memukul wajahnya 

sambil berkata “kamu mengatakan seperti itu sementara diantara kami ada Nabi shallallahu 

„alaihi wasallam”. Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkata “dan ditiup sangkakala 

maka matilah yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah kemudian 

ditiuplah sekali lagi maka mereka bangkit dan menunggu” [Az Zumar ayat 68], aku adalah 

orang yang pertama mengangkat kepala, saat itu Musa telah memegang salah satu pilar dari 

pilar-pilar „arasy aku tidak tahu apakah ia mengangkat kepalanya sebelumku atau termasuk 

yang dikecualikan Allah SWT? Dan barangsiapa mengatakan aku lebih baik dari Yunus bin 

Matta maka ia seorang pendusta” [Sunan Tirmidzi 5/373 no 3245 dishahihkan oleh Syaikh 

Al Albani] 

Para ulama diantaranya Ibnu Katsir dan Ibnu Qutaibah menafsirkan berbagai riwayat di atas 

sebagai salah satu sikap tawadhu‘ Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam karena sudah jelas 

Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam adalah Sayyidul Anbiya‘ dan yang paling mulia 

diantara para Nabi. Sekarang mari kita menafsirkan hadis-hadis di atas dengan menuruti cara 

berdalil versi salafy. Jika kami mengikuti cara pikir salafy maka kami katakan : sangatlah 

sulit untuk menerima hujjah bahwa ini adalah sikap tawadhu‘ Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wasallam karena dari riwayat di atas ditunjukkan 
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 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam marah kepada lelaki anshar tersebut sehingga 
kemarahan tampak jelas dari raut wajah Beliau. Padahal lelaki anshar tersebut 
mengutamakan Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam di atas Musa. 

 Lafaz yang diucapkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah “Jangan 
mengutamakanku dari Musa” atau “Jangan mengutamakanku dari para Nabi yang lain” 
merupakan larangan yang jelas 

 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan jelas mengatakan siapa yang mengatakan aku 
[Beliau] lebih baik dari Yunus bin Matta maka ia seorang pendusta. 

Mari kita tanyakan kepada salafy, apakah Nabi shalallahu „alaihi wasallam lebih utama dari 

para Nabi yang lain termasuk lebih utama dari Nabi Yunus alaihis salam?. Jika mereka 

menjawab “ya” maka secara zhahir hadis di atas sangat boleh disebutkan kalau mereka 

salafy adalah pendusta. Jika mereka menjawab “tidak” maka kalian salafy telah menentang 

diri kalian sendiri dan umat islam lainnya yang berkeyakinan kalau Nabi Muhammad 

shallallahu ‗alaihi wasallam adalah Sayyidul Anbiya‘. Bagi kami pribadi, kami lebih memilih 

menafsirkan hadis-hadis di atas sebagai sikap tawadhu‟ Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam 

Hadis-hadis Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam di atas adalah analogi yang baik bagi 

Atsar Imam Ali soal Abu Bakar dan Umar sebelumnya. 

 Imam Ali mengatakan siapa yang mengutamakan Abu Bakar dan Umar atas dirinya adalah 
pendusta sama halnya dengan perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa siapa yang 
mengatakan aku [Beliau] lebih baik dari Yunus bin Matta maka ia seorang pendusta. Kedua 
perkataan ini ditafsirkan dengan sikap tawadhu’ 

 Imam Ali dikatakan memukul mimbar ketika mendengar ada yang mengutamakan Abu Bakar 
dan Umar atas dirinya dan ditafsirkan oleh salafy bahwa ini menunjukkan kemarahan Imam 
Ali. Maka ini sama halnya dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam marah sehingga 
kemarahan tampak jelas dari wajah Beliau ketika mendengar perkataan lelaki anshar 
padahal lelaki tersebut mengutamakan dirinya atas Nabi Musa. Keduanya ditafsirkan sebagai 
sikap tawadhu’ 

. 

. 

Bukti Keutamaan Imam Ali di Atas Abu Bakar dan Umar 

Dalam perkara tafdhil kami tidak pernah mencukupkan diri hanya kepada satu riwayat semata 

seperti yang ditunjukkan oleh para pengikut salafy. Mengapa dalam masalah tafdhil shahabat 

kami menganggap Imam Ali lebih utama diantara para sahabat lainnya termasuk Abu Bakar 

dan Umar karena telah diriwayatkan berbagai hadis shahih keutamaan Imam Ali di atas 

semua sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar. Salah satunya adalah sebagai berikut 

 ٠ٔ ٤ ٠ٓ ػٖ ػ ٞٓ ٖ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ ٤غ كيػ ًٝ ٖ ٤خٕ ر ل ٓ ٘خ  كيػ

٠ِ هللا  ٛ ز٢  ٘ ٘ي حُ خٕ ػ خٍ ً ي ه ٓخُ  ٖ ْ ر ٔي١ ػٖ أٗ ٖ ػَٔ ػٖ حُ ر

٤ي  وي اُ ِ ؤكذ ه ٢٘ ر ظ ِْٜ آث وخٍ حُ ٤َ ك ١ ِْ ٓ ٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

ـخ ٤َ ك ط ٌٛح حُ َ ٓؼ٢  ؤً ٣ ٚؼ ٓ َ ؤً ٢ِ ك  ء ػ
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Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki‟ yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ubaidillah bin Musa dari Isa bin Umar dari As Suddi dari Anas bin Malik yang berkata 

Rasulullah SAW suatu ketika memiliki daging burung kemudian Beliau SAW bersabda “Ya 

Allah datangkanlah hambamu yang paling Engkau cintai agar dapat memakan daging 

burung ini bersamaKu. Maka datanglah Ali dan ia memakannya bersama Nabi SAW” 

[Sunan Tirmidzi 5/636 no 3721 hadis shahih dengan keseluruhan jalannya] 

 ٞ ٘خ أر خٕ ػ ٔؼ ٘ خٍ حُ خٍ ه غ ه ٖ ك٣َ ٤ِحٍ ر ؼ ٘خ حُ ْ ػ ٗٞ ٘خ ٣ ٤ْ ػ ؼ ٗ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ٌَ ػ ٞ ر ظؤًٕ أر ٓ خٍ ح ٤َ ه ٘ ٖ ر ر

ض حٕ  وي ػَك وٍٞ ٝهللا ُ ٤خ ٠ٛٝ ط ٘ش ػخُ ٛٞص ػخث ٔٔغ  ِْ ك ٓ  ٝ

 ٌَ ٞ ر ظؤًٕ أر ٓ خ خ ك ٬ػ ٤ٖ أٝ ػ ط َٓ ٠٘ ٓٝ ٢ ٤ي ٖٓ أر ٤خ أكذ اُ ِ ػ

ش ح٫ أ ٗ٬ ٘ض ك خ ر وخٍ ٣ خ ك ٤ٜ ٟٛٞ اُ ؤ يهَ ك ٤ٖ ك ؼ َك ؼي ط ٔٓ

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ي ػ ٛٞط  

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟aim yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Yunus yang berkata telah menceritakan kepada kami Al „Aizar bin Huraits yang berkata 

Nu‟man bin Basyir berkata “Abu Bakar meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah 

SAW. Kemudian beliau mendengar suara tinggi Aisyah yang berkata kepada Rasulullah SAW 

“Demi Allah sungguh aku telah mengetahui bahwa Ali lebih Engkau cintai daripada aku dan 

ayahku” sebanyak dua atau tiga kali. Abu Bakar meminta izin masuk menemuinya dan 

berkata “Wahai anak perempuan Fulanah tidak seharusnya kau meninggikan suaramu 

terhadap Rasulullah SAW” [Musnad Ahmad no 18333 tahqiq Syaikh Ahmad Syakir dan 

Hamzah Zain dengan sanad yang shahih] 

Allah SWT telah mengabulkan doa Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam bahwa Imam Ali 

adalah hamba yang paling dicintai Allah SWT. Keutamaan ini menunjukkan keutamaan 

yang tinggi Imam Ali di atas semua sahabat lain termasuk Abu Bakar dan Umar. Tidak perlu 

aneka ragam ta‘wil dan sangat jelas ucapan ini berasal dari Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wasallam dan dikabulkan oleh Allah SWT. Demikian jelas, dapat dipahami semua strata 

kaum muslimin yang berakal dan paham bahasa manusia. 

Dan dikatakan pula oleh Aisyah radiallahu‘ anhu di depan Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wasallam dan didengar pula oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam lebih mencintai Ali dari Abu Bakar dan Aisyah. Sudah jelas ini adalah bukti 

nyata keutamaan Imam Ali di atas Abu Bakar radiallahu ‗anhu. Sangat jelas dapat dipahami 

semua strata kaum muslimin yang berakal dan paham bahasa manusia. Inilah penjelasan dan 

bukti shahih dari Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam dan tidaklah mengherankan jika Abu 

Bakar sendiri kendati ia dibaiat sebagai khalifah, ia sendiri mengakui kalau ia bukanlah yang 

terbaik diantara para sahabat Nabi. 

ٔخ  خٍ ُ ي ه ٓخُ  ٖ ْ ر ٢٘ أٗ ١َٛ كيػ ِ ٢٘ حُ ٓلخم كيػ ٖ ح خٍ ٓلٔي ر ٝه

 ٠ِ ٌَ ػ ٞ ر ِْ أر ـي ؿ خٕ حُ لش ًٝ ٤ و ٔ ٢ حُ ٌَ ك ٞ ر غ أر ٣ٞ ر

٤ٚ ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ ٌَ ك ٢ ر زَ أر ِْ ه ٌ ظ خّ ػَٔ ك زَ ٝه ٘ ٔ  حُ

ش  وخُ خ٧ْٓ ٓ ٌْ ر ِض ُ ٘ض ه ي ً ٢ ه ٘خّ اٗ ٜخ حُ خٍ أ٣ ْ ه ِٚ ػ ٛٞ أٛ ٔخ  ر

 ٍٞٓ ٍ ٢ ٛخ حُ ي يح ٜػ ض ٜػ خٗ ظخد هللا ٫ٝ ً ً ٢ ٜخ ك ٓخ ٝؿيط ض ٝ خٗ ٓخ ً
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 َ ٤ير ٓ ٍٓٞ هللا  ٘ض حٍٟ إٔ ٍ ً ٢٘ ٌ ُٝ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

ٛيٟ   ١ٌ ٚ حُ ظخر ً ٌْ ٤ و٠ ك ي أر خ ٝحٕ هللا ه ٌٕٞ آهَٗ وٍٞ ٣ خ ٣ ٗ أَٓ

خٕ ٍٓٞ هللا ك ٍ ٚ ٚ ٝإٔ  ر ٛيحٙ هللا ُ خٕ  ٔخ ً ْ هللا ُ ٛيحً  ٚ ظْ ر ٜٔ ظ حػ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٛخكذ ٍ  ْ ًَ٤ ٠ِ ه ْ ػ ً ي ؿٔغ أَٓ هللا ه

غ  زخ٣ ؼٞٙ ك زخ٣ ٓٞح ك وٞ ـخٍ ك ٢ حُ ٛٔخ ك ٤ٖ اً  ٘ ٢ حػ خٗ ِْ ٝػ ٓ ٝ

 ٞ ِْ حر ٌ ْ ط لش ػ ٤ و ٔ ؼش حُ ٤ ؼي ر ٓش ر ؼخ ؼش حُ ٤ ٌَ ر خ ر ٘خّ أر حُ

خ ْ ه ِٚ ػ ٛٞ أٛ ٔخ  ٤ٚ ر ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ ٌَ ك ٘خّ ر ٜخ حُ ؼي أ٣ ٓخر ٍ أ

 ٢ خٗ ْك ًَ٤ و ٔض ر ُٝ ٌْ ٤ ِ ٤ض ػ ي ُٝ ٢  ه ٗٞ٘ ٤ ؤػ ٘ض ك ٔ خٕ أك ك

 ٌْ ٘ ٤ق ٓ ؼ ٠ ش ٝحُ ٤خٗ ٌٌد ه ش ٝحُ ٓخٗ ٜيم أ ٢ حُ وٞٓٞٗ ٓؤص ك ٝحٕ ح

٤ق  ؼ ٟ  ٌْ ٤ و١ٞ ك ٗخء هللا ٝحُ ٚظ إ  ِ ق ػ ظ٠ أ٣ُ ٘ي١ ك ١ٞ ػ ه

٤َ هللا ا٫  ز ٓ  ٢ ـٜخى ك ّٞ حُ يع ه ٗخء هللا ٫ ٣ لن حٕ  ظ٠ آهٌ حُ ك

ٍٝ ٌٍ خُ ْٜ هللا ر َٟر ْٜٔ هللا  ٘ش ا٫ ػ لخك ٢ حُ ّٞ ه ٤غ ه ٘ ح ٣

 ٚ ُٞٓ ٤ض هللا ٍٝ ٜ خًح ػ ٚ ك ُٞٓ ؼض هللا ٍٝ ٓخ أ١  ٢ ؼٞٗ ٤ ٬ء أ١ ز خُ ر

هللا  ٌْ َكٔ ٣ ٌْ ٬ٛط  ٠ ٞٓٞح حُ ٌْ ه ٤ ِ ٢ ػ ٬ ١خػش ُ ك  

Dan Muhammad bin Ishaq berkata telah menceritakan kepada kami Az Zuhri yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik yang berkata ketika Abu Bakar dibaiat di 

Saqifah, esok harinya ia duduk diatas mimbar dan Umar berdiri di sampingnya memulai 

pembicaraan sebelum Abu Bakar. Umar mulai memuji Allah sebagai pemilik segala pujian, 

kemudian berkata “wahai manusia aku telah katakan kepada kalian kemarin perkataan yang 

tidak terdapat dalam kitabullah dan tidak pula pernah diberikan Rasulullah SAW kepadaku. 

Aku berpandangan bahwa Rasulullah SAW akan hidup terus dan mengatur urusan kita 

maksudnya Rasulullah akan wafat setelah kita. Dan sesungguhnya Allah SWT telah 

meninggalkan kitab-Nya yang membimbing Rasulullah SAW maka jika kalian berpegang 

tehug dengannya Allah SWT akan membimbing kalian sebagaimana Allah SWT membimbing 

Nabi-Nya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengumpulkan urusan kalian pada orang yang 

terbaik diantara kalian yaitu Sahabat Rasulullah dan orang yang kedua ketika ia dan 

Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua. Maka berdirilah kalian dan berilah baiat kalian 

kepadanya. Maka orang-orang membaiat Abu Bakar secara umum setelah baiat di saqifah. 

Kemudian Abu Bakar berkata setelah memuji Allah SWT pemilik segala pujian. Ia berkata 

“Amma ba‟du, wahai manusia sekalian sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan 

atas kalian dan bukanlah aku orang yang terbaik diantara kalian maka jika berbuat kebaikan 

bantulah aku. Jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku, kejujuran adalah amanah dan 

kedustaan adalah khianat. Orang yang lemah diantara kalian ia kuanggap kuat hingga aku 

mengembalikan haknya kepadanya jika Allah menghendaki. Sebaliknya yang kuat diantara 

kalian aku anggap lemah hingga aku mengambil darinya hak milik orang lain yang 

diambilnya jika Allah mengehendaki. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah 

kecuali Allah timpakan kehinaan dan tidaklah kekejian tersebar di suatu kaum kecuali adzab 

Allah ditimpakan kepada kaum tersebut. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan 

RasulNya. Tetapi jika aku tidak mentaati Allah dan RasulNya maka tiada kewajiban untuk 

taat kepadaku. Sekarang berdirilah untuk melaksanakan shalat semoga Allah merahmati 

kalian. [Al Bidayah Wan Nihayah Ibnu Katsir 5/269 dan ia menshahihkannya]. 
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Begitu pula yang diakui putra Imam Ali sendiri yaitu Imam Hasan Alaihis Salam dimana ia 

berkhutbah dihadapan manusia dan menyatakan keutamaan Imam Ali yang tidak bisa dicapai 

oleh orang sebelum maupun sesudah Beliau. 

ٌْ ٍؿَ  خٍه وي ك وخٍ ُ ٘ٚ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ ٠ِ ٖ ػ ٖٔ ر ل ٘خ حُ ز هط

 ٍٞٓ خٕ ٍ ً َٕٝ يًٍٚ ح٥ه ٫ٝ ٣ ِْ ؼ ٕٞ ر ٚو ح٧ُٝ ز ٔ ٣ ْ خ٧ْٓ ُ ر

 ٚ٘ ٤ ٔ َ ػٖ ٣ ز٣َ ش ؿ َح٣ خُ ٚؼ ر ؼ ز ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

٢ٓٝٚ ظق ُ ل ظ٠ ٣ َٜف ك ٘ ٫ ٣ ٚ ٗٔخُ ٤َ ػٖ  خث ً 

Hasan bin Ali berkhutbah kepada kami, Beliau berkata “Sungguh kemarin, seorang laki-laki 

telah meninggalkan kalian, dimana orang-orang terdahulu tidak dapat menandinginya dalam 

hal keilmuan dan orang-orang yang datang kemudian juga tidak dapat menyainginya. 

Rasulullah SAW telah mengutusnya untuk memegang bendera pasukan. Saat itu, Jibril 

berada di sebelah kanannya sedangkan Mika‟il berada di sebelah kirinya. Dia tidak akan 

pulang hingga negeri (yang didatanginya) berhasil ditaklukan [Musnad Ahmad no 1719 dan 

no 1720 dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dan dihasankan oleh Syaikh Al Arnauth]  

Dapat kita lihat bahwa Imam Hasan alaihis salam mengakui keutamaan ayahnya Imam Ali 

yang tidak bisa dicapai oleh orang sebelum beliau dan setelah beliau. Ini merupakan 

pengakuan yang jelas akan keutamaan Imam Ali diatas semua sahabat lainnya termasuk Abu 

Bakar dan Umar. Perkataan Imam Hasan alaihis salam ini lebih dapat dijadikan hujjah karena 

Beliau adalah ahlul bait yang telah disucikan dan menjadi pedoman bagi umat islam. 

Kami pribadi walaupun mengutamakan Imam Ali di atas Abu Bakar dan Umar, tidak pernah 

kami mencela atau mencaci mereka berdua seperti yang dituduhkan oleh pengikut salafy. 

Kami tetap menghormati mereka dan tidak pernah bersikap ghuluw terhadap mereka. Kami 

tidak pernah membela kesalahan mereka seperti yang ditunjukkan oleh sebagian pengikut 

salafy. Sebagian diantara mereka naik pitam jika kami menunjukkan kesalahan Abu Bakar 

dan Umar, padahal sebagai seorang yang mengaku pengikut sunnah maka sudah sewajarnya 

kalau yang menjadi pegangan adalah Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam. Seandainya 

Abu Bakar dan Umar menyalahi ketetapan Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam maka 

tidak ada halangan bagi kami menyalahkan mereka dan sangat tidak perlu kami bersusah-

susah membela mereka karena mereka berdua bukanlah orang yang selalu dalam kebenaran, 

mereka berdua bukanlah orang yang menjadi pedoman bagi umat islam. Maka kita dapat lihat 

sikap ghuluw salafy terhadap Abu Bakar dan Umar dan bersamaan dengan itu mereka malah 

meninggalkan Ahlul Bait Rasul. Padahal Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam telah 

meninggalkan Ahlul Bait sebagai pedoman bagi umat islam. Bukannya mengikuti perkataan 

Rasulullah shallallahu ‗alaihi wasallam , mereka salafiyun malah mendustakannya, entahlah 

sebenarnya siapa yang diteladani oleh salafiyun?. Kami pribadi tidak paham dan tidak berniat 

memahami sikap mereka. Salam damai 
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Salah satu riwayat yang dijadikan hujjah salafy untuk menyalahkan Imam Ali adalah riwayat 

Imam Ali membakar kaum murtad. Salafy mengatakan bahwa kisah ini shahih dan Imam Ali 

telah keliru dengan membakar kaum murtad tersebut karena berdasarkan hadis dari Ibnu 

Abbas RA tidak diperbolehkan menyiksa dengan siksaan Allah SWT yakni dengan api. 

Salafy dengan senang hati membawakan riwayat-riwayat ini dan tanpa segan-segan mereka 

mengatakan kalau Imam Ali telah melakukan kesalahan. Sejak dahulu salafy memang tidak 

pernah menjadikan Imam Ali sebagai rujukan dan pedoman. Bagi mereka Imam Ali sama 

seperti sahabat lainnya bisa juga melakukan kesalahan padahal Rasulullah SAW sendiri telah 

menjelaskan kalau Imam Ali adalah ahlul bait yang menjadi pedoman umat islam agar tidak 

tersesat selalu bersama Al Qur‘an sampai kembali kepada Rasulullah SAW di Al Haudh. 

Apakah seseorang yang dikatakan selalu bersama kebenaran dan selalu bersama Al Qur‟an 

bisa melakukan kesalahan?. Begitulah ulah salafy yang mendustakan hadis-hadis shahih dan 

tanpa mereka sadari mereka telah merendahkan Imam Ali radiallahu ‗anhu. Berikut riwayat-

riwayat yang dijadikan hujjah oleh salafy 

. 

. 

Riwayat Ikrimah 

٘خ أكٔي د ٕ ٓلٔي رٖ ك٘زَ، ػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ، أهزَٗخ أ٣ٞد، ػٖ كيػ

ٝح ػٖ ح٬ٓ٩ِّ، كزِؾ ًُي حرٖ  :ػٌَٓش  إٔ ػ٤ِّخً ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ أكَم ٗخٓخً حٍطيُّ

 :ُْ أًٖ ٧كَهْٜ رخُ٘خٍ، إ ٍٍٓٞ هللّا ٠ِٛ هللّا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ :ػزخّ كوخٍ

٠ِٛ هللّا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، كبِٕ  ًٝ٘ض هخطِْٜ روٍٞ ٍٍٓٞ هللّا ”٫طؼٌرٞح رؼٌحد هللّا”

كزِؾ ًُي ػ٤ِّخ ػ٤ِٚ  ”ٖٓ ريٍ ى٣٘ٚ كخهظِٞٙ ” :ٍٍٓٞ هللّا ٠ِٛ هللّا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ

زخّ. ٖ ػ ق حر وخٍ: ٣ٝ ٬ّ، ك ٔ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hanbal  telah menceritakan 

kepada kami Ismaa‟iil bin Ibraahiim telah mengkhabarkan kepada kami Ayyuub, dari 

„Ikrimah Bahwa „Aliy „alaihis-salaam pernah membakar orang-orang yang murtad dari 

Islam. Lalu sampailah berita itu kepada Ibnu „Abbaas hingga ia berkata “Sungguh, aku tidak 

akan membakar mereka dengan api. Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu „alaihi wa 

sallam bersabda „Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah‟. Dan aku memerangi 

mereka berdasarkan sabda Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam. Sesungguhnya 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda : „Barangsiapa mengganti agamanya, 

maka bunuhlah ia‟. Maka sampailah perkataan itu pada „Aliy, dan ia berkata  „Waiha Ibna 

„Abbaas‟ [Sunan Abu Daawud no. 4351]. 

Hadis ini jelas tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan bahwa Imam Ali membakar 

kaum murtad. Dalam matan hadis di atas baik Ikrimah maupun Ibnu Abbas hanyalah 

mendapat kabar yang sampai kepada mereka kalau Imam Ali membakar kaum murtad. Baik 

Ikrimah maupun Ibnu Abbas tidaklah menyaksikan peristiwa tersebut. Kabar itu sendiri tidak 

jelas berasal dari mana atau tidak jelas siapa yang menyampaikannya. Mengenai perkataan 

Ibnu Abbas dan hadis yang Ibnu Abbas sebutkan maka bisa ditetapkan bahwa itu shahih 

karena berasal dari Ikrimah dan Ikrimah menyaksikan Ibnu Abbas mengatakan demikian 
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tetapi khabar Imam Ali membakar kaum murtad sanadnya terputus karena tidak disebutkan 

siapa yang mengabarkan kepada Ikrimah dan siapa yang mengabarkan kepada Ibnu Abbas. 

Bisa jadi dari hadis di atas bahwa khabar tersebut sampai kepada Ikrimah kemudian Ikrimah 

menyampaikan kepada Ibnu Abbas. Ikrimah tidaklah bertemu Imam Ali dan riwayatnya dari 

Imam Ali adalah mursal sebagaimana yang dikatakan Abu Zur‘ah [Jami‘ At Tahshil Fi 

Ahkam Al Maraasil Abu Sa‘id Al Alaaiy no 532] 

Sebagian orang yang bukan ahlinya dalam ilmu hadis tidak mengerti illat yang terdapat 

dalam riwayat ini. Ia mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas 

bukan riwayat Ikrimah dari Ali. Orang tersebut jelas keliru, ia tidak bisa membedakan dengan 

jelas bahwa tidak semua isi atau matan hadis di atas adalah perkataan Ibnu Abbas. Matan 

hadis di atas dapat kita bagi menjadi tiga bagian 

 Khabar Imam Ali membakar kaum murtad, khabar ini disebutkan oleh Ikrimah kemudian 
Ikrimah menyebutkan bahwa telah sampai khabar tersebut kepada Ibnu Abbas. Tidak jelas 
dari mana khabar tersebut atau siapa yang menyampaikan kepada Ibnu Abbas. Sangat 
mungkin kalau ikrimah sendiri yang menyampaikan khabar tersebut kepada Ibnu Abbas atau 
khabar ini hanyalah khabar angin dan desas desus yang beredar sampai akhirnya terdengar 
oleh Ikrimah ataupun Ibnu Abbas. Bagian ini jelas tidak shahih 

 Perkataan Ibnu Abbas ketika mendengar khabar tersebut yaitu mengingkari apa yang 
dilakukan Imam Ali dan membawakan dua buah hadis Rasulullah SAW “siapa yang 
mengganti agamanya maka bunuhlah ia” dan “jangan menyiksa dengan siksaan Allah SWT”. 
Perkataan Ibnu Abbas ini shahih dan Ikrimah memang menyaksikan Ibnu Abbas mengatakan 
demikian. 

 Perkataan Imam Ali ketika disampaikan kepada Beliau apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Hadis 
di atas menyebutkan dengan lafaz “dan sampailah perkataan itu kepada Ali”. Kemudian 
Imam Ali menyebutkan “waiha Ibnu Abbas”. Tidak jelas siapa yang menyampaikan kepada 
Imam Ali padahal sanad riwayat di atas berakhir pada Ikrimah dan riwayat Ikrimah dari Ali 
adalah mursal. Jadi bagian ini pun tidak shahih. 

. 

. 

Riwayat Anas Radiallahu ‘anhu 

٘خّ  ٘خ ٛ خٍ: كيػ ٜٔي ه زي حُ ٘خ ػ خٍ: كيػ ٠٘ ه ؼ ٔ ٖ حُ خ ٓلٔي ر زَٗ أه

٘خ  زيٕٝ ٝػ ؼ ١ِ ٣ ٘خّ ٖٓ حُ ٢ ر ٤خ أط ِ ْ إٔ ػ ظخىس، ػٖ أٗ ػٖ ه

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ٔخ ه زخّ اٗ ٖ ػ خٍ حر ْٜ ه ؤكَه ك

 ٚ٘ يٍ ى٣ ِْ ٖٓ ر ٓ ٝ.ِٙٞ ظ خه  ك

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsannaa, ia berkata telah 

menceritakan kepada kami „Abdush-Shamad, ia berkata telah menceritakan kepada kami 

Hisyaam, dari Qataadah, dari Anas bahwa dihadapkan kepada „Ali orang dari Az-Zuth yang 

menyembah berhala. Kemudian ia membakar mereka. Ibnu „Abbaas berkata “Sesungguhnya 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda „Barangsiapa yang menukar agamanya, 

maka bunuhlah ia” [Sunan Nasa‟i 2/302 no 3528] 
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Riwayat Anas ini tidaklah tsabit karena di dalam sanadnya terdapat „an „anah Qatadah dan ia 

termasuk mudallis martabat ketiga [ Thabaqat Al Mudallisin no 92]. Selain itu kedudukan 

Anas disini sama halnya dengan kedudukan Ibnu Abbas, dimana ia tidak menyaksikan sendiri 

peristiwa tersebut melainkan hanya mendengar khabar yang sampai kepadanya. Sebagaimana 

halnya desas desus maka akan muncul hal yang simpang siur. Dalam riwayat Ikrimah 

sebelumnya, khabar yang sampai kepada Ibnu Abbas adalah orang-orang yang murtad dari 

islam sedangkan khabar yang sampai kepada Anas adalah orang Zuth yang menyembah 

berhala. 

. 

. 

Riwayat Suwaid bin Ghafalah  

ِش إٔ  ل ٖ ؿ ي ر ٣ٞٓ ٤ٖ ػٖ  ٜ ٢ ك ٤خٕ ػٖ أر ٖ ػ ٌَ ر ٞ ر ٘خ أر كيػ

ٛيم  خٍ :  ٘خٍ ه خُ ْ ر ٤ٜ ِ خ ٠ٍٓ ػ ِٔ ٔٞم ، ك خُ ش ر خىه ٤خ كَم ُٗ ِ ػ

١ٞٓ خٍ :  ٢ ه لض اُ ظ خُ ٚظ ، ك ؼ ز خط َٜف ك ْ حٗ ٚ ، ػ ُٞٓ ى ؟ هللا ٍٝ

جخ ؟  ٤ ٗ وٍٞ  ظي ط ؼ ٔٓ  ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خ أٓ ِض : ٣ و ؼْ ، ك ِض ، ٗ ه

خٍ  ٍٞ : ” ه ٢٘ أه ظ ؼ ٔٓ بًح  وّٞ ؿٜخٍ ، ك ٢ ر ي ! اٗ ٣ٞٓ خ  وخٍ : ٣ ك

ٜٞ كن ِْ ” ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin „Ayyaasy, dari Abu Hushain, dari Suwaid bin 

Ghafalah Bahwa „Aliy pernah membakar orang-orang zindiq di pasar. Ketika ia 

membakarnya, ia berkata “benarlah Allah dan Rasul-Nya”. Kemudian ia berpaling dan 

akupun mengikutinya. Ia melihat kepadaku dan berkata “Suwaid ?”. Aku berkata “Benar”. 

Aku lalu berkata “Wahai Amiirul-Mukminiin, aku telah mendengarmu mengatakan 

sesuatu”.‟Aliy berkata : “Wahai Suwaid, sesungguhnya aku tinggal bersama kaum yang 

jahil. Jika engkau mendengarku mengatakan : „Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 

„alaihi wa sallam, maka itu benar” [Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 10/141 & 12/391-392] 

 

Riwayat di atas bisa jadi sanad yang terkuat dalam masalah ini dan memuat kesaksian Suwaid 

bin Ghafalah yang menyaksikan kejadian tersebut hanya saja riwayat tersebut mengandung 

illat yaitu kelemahan Abu Bakar bin ‗Ayyaasy. Ahmad terkadang berkata ―tsiqat tetapi 

melakukan kesalahan‖ dan terkadang berkata ―sangat banyak melakukan kesalahan‖, Ibnu 

Ma‘in menyatakan tsiqat, Utsman Ad Darimi berkata ―termasuk orang yang jujur tetapi laisa 

bidzaka dalam hadis‖. Muhammad bin Abdullah bin Numair mendhaifkannya, Al Ijli 

menyatakan ia tsiqat tetapi sering salah. Ibnu Sa‘ad juga menyatakan ia tsiqat shaduq tetapi 

banyak melakukan kesalahan, Al Hakim berkata ―bukan seorang yang hafizh di sisi para 

ulama‖ Al Bazzar juga mengatakan kalau ia bukan seorang yang hafizh. Yaqub bin Syaibah 

berkata ―hadis-hadisnya idhthirab‖. As Saji berkata ―shaduq tetapi terkadang salah‖. [At 

Tahdzib juz 12 no 151]. Ibnu Hajar berkata ―tsiqah, ahli ibadah, berubah hafalannya di usia 

tua, dan riwayat dari kitabnya shahih‖ [At Taqrib 2/366]. 

Kelemahan yang ada pada Abu Bakar bin ‗Ayyaasy terletak pada hafalannya sedangkan 

riwayat dalam kitabnya dikatakan shahih. Hanya saja tidak diketahui apakah riwayat ini 

berasal dari kitabnya tetapi terdapat petunjuk yang menguatkan kalau riwayat Abu Bakar bin 
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‗Ayyaasy ini bersumber dari hafalannya. Sebagaimana hal yang ma‘ruf bahwa riwayat yang 

bersumber dari hafalan terkadang berbeda-beda tergantung dengan hafalan orang tersebut dan 

kepada siapa ia menyampaikan riwayat tersebut. Riwayat Abu Bakar bin ‗Ayyaasy di atas 

tidak hanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tetapi juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dari 

Khallad bin Aslam 

 ٢ ٤خٕ ، ػٖ أر ٖ ػ ٌَ ر ٞ ر خ أر خٍ : ٗ ِْ ، ه ٓ ٖ أ ٬ى ر ٘خ ه كيػ

٠ ع خٍ : أط ِش ، ه ل ٖ ؿ ي ر ٣ٞٓ ٤ٖ ، ػٖ  ٜ ٘ٚ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ ُ

٘خٍ ،  خُ ْٜ ر ؤكَه لَس ، ك لَ ك ل ٔٞم ، ك ٠ حُ وَؽ اُ ش ، ك خىه ِٗ ر

ِن  ط ْ حٗ ٚ ، ػ ُٞٓ ٛيم هللا ٍٝ خٍ : »  ٔٔخء ، ٝه ٠ حُ ٓٚ اُ غ ٍأ ٍٝك

ٓخ  خٍ :  ٤ض ، ه ز يهَ حُ خ أٍحى إٔ ٣ ِٔ ٚظ ، ك ؼ ز ظ زش ، ك َك ظ٠ ىهَ حُ ك

ض  ٤ٖ كَه خ ك ٜظ ؼ ٔٓ ٔش  ِ ً ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خ أٓ ِض : ٣ ي ؟ ه ٣ٞٓ خ  ي ٣ ُ

ٛئ٫ء ح ي اًح  ٣ٞٓ خ  خٍ : ٣ ٚ ، ه ُٞٓ ٛيم هللا ٍٝ وٍٞ :  ش ، ط خىه ِٗ ُ

 ِْ خػ ِْ : ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ٍٞ : ه ٢٘ أه ظ ؼ ٔٓ

٘ٚ ، ٝاًح  ٓٔغ ٓ ْ أ ٓخ ُ  ٍٞ ٢ ٖٓ إٔ أه ٔٔخء أكذ اُ ٢ ٧ٕ أهَ ٖٓ حُ أٗ

ٛخ لٞ ٔش ٗ ِ ْ ، أٝ ً ٤ٜظ ٢ٗء أؿ  ٞٛ ٔخ  بٗ ٌٛح ، ك زخٙ  ٗ ؤ ِْ ر ٌ ٢٘ أط ظ  ٍأ٣

Telah menceritakan kepada kami Khalad bin Aslam yang berkata menceritakan kepada kami 

Abu Bakr bin „Ayyaasy dari Abu Hushain dari Suwaid bin Ghafalah yang berkata “datang 

kepada Ali orang-orang zindiq maka ia keluar ke pasar, membuat lubang dan membakar 

mereka dengan api, dan Beliau menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata “benarlah 

Allah dan Rasul-Nya”. Kemudian beliau pergi memasuki tanah lapang dan aku 

mengikutinya, ketika Beliau ingin masuk ke dalam rumah, beliau berkata “ada apa 

denganmu wahai Suwaid?”. Aku berkata “wahai Amirul mukminin aku mendengar engkau 

mengatakan ketika membakar mereka orang-orang zindiq “benarlah Allah dan Rasul-Nya”. 

Beliau berkata wahai Suwaid jika engkau mendengarku mengatakan Rasulullah shallallahu 

„alaihi wasallam berkata maka ketahuilah runtuhnya langit lebih aku sukai daripada aku 

mengatakan sesuatu yang tidak aku dengar dari Beliau SAW dan jika engkau melihatku 

mengatakan hal yang lain maka sesungguhnya itu sesuatu yang muncul dari kemarahan atau 

perkataan semisalnya [Musnad Al Bazzar 2/238 no 523] 

Khallad bin Aslam seorang yang tsiqat sebagaimana yang dinyatakan daruquthni, Ibnu 

Hibban, Nasa‘i dan Maslamah bin Qasim [At Tahdzib juz 3 no 325]. Riwayat Khallad dari 

Abu Bakar bin ‗Ayyaasy dan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abu Bakar bin ‗Ayyaasy 

memiliki perbedaan lafaz yang cukup jelas. 

 Dalam riwayat Khallad disebutkan kalau di pasar tersebut dibuat lubang sedangkan dalam 
riwayat Ibnu Abi Syaibah tidak disebutkan. 

 Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah terdapat perkataan “aku tinggal bersama kaum yang jahil” 
sedangkan dalam riwayat Khallad tidak disebutkan 

 Dalam riwayat Khallad terdapat lafaz “langit runtuh lebih aku sukai daripada aku 
mengatakan sesuatu yang tidak aku dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam” 
sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah tidak disebutkan 
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Perbedaan lafaz-lafaz ini menunjukkan kalau riwayat Abu Bakar bin ‗Ayyaasy di atas 

bersumber dari hafalannya dan sebagaimana disebutkan bahwa hafalan Abu Bakar bin 

‗Ayyaasy menjadi illat yang membuat riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Selain itu 

terdapat lafaz lain dari riwayat Suwaid yang menunjukkan kalau Imam Ali sebenarnya 

membunuh mereka terlebih dahulu baru kemudian melemparkan ke dalam lubang dan 

membakarnya 

يع ، ق رب ا ال رن ب باس ، أخ ع و ال نا أب يد ، حدث ع س و  ا أب رن ب يما أخ عي ف شاف ال ال ال : ق
ي  يا أت م مة ، أن ع ف ن غ د ب سوي ين ، عن  ص ي ح ياش ، عن أب ن ع كر ب ي ب ه عن أب غ م ب

فر ،  ح ي ال هم ف ى ب م رم هم ، ث م ت ق را ف ف فر ح ح سوق ف ى ال رج إل خ ة ف ادق زن ب
نار ال هم ب رق ح  ف

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa‟id yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abul Abbas yang mengabarkan kepada kami Rabi‟ yang berkata Asy Syafii berkata telah 

disampaikan kepadanya dari Abu Bakar bin „Ayyasy dari Abu Husain dari Suwaid bin 

Ghafalah bahwa datang kepada Ali orang-orang zindiq, ia keluar ke pasar membuat lubang 

dan membunuh mereka kemudian ia melemparkan mereka ke dalam lubang dan membakar 

mereka dengan api [Ma‟rifat As Sunan Wal Atsar Baihaqi no 5289] 

Riwayat di atas kembali menguatkan hujjah kami bahwa riwayat ini berasal dari hafalannya 

Abu Bakar bin ‗Ayyasy dimana pada riwayat di atas dengan jelas disebutkan kalau Imam Ali 

membunuh orang-orang zindiq tersebut baru kemudian membakar jasad mereka. Hal ini 

tidak disebutkan dalam riwayat Suwaid yang lain tetapi semua riwayat tersebut memiliki illat 

yaitu kelemahan Abu Bakar bin ‗Ayyasy seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan bila 

riwayat ini diterima maka penafsiran yang paling tepat adalah Imam Ali membunuh orang-

orang zindiq tersebut baru kemudian membakar jasad mereka dengan api dan berdasarkan 

riwayat Suwaid diketahui bahwa hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah shallallahu ‗alaihi 

wasallam kepada Imam Ali sehingga Imam Ali berkata ―benarlah Allah dan Rasul-Nya‖. Dan 

tentu saja pengingkaran Ibnu Abbas yang tidak menyaksikan peristiwa ini tidaklah beralasan 

mengingat Imam Ali telah membunuh orang-orang zindiq barulah membakarnya, jadi tidak 

bisa dikategorikan menyiksa dengan api atau siksaan Allah SWT. 

. 

. 

Riwayat Ubaid bin Nisthaas 

٤ي ػٖ  ز ٖ ػ َكٖٔ ر زي حُ خٕ ػٖ ػ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ٤ْ ر َك زي حُ ٘خ ػ كيػ

ؤهٌٝ خّ ٣ خٕ أٗ خٍ : ً ٤ٚ ه ٘خّ ، أر ِٕٞ ٓغ حُ ٜ َُم ٣ٝ ؼطخء ٝحُ ٕ حُ

ذ  ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ْٜ ػ ٠ ر ؤط َٔ ، ك ٢ حُ ٘خّ ك ٛ زيٕٝ ح٫ ؼ ٞح ٣ خٗ ًٝ

ٜخ  خ أ٣ خٍ : ٣ ْ ه ٔـٖ ، ػ ٢ حُ خٍ : ك ٔـي ، أٝ ه ٔ ٢ حُ ْ ك ٜؼ ٟ ٞ ك

َُم  ؼطخء ٝحُ ٌْ حُ ؼ ؤهٌٕٝ ٓ ٞح ٣ خٗ ً ّٞ ٢ ه َٕٝ ك ٓخ ط ٘خّ !  حُ
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خٍ : ٫ ،  ِْٜ ، ه ظ ٘خّ : حه خٍ حُ ٘خّ ؟ ه ٛ ٌٛٙ ح٫ زيٕٝ  ؼ ٣ٝ ٌٖ ُٝ

٘خٍ خُ ْٜ ر لَه ٤ْ ، ك َحٛ ٘خ ار ٤ ؤر ؼٞح ر ٘ ٛ ٔخ  ً ْٜ ٘غ ر ٛ  أ

Telah menceritakan kepada kami „Abdurrahiim bin Sulaimaan, dari „Abdurrahmaan bin 

„Ubaid, dari ayahnya, ia berkata “Ada sekelompok orang yang mengambil bagian harta dari 

baitul-maal, shalat bersama orang-orang lainnya, namun mereka menyembah berhala 

secara diam-diam. Maka didatangkanlah mereka ke hadapan „Aliy bin Abi Thaalib, lalu 

menempatkan mereka di masjid  atau di penjara. „Aliy berkata : „Wahai sekalian manusia, 

apa pendapat kalian tentang satu kaum yang mengambil bagian harta dari baitul-maal 

bersama kalian, namun mereka menyembah berhala-berhala ini ?‟. Orang-orang berkata 

„Bunuhlah mereka !‟. „Aliy berkata „Tidak, akan tetapi aku melakukan sesuatu kepada 

mereka sebagaimana mereka dulu [yaitu para penyembah berhala] melakukannya kepada 

ayah kita Ibraahiim‟.  Lalu ia membakar mereka dengan api” [Al Mushannaf Ibnu Abi 

Syaibah 10/142 & 12/392] 

Riwayat ini sanadnya shahih sampai Ubaid bin Nisthaas seorang tabiin kufah. Ibnu Ma‘in 

menyatakan tsiqat, Al Ijli menyatakan tsiqat dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats 

Tsiqat [At Tahdzib juz 7 no 162]. Tidak diketahui tahun lahir dan tahun wafatnya tetapi 

disebutkan dalam biografinya kalau ia meriwayatkan dari Mughirah bin Syu‘bah, Syuraih bin 

Al Harits dan Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas‘ud. 

Dalam riwayat di atas tidak diketahui dari mana Ubaid bin Nisthaas mengetahui kabar 

tersebut. Ada dua kemungkinan, ia menyaksikan sendiri peristiwa tersebut dengan kata lain 

riwayatnya di atas berasal dari Imam Ali atau ia mendengar dari orang lain dimana ia tidak 

menyebutkannya. Kemungkinan yang lebih rajih adalah Ubaid bin Nisthaas tidak 

menyaksikan kejadian tersebut. Tidak ada satupun keterangan dalam biografi Ubaid bin 

Nisthaas kalau ia meriwayatkan dari Ali atau bertemu dengan Ali radiallahu ‗anhu. Kami 

telah meneliti hadis yang diriwayatkan Ubaid bin Nisthaas dan kami hanya menemukan satu 

hadisnya yaitu riwayat Ibnu Majah dimana ia meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdullah 

bin Mas‘ud dari Ibnu Mas‘ud. Riwayat ini dhaif karena Abu Ubaidah tidak pernah 

mendengar apapun dari Ibnu Mas‘ud. 

Ibnu Mas‘ud wafat tahun 32 H, sedangkan peristiwa pembakaran kaum murtad tersebut 

[kalau memang terjadi] terjadi di atas tahun 36 H. Jadi pada saat itu Abu Ubaidah bin 

Abdullah bin Mas‘ud sendiri masih kecil maka apalagi Ubaid bin Nisthaas sebagai orang 

yang meriwayatkan hadis dari Abu Ubaidah, sangat mungkin Ubaid bin Nisthaas belum lahir 

saat peristiwa terjadi ataupun jika sudah lahir usianya pasti sangat kecil dan tidak 

memungkinkan untuk mendengar atau menyaksikan peristiwa tersebut. 

Selain itu dalam matan riwayat di atas terdapat indikasi kalau Ubaid bin Nisthaas tidak 

menyaksikan peristiwa tersebut  yaitu pada lafaz ―Maka didatangkanlah mereka ke hadapan 

‗Aliy bin Abi Thaalib, lalu menempatkan mereka di masjid atau di penjara‖. Kalau memang 

Ubaid bin Nisthaas menyaksikan sendiri peristiwa ini maka tidak akan ada keraguan dimana 

mereka ditempatkan yaitu di masjid atau di penjara. Adanya keraguan menunjukkan kalau 

Ubaid bin Nisthaas hanya mendengar cerita yang sampai kepadanya. 

. 

. 
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Riwayat Syarik Al ‘Aamiriy 

 ْٜ ٖ أكَه ٣ٌ ٘لَ إ حُ َِ ٝحُ ٔ ٢ حُ ٢٘ ك لَح٣ ٓ لَ ح٫ ٔظ ٞ حُ ُٝػْ أر

خٕ  ٤ش ًٝ زخث ٔ ْٛ حُ ٤ش ٝ ٤ٚ ح٫٧ٛ ٞ حىػٞح ك َٝحك لش ٖٓ حُ ٢ِ ١خث ػ

 ٌٙٛ ظيع  ٬ّ ٝحر ٓ َ ح٩ ْ أٜظ خ ػ ٜٞى٣ زؤ ٣ ٓ  ٖ زي هللا ر ْٛ ػ َ٤ ز ً

وخٍ ٔ غ ٖٓ حُ ؼخُ ـِء حُ ٢ حُ ٘خٙ ك ٓخ ٣ٍٝ  ِٚ ٛ ٌٕٞ أ ٌٖ إٔ ٣ ٔ ٌٛح ٣ س ٝ

١ ػٖ  ؼخَٓ ي حُ ٣َٗ  ٖ زي هللا ر ن ػ ٣َ١ ٖٓ ِٚ ٔو َٛ حُ ٢ ١خ غ أر كي٣

 ْٜ ي ٍر يػٕٞ أٗ ٔـي ٣ ٔ خد حُ ٠ِ ر ٓخ ػ ٞ ٘خ ه ٢ِ إٔ ٛ ؼ ُ َ٤ خٍ ه ٤ٚ ه أر

٘خ  و ٘خ ٝهخُ ض ٍر ٞح أٗ خُ ٕٞ ه وُٞ ٓخ ط  ٌْ ِ ٣ٝ ْٜ وخٍ ُ ْٛ ك يػخ ك

خ ػذ ٔخ أٗ ٌْ حٗ ِ وخٍ ٣ٝ ٘خ ك ِٕٞ ٍٝحُه ؤً ٔخ ط ؼخّ ً ط َ حُ ٌْ أً ِ ؼ ى ٓ

ٚظ  ٤ ٜ ٗخء ٝإ ػ ٢٘ إ  خر ؼض هللا أػ ٕٞ إ أ١ َ٘ر ٔخ ط َٗد ً ٝأ

ـي  خٕ حُ خ ً ِٔ ٞح ك ؤر ؼٞح ك وٞح هللا ٝأٍؿ ؤط ٢٘ ك ؼٌر ٤ض إٔ ٣ ٘ ه

 ّ٬ ٌ ي حُ ًُ ٕٞ وُٞ ؼٞح ٣ ي ٝهللا ٍؿ وخٍ ه زَ ك ٘ ـخء ه ٤ٚ ك ِ ؿيٝح ػ

ي  ظْ ًُ ِ جٖ ه خٍ ُ غ ه ؼخُ خٕ حُ ِٔخ ً ي ك ٌُ ٞح ً وخُ ِْٜ ك وخٍ حىه ك

٧  ٢٘ ظ زَ حث ٘ خ ه وخٍ ٣ ي ك ٞح ا٫ ًُ ؤر ِش ك ظ زغ ه ؤه ٌْ ر ٘ ِ ظ ه

 َٜ و ٔـي ٝحُ ٔ خد حُ ٤ٖ ر ْٜ أهيٝىح ر وي ُ ْٛ ك ٍٝ َٓ ْ ٜؼ ِش ٓ ؼ ل ر

 ٢ ٘خٍ ك خُ طَكٚ ر لطذ ك خُ ٢ ح٧ٍٝ ٝؿخء ر ؼيٝح ك خر لَٝح ك خٍ أك ٝه

وٌف  ؼٞح ك َؿ ٞح إٔ ٣ ؤر ؼٞح ك َؿ خ أٝ ط ٤ٜ ٌْ ك ٢ ١خٍك خٍ حٗ يٝى ٝه ح٧ه

 ٢ خٍ حٗ ٞح ه ظَه ظ٠ اًح حك خ ك ٤ٜ ْٜ ك خ١ٍ ر يص ٗ ٌَح أٝه ٘ ح ٓ ض أَٓ اًح ٍأ٣

ٖٔ ٘ي ك ٓ ٌٛح  زَح ٝ ٘  ٝىػٞص ه

Abul-Mudhaffar Al-Isfirayini mengatakan dalam Al-Milal wan-Nihal bahwa yang dibakar 

oleh ‟Ali itu adalah orang-orang Rafidlah yang mengklaim sifat ketuhanan pada diri ‟Ali. 

Dan mereka itu adalah Saba‟iyyah. Pemimpin mereka adalah ‟Abdullah bin Saba‟, seorang 

Yahudi yang menampakkan keislaman. Dia membuat bid‟ah berupa ucapan seperti ini. Dan 

sangatlah mungkin asal hadits ini adalah apa yang kami riwayatkan dalam juz 3 dari hadits 

Abu Thaahir Al-Mukhlish dari jalan ‟Abdullah bin Syariik Al-‟Aamiriy, dari ayahnya ia 

berkata Dikatakan kepada ‟Ali ‟Disana ada sekelompok orang di depan pintu masjid yang 

mengklaim bahwa engkau adalah Rabb mereka‟. Lantas beliau memanggil mereka dan 

berkata kepada mereka ‟Celaka kalian, apa yang kalian katakan ?‟. Mereka menjawab 

‟Engkau adalah Rabb kami‟, pencipta kami, dan pemberi rizki kami‟. ‟Aliy berkata ‟Celaka 

kalian, aku hanyalah seorang hamba seperti kalian. Aku makan makanan sebagaimana 

kalian makan, dan aku minum sebagaimana kalian minum. Jika aku mentaati Allah, maka 

Allah akan memberiku pahala jika Dia berkehendak. Dan jika aku bermaksiat, maka aku 

khawatir Dia akan mengadzabku. Maka bertaqwalah kalian kepada Allah dan kemballah‟. 

Tetapi mereka tetap enggan. Ketika datang hari berikutnya, mereka datang lagi kepada ‟Ali, 

kemudian datanglah Qanbar dan berkata,‟Demi Allah, mereka kembali mengatakan 

perkataan seperti itu‟. ‟Ali pun berkata,‟Masukkan mereka kemari‟. Tetapi mereka masih 

mengatakan seperti itu juga. Ketiga hari ketiga, beliau berkata,‟Jika kalian masih 

mengatakannya, aku benar-benar akan membunuh kalian dengan cara yang paling buruk‟. 

Tetapi mereka masih berkeras masih menjalaninya. Maka ‟Ali berkata,‟Wahai Qanbar, 
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datangkanlah kepadaku para pekerja yang membawa alat-alat galian dan alat-alat kerja 

lainnya. Lantas, buatkanlah untuk mereka parit-parit yang luasnya antara pintu masjid 

dengan istana‟. Beliau juga berkata,‟Galilah dan dalamkanlah galiannya‟. Kemudian ia 

memerintahkan mendatangkan kayu bakar lantas menyalakan api di parit-parit tersebut. Ia 

berkata,‟Sungguh aku akan lempar kalian ke dalamnya atau kalian kembali (pada agama 

Allah)‟. Maka ‟Aliy melempar mereka ke dalamnya, sampai ketika mereka telah terbakar, ia 

pun berkata : Ketika aku melihat perkara yang munkar Aku sulut apiku dan aku panggil 

Qanbar. Ini adalah sanad yang hasan” [Fathul-Baari Ibnu Hajar, 12/270]. 

Mengenai riwayat panjang di atas kami katakan Ibnu Hajar tidak menyebutkan sanadnya 

dengan lengkap. Lagipula bagaimana mungkin sanad tersebut dikatakan hasan kalau Syarik 

Al Aamiriy adalah seorang yang tidak dikenal kredibilitasnya dan hanya anaknya Abdullah 

bin Syarik yang meriwayatkan darinya. Ibnu Abi Hatim menyebutkan biografinya tanpa 

menyebutkan jarh dan ta‘dil dan hanya anaknya yang meriwayatkan darinya [Al Jarh Wat 

Ta‘dil 4/365 no 1598]. Jadi Syarik Al Aamiriy seorang yang majhul ‗ain. 

Jelas sekali tidak ada satupun dari riwayat pembakaran tersebut yang tsabit sanadnya, 

semuanya mengandung illat yang menyebabkan riwayat tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. 

Apalagi jika diperhatikan dengan seksama maka ditemukan adanya kekacauan dalam 

riwayat-riwayat tersebut. Terkadang dikatakan kalau yang dibakar tersebut adalah orang-

orang zindiq, terkadang dikatakan mereka adalah orang-orang yang murtad dari islam, 

terkadang dikatakan mereka adalah orang Zuth penyembah berhala dan terkadang dikatakan 

mereka menuhankan Ali. Kekacauan ini menunjukkan bahwa peristiwa ini hanyalah kabar 

angin atau desas desus yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. 

Dan sayang sekali ternyata salafy itu malah ikut mengacaukan dengan menyebutkan kalau 

yang dibakar itu adalah kaum atheis, entah apa pengertian atheis dalam pandangannya. 

Kemudian yang lebih aneh lagi ia berusaha mengesankan kalau yang dibakar tersebut adalah 

pengikut Abdullah bin Saba‟ atau Sabaiyyah padahal tidak ada satupun riwayat shahih 

tentangnya dan jelas-jelas berbagai hadis yang ia kutip menunjukkan kalau kaum tersebut 

dikatakan zindiq atau murtad dari islam, atau penyembah berhala, bahkan riwayat Syarik Al 

Amiiry  yang ia kutip yang menyebutkan kaum tersebut menuhankan Ali juga tidak 

menyebutkan adanya nama Abdullah bin Saba‘. Salafy itu malah mengutip riwayat-riwayat 

tentang Abdullah bin Saba‘ yang tidak ada kaitannya dengan pembakaran kaum murtad. Cara 

penarikan kesimpulan yang campur aduk ini memang khas dikenal dikalangan salafiyyun. 

Keanehan lain yang muncul dari tulisannya adalah ia mengutip riwayat Abu Ishaq Al Fazari 

bahwa Imam Ali mengusir Abdullah bin Saba‟ ke Al Madaain. Bukankah ini aneh, jika 

memang kaum yang menuhankan Imam Ali dikatakan Abdullah bin Saba‘ dan pengikutnya 

maka mereka telah mati dibakar lantas mengapa bisa sekarang ada cerita Abdullah bin Saba‘ 

diusir ke Al Madaain. Bukankah ini menunjukkan kekacauan dalam berdalil yang muncul 

dari ketidakmampuan dalam memahami. 

. 

. 

Syubhat Salafy dan Bantahannya 
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Ada syubhat yang disebarkan oleh salafy bahwa Imam Ali membenarkan apa yang dikatakan 

Ibnu Abbas. Hal ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. 

٘خ ع ١َٜ كيػ ز ز٢ حُ ٠ زيس حُ ٖ ػ ٘خ أكٔي ر ٛخد كيػ ٞ ي حُ ر

يٝح ػٖ  ٓخ حٍط ٞ ٤خ كَم ه ِ ٓش إٔ ػ ٌَ ٞد ػٖ ػ ٘خ أ٣ ل٢ كيػ و ؼ حُ

وٍٞ  ُ ْ ٜظ ِ ظ و خ ُ ٘ض أٗ ً ٞ وخٍ ُ زخّ ك ٖ ػ ي حر ِؾ ًُ ز ٬ّ ك ٓ ح٩

 ٖ ْ أً ُٝ ِٙٞ ظ خه ٘ٚ ك يٍ ى٣ ِْ ٖٓ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ٞح  ؼٌر ِْ ٫ ط ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وٍٞ ٍ ُ ْٜ َه ٧ك

٤خ ف ِ ي ػ ِؾ ًُ ز ؼٌحد هللا ك زخّر ٖ ػ ٛيم حر خٍ   ه

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin „Abdah Adh Dhabiiy Al Bashri yang 

menceritakan kepada kami „Abdul Wahaab Ats Tsaqafiiy yang menceritakan kepada kami 

Ayub dari Ikrimah bahwa Ali membakar kaum yang murtad dari islam maka sampailah itu 

kepada Ibnu Abbas. Ia berkata “Jika itu adalah aku maka aku akan membunuh mereka 

sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam “barang siapa yang 

meninggalkan agamanya maka bunuhlah ia” dan aku tidak akan membakar mereka 

sebagaimana perkataan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam “janganlah menyiksa 

dengan siksaan Allah SWT” maka sampailah itu kepada Ali dan ia berkata “benarlah Ibnu 

Abbas” [Sunan Tirmidzi 4/59 no 1458] 

Seperti yang telah kami singgung sebelumnya, salafy telah melakukan kekeliruan karena 

mereka tidak bisa membedakan lafaz-lafaz yang ada dalam riwayat Ikrimah di atas. 

Mengenai perkataan Imam Ali “benarlah Ibnu Abbas” adalah perkataan yang tidak shahih 

karena itu berasal dari Ikrimah sedangkan riwayat Ikrimah dari Ali adalah mursal 

sebagaimana yang dikatakan Abu Zur‘ah [Jami‘ At Tahshil Fi Ahkam Al Maraasil Abu Sa‘id 

Al Alaaiy no 532] 

Kemudian jika kita mengumpulkan semua riwayat di atas dari Ayub dari Ikrimah maka 

diketahui kalau lafaz ―benarlah Ibnu Abbas‖ adalah lafaz yang syadz karena menyelisihi 

jama‘ah tsiqat yang meriwayatkan dari Ayub. 

 Ismail bin Ibrahim meriwayatkan dari Ayub dari Ikrimah dengan lafaz “waiha Ibnu Abbas” 
[Sunan Ibnu Majah 2/530 no 4351] 

 Ma’mar meriwayatkan dari Ayub dari Ikrimah dengan lafaz “waiha Ibnu Abbas” *Mushannaf 
Abdur Razaq 5/213 no 9413] 

 Abdul Warits bin Sa’id meriwayatkan dari Ayub dari ikrimah dengan lafaz “waiha Ibnu 
Abbas” *Mustadrak Al Hakim no 6295+ 

 Wuhaib bin Khalid meriwayatkan dari Ayub dari Ikrimah dengan lafaz “waiha putra ibunya 
Ibnu Abbas” *Musnad Ahmad 1/282 no 2552] 

Lafaz ‗benarlah Ibnu Abbas‖ hanya diriwayatkan oleh Abdul Wahaab Ats Tsaqafi seorang 

yang tsiqat tetapi dikatakan kalau ia mengalami ikhtilath sebelum wafat. Ibnu Sa‘ad berkata 

―tsiqat tetapi terdapat kedhaifan padanya‖. Ibnu Ma‘in menyatakan tsiqat dan mengatakan 

kalau ia mengalami ikhtilath [At Tahdzib juz 6 no 837]. Kemungkinan lafaz yang syadz ini 

muncul akibat ikhtilath darinya. Atau bisa jadi muncul dari Ahmad bin ‗Abdah Adh Dhabiy 

Al Bashri seorang yang tsiqat tetapi dikatakan nashibi [At Taqrib 1/41]. 
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Salafy mengatakan kalau lafaz ―waiha‖ dalam riwayat tersebut adalah pujian atau kekaguman 

sekaligus pembenaran terhadap yang dikatakan Ibnu Abbas. Tentu saja penafsiran waiha 

dengan pujian atau kekaguman ini berdasarkan pada lafaz ―benarlah Ibnu Abbas‖ yang 

merupakan lafaz yang syadz padahal jika mau digabungkan seharusnya lafaz ―benarlah Ibnu 

Abbas‖ itu yang mesti ditafsirkan dengan lafaz ―waiha‖. Lafaz ―waiha‖ disini bermakna 

pengingkaran terhadap sikap Ibnu Abbas. Bukan berarti Imam Ali mengingkari hadis yang 

disampaikan Ibnu Abbas,  Beliau sendiri membenarkan hadis yang disampaikan Ibnu Abbas 

tetapi dalam situasi ini Imam Ali jelas lebih mengetahui permasalahannya dibanding Ibnu 

Abbas. 

زخّ ػٖ ٍؿَ م ٖ ػ جَ ر ٓ  ْ ٓخُ ٤خٕ ػٖ ػٔخٍ ػٖ  ل ٓ ٘خ  ٘خ ػ َ ٓئٓ ط

خٍ  ظيٟ ه ْ حٛ لخ ػ ٛخُ خد ٝآٖٓ ٝػَٔ  ْ ط ليػ ٜيٟ  ٣ٝ ٚ حُ ُ ٠ ٝأٗ

ظٍٞ  و ٔ ـ٢ء حُ وٍٞ ٣ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٌْ ٤ ز ؼض ٗ ٔٓ

وي  ٢٘ ٝهللا ُ ِ ظ ٤ْ ه ٌٛح ك  َٓ خ ٍد  وٍٞ ٣ ٣ َ وخط خُ وخ ر ِ ؼ ظ ٓ

ٓخ  ٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٌْ ٤ ز ٗ ٠ِ ٜخ هللا ػِ ٝ ؿَ ػ ُِ أٗ

خٍ  ٜخ ه ُِ ؼي اً أٗ خ ر ٜٔو ليٗ ٣ٝ ٚ ُ ٢ ٜيٟ ٝاٗ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari „Ammar dari Salim ditanyakan kepada Ibnu 

Abbas tentang seorang laki-laki yang membunuh seorang mu‟min kemudian dia bertaubat 

melakukan amal saleh dan menjadi baik?. Ibnu Abbas menjawab “waihaka, bagaimana bisa 

ia mendapat petunjuk?. Aku pernah mendengar Nabi kalian shallallahu „alaihi wasallam 

bersabda “Orang yang terbunuh akan datang sambil memegang pembunuh. Dia berkata 

“wahai Tuhanku tanyakanlah padanya kenapa ia membunuhku?”. Demi Allah ini telah 

diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kalian dan tidak dihapus sejak ini 

diturunkan. Ibnu Abbas berkata “waihaka, bagaimana bisa ia mendapat petunjuk” [Musnad 

Ahmad 1/222 no 1941 Syaikh Syu‟aib Al Arnauth berkata “shahih dengan syarat 

Muslim”] 

وٞ ؼ ٘خ ٣ ١َٛ ػ ِ ِْ حُ ٔ ٓ ٖ ٢٘ ٓلٔي ر ٓلخم كيػ ٖ ا ٢ ػٖ ر ٘خ أر د ػ

خٍ  زخّ ه ٖ ػ زي هللا ر زخّ ػٖ ػ ٖ ػ زي هللا ر ٠ ػ ذ ُٓٞ ٣َ ػٖ ً

ٚؼ  ٜيٟ ٓ ٔن حُ ٣ ْ ٓخ كؾ ٍؿَ ُ ي  ُٞ ض ه زخّ أٍأ٣ ؼ خ حُ خ أر ٣ ٚ ِض ُ ه

ٜيٟ  ٚؼ حُ ٓخم ٓ ي  ٜخ كخؽ ه ٓخ ١خف ر َس ٝ ٔؼ ٤ض ا٫ كَ ر ز خُ ْ ١خف ر ػ

٘خّ ٫ ١ ـش ٝحُ ٚ ػَٔس ٝك ؼض ُ ٔظ وخٍ ح٫ حؿ ٌٛح ك  ٕٞ ُٞ ليه حٕ  ٣ٝ

 ٫ ٚ ٛلخر ٚؼ ٖٓ أ ِْ هَؽ ٖٝٓ ٓ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ْ ُ ٖٓ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؤَٓ ٍ لؾ ك َٕٝ ح٫ حُ ًٌ ٣

 ْٜ٘ َؿَ ٓ ؼَ حُ ـ َس ك ٔؼ لَ ر ٤ض ٣ٝ ز خُ طٞف ر ٜيٟ حٕ ٣ ٚؼ حُ ٓ ٌٖ ٣

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  وٍٞ ٍ ٤ لؾ ك ٛٞ حُ ٔخ  ٍٓٞ هللا اٗ خ ٍ وٍٞ ٣ ٣

َٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٜ٘خ ػَٔسػ ٌ لؾ ُٝ خُ ٤ْ ر ُ ٚ  ّ حٗ

Telah menceritakan kepada kami Ya‟qub yang berkata menceritakan kepada kami ayahku 

dari Ibnu Ishaq yang menceritakan kepadaku Muhammad bin Muslim Az Zuhri dari Kuraib 

mawla Abdullah bin Abbas dari Abdullah bin Abbas, ia [Kuraib] berkata aku tanyakan 
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kepadanya “wahai Abul Abbas apa maksud perkataanmu “tidaklah seseorang berhaji 

dengan tidak menggiring hewan kurban kemudian thawaf di baitullah kecuali halal dengan 

umrah. Dan tidaklah seorang melaksanakan haji dengan menggiring hewan kurban kecuali 

telah berkumpul padanya umrah dan haji. Padahal orang-orang tidak mengatakan demikian. 

Ibnu Abbas berkata “waihaka, Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berangkat bersama 

para shahabatnya. Tidak ada yang mereka rencanakan kecuali haji kemudian Rasulullah 

SAW memerintahkan orang yang tidak membawa hewan kurban agar berthawaf di Baitullah 

dan halal dengan berumrah. Kemudian seseorang diantara mereka berkata “wahai 

Rasulullah shallallahu „alaihi wassalam bukankah ini haji?”. Rasulullah shallallahu „alaihi 

wassalam menjawab “ini bukan haji tetapi umrah” [Musnad Ahmad 1/260 no 2360, 

dihasankan oleh Syaikh Al Arnauth] 

Silakan perhatikan kedua hadis di atas, adakah orang yang tertimpa musibah atau orang yang 

meninggal dalam kedua hadis di atas?. Adakah Ibnu Abbas sedang menunjukkan pujian atau 

kekaguman dalam kedua hadis di atas?. Tidak ada, kata waihaka dalam kedua hadis di atas 

menunjukkan pengingkaran Ibnu Abbas terhadap apa yang dikatakan si penanya. Sehingga 

kalau mau diterjemahkan kata waihaka itu bisa berarti ―kasihan engkau‖ atau ―celaka 

engkau‖ yang keduanya menunjukkan penolakan Ibnu Abbas terhadap perkataan orang 

tersebut. 

Begitu pula makna kata ―waiha Ibnu Abbas‖ yang bisa diartikan ―kasihan Ibnu Abbas‖ atau 

―celaka Ibnu Abbas‖ menunjukkan pengingkaran Imam Ali terhadap Ibnu Abbas. Tentu saja 

disini pengingkaran tersebut bukan berarti mengingkari hadisnya. Ada dua penafsiran yang 

mungkin 

 Jika kita menolak peristiwa pembakaran tersebut maka pengingkaran Imam Ali menunjukkan 
kalau Imam Ali tidaklah membakar mereka yang dimaksud. Sangat mungkin Imam Ali 
memberikan hukuman dan mengesankannya seolah-olah kaum tersebut dibakar seperti 
yang dikatakan oleh Ammar Ad Duhni. Walaupun kami mengakui tidak ada riwayat tsabit 
yang menunjukkan Ammar Ad Duhny menyaksikan peristiwa tersebut. Tetapi hal ini lebih 
sesuai dengan kedudukan Imam Ali sebagai orang yang selalu dalam kebenaran dan selalu 
bersama Al Qur’an. Dan lafaz “benarlah Ibnu Abbas” menunjukkan kalau Imam Ali 
membenarkan atau mengetahui hadis-hadis yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. 

 Jika kita menerima peristiwa pembakaran tersebut maka pengingkaran Imam Ali 
menunjukkan kalau Imam Ali telah dikhususkan dalam arti, hal itu adalah apa yang telah 
disampaikan Rasulullah SAW kepada Beliau. Isyarat ini dapat dilihat dalam riwayat Abu Bakar 
bin ‘Ayyaasy dimana ketika Imam Ali membakar kaum tersebut, Beliau berkata “benarlah 
Allah dan Rasul-Nya” dan ketika ditanya oleh Suwaid beliau menjawab dengan jawaban “apa 
yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah benar”. Bukankah ini menunjukkan kalau Imam 
Ali telah mendapat kabar khusus akan hal ini dari Rasulullah SAW. Jadi pengingkaran Imam 
Ali terhadap Ibnu Abbas menunjukkan kalau Imam Ali lebih mengetahui permasalahan ini 
daripada Ibnu Abbas dan justru penolakan Ibnu Abbas berasal dari ketidaktahuannya bahwa 
Imam Ali telah mendapat khabar khusus dari Rasulullah SAW. Sehingga dapat dimaklumi 
tidak adanya pengingkaran terhadap Imam Ali dari para sahabat senior termasuk yang 
berada di Kufah, hal ini disebabkan mereka lebih mengetahui permasalahannya dibanding 
Ibnu Abbas yang tidak berada di sana. 

Kedua penafsiran ini lebih kuat dan lebih sesuai dengan kedudukan Imam Ali. Dimana Beliau 

adalah pribadi yang selalu dalam kebenaran, beliau adalah Ahlul Bait yang menjadi pedoman 

bagi umat agar tidak tersesat dan selalu bersama Al Qur‘an tidak berpisah sampai kembali 

kepada Rasulullah SAW di Al Haudh. Sikap salafy yang menyalahkan Imam Ali tentu saja 
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wajar bagi mereka karena mereka tidak pernah menerima hadis shahih bahwa Ahlul Bait 

adalah pedoman bagi umat agar tidak tersesat. Bagi kami pribadi riwayat pembakaran 

terhadap kaum murtad itu tidaklah tsabit sanadnya dan ini adalah pandangan yang kami nilai 

lebih kuat. Salam Damai 

Keutamaan Imam Ali Di Atas Abu Bakar dan Umar : 

Bantahan Terhadap Salafy 

Posted on Mei 28, 2010 by secondprince  

Keutamaan Imam Ali Di Atas Abu Bakar dan Umar : Bantahan Terhadap Salafy 

 

Ternyata salafy  yang suka ―nyeleneh‖ itu membuat tanggapan terhadap bantahan kami 

walaupun kami cukup kecewa melihat bahwa bantahannya tidak ada sedikitpun hujjah yang 

kuat selain gaya basa-basi yang diulang-ulang terus. Tetapi kami tidak keberatan untuk 

membahasnya, sekedar menunjukkan kepada para pembaca bahwa salafy tersebut tidak 

pernah mengerti apa itu ―inkonsistensi‖. Maka kami menyarankan padanya sebelum ia belajar 

hadis disana sini, silakan diperbaiki dulu logika berpikir agar dalam penarikan dalil tidak 

muncul inkonsistensi disana-sini. Tulisan salafy tersebut adalah yang kami ―quote‖ 

Ok lah silahkan Syi‘ah berhujjah dengan hadits-hadits sunni dan sok berasa sebagai pemilik 

hadits-hadits sunni, tetapi yang konsisten dong kalau berhujjah, bukannya mengais-ais 

riwayat-riwayat yang tidak mu‘tabar untuk mendukung keyakinannnya dengan mengabaikan 

riwayat-riwayat mu‘tabar yang begitu jelas melawan keyakinannya, maka gaya seperti itu 

adalah gaya orientalis yang tidak ada nilainya sama sekali di sisi kami 

Jika para pembaca mengetahui ada penyakit yang susah disembuhkan, maka inilah 

contohnya. Kami tidak pernah sok berasa-rasa pemilik hadis sunni, justru dari tulisan 

awalnya kan dia sendiri yang sok ngaku-ngaku sembari menuduh orang lain sebagai mencatut 

riwayat sunni. Lha kami dan dirinya itu ya sama yaitu sebagai orang yang berhujjah dengan 

dalil sunni. Jadi tidak ada hak baginya untuk menuduh kami syiah dan berkata kami mencatut 

riwayat sunni. Orang lain kan bisa saja dengan mudahnya berkata kalau dia nashibi dan 

mencatut riwayat sunni untuk mendukung akidahnya. 

Kemudian jangan samakanlah penyakit yang anda derita kepada orang lain, kalau anda punya 

penyakit sinisme riwayat mu‘tabar dan tidak mu‘tabar versi anda maka jangan bawa-bawa 

orang lain. Kami tidak punya masalah dengan riwayat berbagai kitab yang diakui oleh para 

ulama, termasuk para ulama mu‘tabar seperti Ibnu Hajar, bahkan Syaikh salafy sendiri 

Syaikh Al Albani dan yang lainnya banyak berhujjah dengan riwayat tidak mu‘tabar versi 

anda itu. Jadi sebenarnya yang konsisten disini adalah anda. Mengapa? Karena para ulama 

dalam menilai suatu riwayat mereka berpegang pada sanad riwayat tesebut shahih atau tidak, 

para ulama ketika mentakhrij suatu hadis mereka mengumpulkan hadis-hadis tersebut dari 

berbagai kitab yang menurut versi anda itu tergolong tidak mu‘tabar. Jadi sinisme yang anda 

derita itu gak laku deh di kalangan para ulama dan hanya menunjukkan keawaman yang 

terasa menyedihkan kalau diiringi dengan keangkuhan. 

Dan ngomong-ngomong soal gaya orientalis, kami sarankan agar anda tidak perlu banyak 

bicara masalah ini karena justru gaya orientalis yang setengah-setengah plus suka mencari 

dalih kalau kepepet persis banget dengan gaya pengikut aneh salafy yang maaf anda sendiri 

https://secondprince.wordpress.com/2010/05/28/keutamaan-imam-ali-di-atas-abu-bakar-dan-umar-bantahan-terhadap-salafy/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/28/keutamaan-imam-ali-di-atas-abu-bakar-dan-umar-bantahan-terhadap-salafy/
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termasuk didalamnya. Insya Allah dibawah ini kami akan menampilkan bukti nyata dari 

tulisan anda sendiri. Silakan dibuka mata anda, ah maaf kami tidak mengharapkan anda bisa 

memahami tetapi kami yakin para pembaca yang bukan salafy akan mudah memahaminya. 

Cukuplah kita jawab syubhat orang syi‘ah tersebut, bahwa memang ada beberapa sahabat 

yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‗anhu di atas Abu Bakar dan Umar 

radhiyallahu ‗anhuma, tetapi dibandingkan jumlah sahabat yang melebihkan Abu Bakar dan 

Umar radhiyallahu ‗anhuma di atas Ali radhiyallahu ‗anhu jumlah mereka adalah sangat 

kecil, sementara yang mendahulukan syaikhain atas Ali adalah mayoritas. 

Silakan pembaca perhatikan perkataan salafy ini bahwa memang ada beberapa sahabat yang 

mengutamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu „anhu di atas Abu Bakar dan Umar 

radhiyallahu „anhuma. Kemudian silakan pembaca bandingkan dengan perkataannya 

sebelumnya 

Diantara penyimpangan ajaran Syi‘ah adalah mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 

‗anhu melebihi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‗anhuma dalam segi keutamaan 

Bukankah pernyataan salafy yang terburu-buru menuduh itu malah menunjukkan kalau 

menurutnya beberapa sahabat seperti Salman, Abu Dzar, Miqdad, Khabbab, Jabir, Abu Said 

Al Khudri, Zaid bin Al Arqam dan Abu Thufail telah melakukan penyimpangan seperti yang 

dilakukan syiah. Apakah pembaca melihat siapa sebenarnya sekarang yang sedang 

merendahkan sahabat? Atau bagi mereka salafy, sah-sah saja menuduh sahabat tetapi kalau 

mahzab lain mesti disesat-sesatkan. Aduhai kiranya penulis itu memahami artinya 

inkonsistensi. Jika pembaca masih ingat sebelumnya ia berkata seperti ini 

Pendapat ini menyelisihi hadits Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam dan ijma‘ 

kesepakatan para shahabat dan seluruh kaum muslimin. 

Silakan pembaca lihat, tidak ada hadis Rasulullah SAW yang melebihkan Abu Bakar dan 

Umar di atas Ali, bahkan Alhamdulillah banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang 

melebihkan Imam Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Tidak ada ijma‘ para sahabat yang 

dimaksud, kami telah menunjukkan bahwa itu hanya pendapat sebagian sahabat saja bahkan 

Abu Bakar sendiri mengaku kalau ia bukan orang yang paling baik. Dan yang paling naïf 

adalah ucapan ―seluruh kaum muslimin‖, bagi kami perkataan ini hanyalah sebuah 

keangkuhan yang muncul dari orang awam. Kami telah tunjukkan padanya bahwa sudah dari 

dahulu kaum muslimin berselisih dalam masalah siapa yang paling utama setelah Nabi SAW 

[sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm]. Adakah salafy itu mengerti kalau klaimnya itu nol 

besar semua, tetapi aneh ia bukannya menyadari malah bersemangat buru-buru membantah. 

Alangkah baiknya kalau sebelum membantah ya dipikir baik-baik dulu. 

Ada pun perkataannya tetapi dibandingkan jumlah sahabat yang melebihkan Abu Bakar dan 

Umar radhiyallahu „anhuma di atas Ali radhiyallahu „anhu jumlah mereka adalah sangat 

kecil, sementara yang mendahulukan syaikhain atas Ali adalah mayoritas. Maka kami 

katakan silakan tuh tampilkan buktinya kalau hanya bersandar pada atsar Ibnu Umar lha kami 

pun bisa saja bersandar pada atsar Jabir RA. Kalau anda dengan mudahnya bilang mayoritas 

maka apa yang mencegah kami untuk mengatakan mayoritas sahabat mengutamakan Imam 

Ali di atas Abu Bakar dan Umar sedangkan atsar Ibnu Umar hanya menunjukkan minoritas 

sahabat saja. Silakan pikirkan baik-baik gaya berhujjah versi anda itu gak akan bisa 

digunakan kepada orang lain karena orang lain bisa membalasnya dengan gaya anda pula. 
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Cukuplah bagi kami dikatakan bahwa sebagian sahabat mengutamakan Abu Bakar dan Umar 

di atas Ali dan sebagian sahabat yang lain mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. 

Sehingga pendapat dari beberapa orang yang berbeda tidak merusak keabsahan ijma‘ para 

sahabat dalam mendahulukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‗anhuma di atas Ali bin Abi 

Thalib radhiyallahu ‗anhu. Maka sungguh kata-kata basa-basi ketika penulis syi‘ah tersebut 

mengatakan bahwa kesepakatan dalam hal tersebut adalah bukan kesepakatan sunni tetapi 

kesepakatan salafy, padahal salafusshaleh dengan ahlussunnah tidak ada bedanya. 

Maaf kalau anda tidak paham apa itu ijma‘ maka silakan dipelajari kembali. Bagaimana bisa 

mengklaim adanya ijma‘ sahabat padahal sebagian sahabat menentang ijma‘ tersebut?. 

Bagaimana bisa diklaim adanya ijma‘ kalau hadis shahih Rasulullah SAW sendiri 

mengutamakan Imam Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Dan maaf ya tidak ada gunanya tuh 

salafy mengaku-ngaku ahlussunnah, karena kami pun dengan mudahnya bisa mengaku ahlus 

sunnah. Pendapat kami yang mengutamakan Imam Ali di atas Abu Bakar dan Umar ternyata 

didahului oleh para salafus saleh juga, so apakah anda memperhatikan wahai salafy?. Jika 

tidak maka kami bisa memaklumi ketidakmampuan anda untuk memahaminya. 

Kemudian penulis syi‘ah itu berusaha dengan jalan berputar-putar (yang kami lihat karena dia 

sudah kehabisan argumentasi, sehingga mulai mengada-ada) untuk membantah keabsahan 

atsar dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa para sahabat mengutamakan Abu Bakar, 

Umar dan Utsman radhiyallahu ‗anhum di masa Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam. 

Memang bagi yang tidak pernah menelusuri jalan maka jalan yang sedikit rumit dianggapnya 

berputar-putar. Kami cukup memaklumi kok para pengikut salafy yang terbiasa instan dengan 

kenyamanan ―langsung tilep‖ apa saja yang disajikan dari Syaikh-syaikh mereka. Pengikut 

salafy memang tidak terbiasa mencari jalan sendiri, jadi mohon maaf kalau anda jadi pusing 

berputar-putar. 

Lucunya orang syi‘ah ini menambahkan riwayat yang kami tidak memunculkannya di blog 

kami, dan seolah-olah memaksa kami untuk mengikuti cara pendalilan dia dengan riwayat 

tambahan tersebut, seperti biasa orang syi‘ah kalau sudah tidak ada kata-kata dia akan 

berusaha melebar kemana-mana. 

Aduhai wahai pemilik blog salafy yang terhormat kami tidak pernah menjadikan blog anda 

sebagai hujjah referensi, alangkah rendahnya kami jika melakukan itu. Kami membahas 

sesuatu sesuai dengan kaidah keilmuan yaitu dengan mengumpulkan berbagai riwayat dengan 

pokok bahasan yang sama agar didapatkan pemahaman yang komprehensif. Jadi anggapan 

kami melebar kemana-mana itu cuma khayalan anda saja, kenyataannya anda lah yang tidak 

membahas secara objektif hanya menyempitkan diri pada hujjah-hujjah anda saja. Kalau 

maunya begitu ya wes toh, silakan anda dengan dalil anda dan kami dengan dalil kami. 

Nah bagi para pembaca yang tidak mengidap penyakit ―sinisme mu‘tabar tidak mu‘tabar‖ 

maka kami tambahkan nih info sebagai penguat apa yang menjadi hujjah kami. Ibnu ‗Umar 

radliyallaahu ‗anhuma berkata 

ِْ أ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ي ٍ ٠ِ ٜػ َٟ ػ لخ ٘خ ٗ ً ٌَ ٞ ر ر

ٌض ٔ ٗ ْ خٕ ػ ٔؼ ْ ػ ْ ػَٔ ػ  ػ
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“Kami mengutamakan di jaman Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam Abu Bakr, 

kemudian „Umar, kemudian „Utsman, kemudian kami diam” [Diriwayatkan dalam Shahih 

Ibnu Hibban no. 7251, Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 12/9, Musnad Ahmad 2/14 no 

4626, As Sunnah Ibnu Abi „Aashim no. 1195, dan Mu‟jam Al Kabir Ath-Thabaraniy 

12/345 no. 13301: shahih] 

Jadi sangat jelas kok yang dimaksud Ibnu Umar adalah kami [sebagian sahabat] 

mengutamakan Abu Bakar Umar dan Utsman setelah itu kami [sebagian sahabat] diam tidak 

mengutamakan satupun dari yang lain. So menurut Ibnu Umar ada sebagian sahabat yang 

tidak mengutamakan Imam Ali di atas sahabat yang lainnya. So menurut Ibnu Umar ada 

sebagian sahabat yang menganggap Imam Ali sama seperti sahabat lainnya. Inilah penafsiran 

kami 

Sedangkan penafsiran konyol salafy bahwa kata ―kami‖ dalam atsar Ibnu Umar menunjukkan 

semua sahabat atau ijma‘ sahabat sangat bertentangan dengan hadis-hadis lain dan 

bertentangan dengan keyakinan salafy sendiri. Kami tanya anda wahai salafy, jika ijma‟ 

sahabat diam tidak mengakui Imam Ali lebih utama dari sahabat lain lantas mengapa anda 

salafy mengutamakan Imam Ali di atas sahabat yang lain?. Silakan jawab dulu inkonsistensi 

anda, mengapa anda menentang ijma‘ sahabat? Berani sekali mahzab anda. Atau masih gak 

paham letak inkonsistensinya, sungguh kasihaaan 

Begitu pula penafsiran salafy kalau “di zaman Rasulullah SAW hidup” menunjukkan dalil 

yang qath‘i bahwa Rasulullah SAW tidak membantahnya alias menyetujuinya. Kalau begitu 

maka menurut salafy Rasulullah SAW berpandangan Imam Ali tidak lebih utama dari sahabat 

lainnya, buktinya Rasulullah SAW tidak membantah atsar Ibnu Umar. Kami tanya anda 

wahai salafy jika Rasulullah SAW mengakui Imam Ali tidak lebih utama dari sahabat yang 

lain, maka mengapa anda salafy mengutamakan Imam Ali di atas sahabat yang lain?. Berani 

sekali anda menentang pandangan Rasulullah SAW?. Sangat inkonsisten bukan, masihkah 

anda tidak mengerti betapa naifnya gaya berhujjah versi anda ini. 

Lihatlah kami telah memunculkan riwayat-riwayat dari sumber yang mu‘tabar, eh tiba-tiba 

saja nich syi‘ah memunculkan riwayat dari sumber yang dinilai dari sisi kemu‘tabaran jauh di 

bawah sumber yang kami sebutkan di atas dan memaksakan kehendak bahwa riwayat yang 

dia munculkan adalah riwayat yang lebih lengkap. Apakah dengan begitu kami meninggalkan 

riwayat mu‘tabar yang kami munculkan di atas? Jawabnya TIDAK!. Riwayat tersebut 

memang dapat dijadikan syawahid tetapi tetap kita lebih berpegang pada sumber yang lebih 

mu‘tabar. 

Faktanya riwayat dalam As Sunnah itu jelas lebih lengkap. Hujjahnya soal ―yang lebih 

mu‘tabar‖ adalah hujjah yang tidak ada nilainya. Cuma orang awam yang angkuh saja yang 

menjawab dengan gaya begitu. Silakan tuh lihat baik-baik sanadnya. 

ػََ٘خ َػْذ ِٖ َكيَّ ْٖ حْر ْٖ َٗخكٍِغ َػ ِؼ٤ٍي َػ َٓ  ِٖ ْٖ ٣َْل٠َ٤ ْر ُٕ َػ خ َٔ ٤َِْ ُٓ ػََ٘خ  ِ َكيَّ ُٖ َػْزِي هللاَّ ِِ ْر ٣ ِِ َُْؼ ُى ح

 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ِٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َٓ َُ ِّ ك٢ِ  َٖ حَُّ٘خ َُ ر٤َْ َّ٘خ َُٗو٤ِّ ًُ  ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ََ َٔ ُػ

َُ أَرَخ رَْي َْ كََُ٘و٤ِّ َِّ َٓ َٝ ْْ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  َٕ َٖ َػلَّخ َٕ ْر خ َٔ َّْ ُػْؼ َُْوطَّخِد ػُ َٖ ح ََ ْر َٔ َّْ ُػ ٍٍ ػُ  

Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sulaiman dari Yahya bin Sa‟id dari Nafi‟ dari Ibnu Umar radiallahu ‟anhuma 
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yang berkata “Kami membandingkan diantara manusia di zaman Nabi shallallahu „alaihi 

wasallam maka kami menganggap yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin 

Khaththab kemudian Utsman bin Affan radiallahu „anhum” [Shahih Bukhari no 3655]  

خ زَٗ خٍ  أه طخ١َ١ ه َٓٝحٕ حُ خٍ  ٤ذ ه ز ٗ  ٖ ٔش ر ِ ٓ ٘خ  خٍ ػ زيهللا ه ػ

 ٖ غ ػٖ حر خك ٤ي ػٖ ٗ ؼ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ خٍ ػ ٬ٍ ه ٖ ر خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٘خ  ػ

هللا  ٍٞٓ ي ٍ ٠ِ ٜػ ٠َ ػ ل ٘خ ٗ خٍ ً ِْ  ػَٔ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ   

٠ِ أكي ٠َ أكيح ػ ل خٕ ٫ٝ ٗ ٔؼ ٌَ ٝػَٔ ٝػ خ ر  أر

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Salamah bin Syabib yang berkata Marwan Ath Thaathari berkata menceritakan kepada kami 

Sulaiman bin Bilal yang berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‟id dari Nafi‟ dari 

Ibnu Umar yang berkata “kami mengutamakan di masa hidup Rasulullah SAW Abu Bakar, 

Umar dan Utsman kemudian kami tidak mengutamakan satupun dari yang lain” [As Sunnah 

Al Khallal no 580] 

 

Kedua hadis ini adalah hadis yang sama semuanya sama-sama diriwayatkan dari Sulaiman 

bin Bilal dari Yahya bin Sa‟id dari Nafi‟ dari Ibnu Umar. Keduanya sama-sama shahih 

sehingga memang tepat bahwa riwayat Al Khallal adalah riwayat yang lebih lengkap. Tidak 

ada yang memaksakan kehendak disini. Dan pernyataan yang paling awam yang 

menunjukkan ketidaktahuan dalam ilmu adalah pernyataan salafy “Riwayat tersebut memang 

dapat dijadikan syawahid tetapi tetap kita lebih berpegang pada sumber yang lebih 

mu‟tabar”. Pernyataan ini membuat kami benar-benar kasihan dengan salafy ini. Jelas sekali 

ia tidak tahu apa artinya “syawahid” dalam ilmu hadis. Bagaimana mungkin sanad yang 

berujung kepada sahabat yang sama disebut syawahid?. Aduhai sebelum banyak membantah 

tolonglah belajar dulu. 

Pada dasarnya kami mengutip riwayat Al Khallal karena riwayat itu memiliki sanad yang 

sama dengan apa yang dikutip oleh orang salafy itu dari Shahih Bukhari yaitu berujung pada 

Sulaiman dari Yahya bin Sa‟id dari Nafi dari Ibnu Umar. Sebenarnya dalam Shahih Bukhari 

terdapat hadis Ibnu Umar yang matannya hampir sama dengan matan riwayat Al Khallal 

ػ٢َِ٘ شَ  َكيَّ َٔ َِ َٓ ُٖ أَر٢ِ  ِِ ْر ٣ ِِ َُْؼ ػََ٘خ َػْزُي ح ُٕ َكيَّ ح ًَ خ َٗ ػََ٘خ  ٣ٍِِغ َكيَّ ِٖ رَ ِْ ْر ُٖ َكخطِ ُي ْر َّٔ َل ُٓ
 ِٖ َٓ َُ َّ٘خ ك٢ِ  ًُ  ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ََ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر ْٖ َٗخكٍِغ َػ ِ َػ ْٖ ُػز٤َِْي هللاَّ ُٕ َػ ٞ ُ٘ خِؿ َٔ ُْ ح

ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ُى  حَُّ٘ز٢ِِّ  َُ َّْ َْٗظ َٕ ػُ خ َٔ َّْ ُػْؼ ََ ػُ َٔ َّْ ُػ ٍَ أََكًيح ػُ ٌْ ٍُ رِؤَر٢ِ رَ َْ ٫َ َْٗؼِي َِّ َٓ َٝ

ْْ ُٜ َُ ر٤ََْ٘ ِٟ َْ ٫َ ُٗلَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َلخَد حَُّ٘ز٢ِِّ  ْٛ  أَ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim bin Bazii‟ yang menceritakan kepada 

kami Syadzaan yang menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salamah Al Majsyuun 

dari Ubaidillah dari Nafi‟ dari Ibnu Umar radiallahu‟anhuma yang berkata “kami di zaman 

Nabi shalallahu „alaihi wassalam tidak membandingkan Abu Bakar dengan seorangpun 

kemudian Umar kemudian Utsman kemudian kami membiarkan sahabat Nabi shalallahu 

„alaihi wassalam yang lain dan tidak mengutamakan siapapun diantara mereka” [Shahih 

Bukhari no 3697] 



 1170 

Semoga penulis salafy itu masih punya rasa malu dengan penyakit sinismenya soal mu‘tabar 

dan tidak mu‘tabar. Kira-kira apa yang akan dikatakan salafy itu jika hadis dalam Shahih 

Bukhari yang menurut-nya mu‘tabar justru menguatkan riwayat Al Khallal yang kami kutip. 

Aha ini dia ternyata yang ingin dia sampaikan, saya yakin pembaca sudah mulai melihat jalan 

argumentasi dia yang berputar-putar untuk membantah atsar Ibnu Umar di atas. 

Ternyata selain tidak paham arti “inkonsistensi” penulis salafy itu juga tidak paham arti 

―berputar-putar”. Apa anda para pembaca melihat sesuatu yang berputar-putar dalam 

argumen kami?. Perlu diingatkan kami tidak membantah atsar Ibnu Umar, yang kami bantah 

adalah penafsiran nyeleneh salafy terhadap atsar Ibnu Umar tersebut yang lucunya malah 

menentang mereka sendiri. Kalau yang dimaksud hujjahnya berputar menyerang dirinya 

sendiri maka memang begitulah kenyataannya. Tidak tak terduga dan seperti biasa tabiat 

orang yang hanya suka membantah ia menjawab dengan jawaban yang semakin inkonsisten. 

Kami menggunakan atsar yang lebih mu‘tabar daripada atsar yang dia munculkan, bagi kami 

atsar dari kitab As-Sunnah Al-Khalal adalah sebagai penguat saja, dan kami tetap berpegang 

kepada atsar Ibnu Umar riwayat Bukhari dan yang lainnya. 

Sinisme-nya soal mu‘tabar tidak mu‘tabar adalah penyakitnya sendiri, tidak menjadi hujjah 

bagi kami dan kenyataannya tidak ada ulama yang berhujjah dengan model salafy itu. Kitab 

As Sunnah cukup dikenal dikalangan sunni terutama mahzab Hanbali. Kalau memang kurang 

ilmu ya bersikaplah rendah hati bukannya bersikap angkuh dalam berhujjah. Selain itu telah 

kami tunjukkan bahwa tidak hanya riwayat Al Khallal tetapi juga ada riwayat Ibnu Hibban, 

Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Ibnu Abi Ashim dan Thabrani. Salafy mau mengatakan semuanya 

tidak mu‘tabar, ke laut sajalah. Apalagi ternyata riwayat Bukhari sendiri selain yang ia kutip 

justru menguatkan riwayat Al Khallal yang kami kutip. 

Seandainya kita turuti logika syi‘ah ini, maka keabsahan atsar Ibnu Umar ini tidak lah 

berkurang dimana orang syi‘ah itu sendiri juga mengakui keshahihan riwayat tersebut. 

Ehem tidak ada tuh kami meragukan soal keshahihan riwayat. Sesuai dengan standar 

keilmuan hadis maka hadis tersebut shahih. Kalau anda ya mungkin karena sekedar hadis itu 

terdapat dalam Shahih Bukhari maka anda anggap shahih, silakan silakan. Anehnya apa yang 

sedang anda bantah disini. Dan maaf tuh gak ada yang namanya logika syiah, ini adalah 

logika yang baik dan benar sesuai dengan ilmu cara berpikir yang lurus. Entahlah kalau anda 

tidak pernah belajar ―ilmu logika‖. 

Tidak ada inkonsistensi pada Sunni dalam mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas Ali, 

sedangkan antara Utsman dan Ali memang banyak khilaf diantara ulama mengenai siapa 

yang lebih utama diantara mereka. 

Pernyataan ini sebenarnya inkonsisten. Ucapannya Sunni mendahulukan Abu Bakar dan 

Umar di atas Ali tidak mutlak karena terdapat Sunni yang lain yang mendahulukan Ali di atas 

Abu Bakar dan Umar dan ini telah dimulai dari para sahabat sebagai salafus salih. Kemudian 

pernyataannya soal banyak khilaf siapa yang lebih utama antara Utsman dan Ali jelas 

menunjukkan inkonsistensi, perhatikan saja atsar Ibnu Umar di atas yang dengan jelas 

menyebut nama Utsman setelah Abu Bakar dan Umar. Kalau ia berhujjah dengan atsar Ibnu 

Umar beserta penafsiran nyelenehnya kok bisa-bisanya dia mengakui khilaf diantara Ulama 

Sunni. Kalau begitu apa yang mencegah kami untuk khilaf juga soal siapa yang lebih utama 
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antara Abu Bakar dan Umar dengan Ali. Jadi kekhilafan yang diakuinya itu berdiri atas dasar 

apa?. 

Yang dipermasalahan syi‘ah tersebut adalah bahwa menurut Ibnu Umar di masa Nabi 

shalallahu ‗alaihi wa sallam setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, sahabat tidak 

mengutamakan satupun sahabat yang lain. Kami memahaminya bahwa di masa Nabi 

Shalallahu ‗alaihi wa sallam demikian lah yang terjadi, setelah beliau wafat baru ada 

beberapa sahabat yang mengutamakan sahabat yang lain selain tiga syaikh di atas. 

Diantaranya ada beberapa sahabat yang mengutamakan Ali radhiyallahu ‗anhu. Jadi apanya 

yang inkonsisten?. 

Ini namanya asal menjawab karena sudah terdesak. Kalau ia mengakui bahwa ijma‘ sahabat 

mengakui bahwa Imam Ali tidak lebih utama dari sahabat yang lain dan kalau ia mengakui 

bahwa Rasulullah SAW setuju Imam Ali tidak lebih utama dari sahabat yang lain 

[berdasarkan atsar Ibnu Umar dan penafsiran nyelenehnya] maka kami tanya atas dasar apa 

anda salafy meyakini Imam Ali sebagai yang keempat paling utama diantara sahabat yang 

lainnya?. Bukankah keyakinan anda ini bertentangan dengan ijma‘ sahabat dan persetujuan 

Rasulullah SAW seperti yang anda katakan.?. Sudah jelas inkonsistensi, jawab saja dengan 

lugas kalau mampu. Gak ada gunanya anda asal menjawab dengan gaya akrobat bahwa 

mereka yang mengutamakan Imam Ali itu berlangsung setelah wafat [silakan tampilkan 

buktinya]. Itu tidak menjawab inkonsistensi anda. Kami pun juga bisa mengatakan bahwa 

dalam atsar Ibnu Umar yang dimaksud itu telah mengecualikan Imam Ali karena toh Imam 

Ali dikenal sebagai Ahlul Bait yang tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat. 

Dan pengutamaan tiga syaikh tersebut di masa Nabi menunjukkan bahwa secara taqrir beliau 

tidak membantahnya alias menyetujuinya. 

Tidak hanya itu wahai salafy, kalau mengikuti penafsiran anda maka taqrir Nabi SAW itu 

juga berlaku untuk perkataan bahwa mereka para sahabat tidak mengutamakan siapapun di 

atas yang lain. Lantas bagaimana bisa anda meyakini Imam Ali sebagai sahabat yang paling 

utama diantara para sahabat lain setelah Abu Bakar Umar dan Utsman. Apakah anda 

mengakui kalau anda menentang taqrir Nabi SAW tersebut?. Kenapa gak sekalian saja anda 

tentang taqrir Nabi kalau Abu Bakar Umar dan Utsman itu yang paling utama diantara 

sahabat lain?. Kan kelihatan jelas kalau anda hanya berhujjah dengan gaya sepotong-

sepotong. Inkonsistensi dalam hujjah anda menunjukkan ada yang salah dengan cara 

penafsiran anda. Itulah yang coba kami luruskan dan sayang sekali anda hanya berkutat pada 

doktrin-doktrin yang selama ini anda yakini bukannya berhujjah dengan dalilnya secara 

objektif. 

Kemudian tiba-tiba saja orang Syi‘ah itu lari ke permasalahan Mut‘ah yang tidak ada 

kaitannya dengan artikel kami yang dia bantah, 

Ah jangan berpura-puralah, kecuali anda salafy memang tidak punya kemampuan memahami 

tulisan orang lain. Yang kami bahas jelas bukan mut‘ah, tetapi cara penafsiran salafy 

terhadap kata ―kami‖ dan kata ―di zaman Rasulullah SAW‖. Kedua kata itu juga terdapat 

pada hadis Jabir soal mut‘ah. Kami tanyakan pada anda wahai salafy bagaimana cara anda 

menafsirkan hadis Jabir dengan lafaz ―kami‖ atau ―di zaman Rasulullah SAW hidup‖. 

Akankah anda menafsirkan kami berarti semua sahabat atau seluruh sahabat  atau ijma‘ 

sahabat. Akankah anda menafsirkan ―di zaman Rasulullah SAW hidup‖ itu berarti Rasulullah 

SAW menyetujui mut‘ah semasa Beliau hidup. 
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cukuplah bahwa Mut‘ah telah diharamkan pada perang khaibar, bahkan salah satu riwayat 

yang shahih adalah dari Imam Ali sendiri, 

Tapi lucu bin ajaib ternyata terdapat hadis shahih yang menunjukkan kalau Rasulullah SAW 

membolehkan mut‘ah saat peristiwa Fathul Makkah. Kalau memang mut‘ah diharamkan di 

Khaibar maka mengapa dibolehkan saat Fathul Makkah yang jelas terjadi setelah peristiwa 

Khaibar. Jadi Rasulullah SAW membolehkan sesuatu yang haram begitu? Naudzubillah. Btw 

ada tuh ulama seperti Ibnu Qayyim yang menolak pengharaman mut‘ah di Khaibar. 

maka benarlah pendapat dari sunni atau salafy bahwa perkataan Jabir bin Abdullah bahwa 

ada beberapa sahabat yang masih melakukan mut‘ah pada masa Abu Bakr dan Umar adalah 

mereka yang belum mengetahui pengharaman Mut‘ah, oleh karena itu Umar kemudian 

menegaskan lagi akan keharaman Mut‘ah saat beliau berkuasa. 

Silakan saja, kami juga tidak pernah membahas soal mut‘ah tetapi kami akan menjawab 

perkataan anda ini dengan gaya anda sendiri. Atsar Jabir dengan lafaz ―kami‖ menunjukkan 

bahwa semua sahabat atau seluruh sahabat telah melakukan mut‘ah di zaman Rasulullah 

SAW, zaman Abu Bakar dan Umar. Atsar Jabir ini sebenarnya diucapkan pada saat terjadi 

perdebatan antara Ibnu Abbas yang membolehkan mut‘ah dan Ibnu Zubair yang 

mengharamkan mut‘ah sehingga sebagian tabiin bertanya kepada Jabir. Jelas sekali bahwa 

kejadian ini terjadi jauh setelah masa Umar, tetapi Jabir malah menjawab dengan lafaz ―kami 

melakukannya di zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar‖ hal yang menunjukkan kalau 

Jabir tidak mengakui pengharamannya. Kalau memang haram dan telah diingatkan oleh 

Umar maka mengapa Jabir tidak mengatakannya, malah mengeluarkan jawaban yang 

menguatkan pendapat Ibnu Abbas. Seandainya pun ada sahabat yang mengharamkannya itu 

hanya menunjukkan bahwa mayoritas sahabat membolehkan mut‘ah dan sedikit sahabat yang 

mengharamkannya dan hal itu tidak akan menghilangkan keabsahan ijma‘ yang 

membolehkannya. Btw ini kan persis dengan logika anda. 

Maka jika mut‘ah sudah diharamkan status bagi pelakunya adalah zinah, sedangkan yang 

belum tahu tidaklah disebut sebagai pelaku zinah sampai mereka tahu. Maka seharusnya 

tidak usah tersinggung jika orang yang melakukan mut‘ah pada masa ini disebut sebagai 

pelaku zinah. Tetapi kami tidak akan membahasnya lebih lanjut di sini karena kami belum 

pernah memposting soal Mut‘ah, maka pembahasannya pada topic yang tersendiri Insya 

Allah. 

Ah apa iya, mari kami uji apakah anda konsisten atau tidak?. Sangat dikenal ternyata terdapat 

banyak ulama sunni yang melakukan nikah mut‘ah dan tetap dijadikan hujjah dalam kitab 

Shahih seperti halnya Ibnu Juraij. Sangat mayshur sekali kalau Ibnu Juraij termasuk yang 

sering melakukan nikah mut‘ah tetapi hadisnya dijadikan hujjah oleh Bukhari dan Muslim. 

Btw kira-kira bisa tidak dikatakan kalau Bukhari Muslim telah mengambil hadis dari seorang 

pezina?. Nah bagaimana itu bukankah itu kitab yang menurut anda mu‘tabar. 

Pertama, bahwa penafsiran orang itu keliru, justru atsar Jabir bin Abdullah tidak bisa 

dibandingkan dengan atsar Ibnu Umar di atas, karena dalam sanadnya terdapat rawi-rawi 

yang diperbincangkan serta tertuduh syi‘ah 

Alasan seperti ini hanya dilontarkan oleh orang yang tidak mengerti ilmunya. Perkara perawi 

diperbincangkan adalah perkara yang ma‘ruf dan tentunya tidak setiap yang diperbincangkan 

lantas ditolak hadisnya. Imam Bukhari saja diperbincangkan oleh sebagian orang seperti Adz 
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Dzahili, bahkan Abu Hatim dan Abu Zur‘ah meninggalkan hadisnya [Al Jarh Wat Ta‘dil 

7/191 no 1086]. Tentu saja kami yakin salafy itu tidak tahu akan hal ini, karena memang apa 

yang ia tahu cuma fotokopi dari Syaikh-syaikh salafy saja. Bukankah terkadang salafy itu 

sendiri berhujjah dengan riwayat Ibnu Ishaq, nah sekedar info buat anda salafy, Ibnu Ishaq ini 

ternyata diperbincangkan juga, Hisyam menyatakan ia pendusta bahkan Imam Malik 

menyebutnya dajjal. Jadi perkara perbincangan terhadap seorang perawi adalah hal yang 

ma‘ruf bahkan sebagian ulama mu‘tabar tidak lepas dari perbincangan ini dan oleh sebab itu 

dalam Ulumul hadis diperlukan meneliti kedudukan perawi yang diperbincangkan dan 

ditetapkan mana yang rajih dari perbincangan tersebut. Kami telah membuktikan dalam atsar 

Jabir di atas bahwa perbincangan terhadap perawinya adalah tidak benar dan kami telah 

menyertakan bukti untuk itu. Sudah tentu perkataan yang disertai bukti lebih bernilai hujjah 

dibanding klaim-klaim tidak berguna. 

Begitu pula menolak perawi hanya karena syiah adalah senjata makan tuan yang akan 

menghancurkan banyak hadis di kitab mu‘tabar Shahih Bukhari dan Muslim. Jadi memang 

begitulah kalau sudah kepepet maka tuduhan perawi syiah dijadikan alasan untuk menolak 

hadis. Memang ada tuh ulama salafy yang punya kebiasaan menolak hadis keutamaan Imam 

Ali karena perawi tersebut syiah dengan alasan perawi syiah yang meriwayatkan bid‘ah nya 

tidak diterima. Bukankah ini menunjukkan sifat nashibi, bagaimana mungkin keutamaan 

Imam Ali disebut bid‘ah. Bagaimana mungkin mengutamakan Imam Ali dari Abu Bakar dan 

Umar disebut bid‘ah jika sebagian sahabat sendiri telah bersikap demikian?. Bagaimana 

mungkin mengutamakan Imam Ali di atas Abu Bakar dan Umar disebut bid‘ah jika 

Rasulullah SAW sendiri telah menetapkan keutamaan Imam Ali yang tinggi di atas semua 

sahabat lainnya. 

riwayat Jabir tersebut jika shahih justru adalah mewakili kelompok minoritas dari sahabat 

yang mendahulukan Ali radhiyallahu ‗anhu dan terindikasi hal tersebut terjadi jauh setelah 

Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam wafat yaitu pada masa fitnah antara Ali dan Mu‘awiyah, hal 

itu diketahui bahwa saat Jabir bin Abdullah ditanya soal Ali, alisnya sudah menutupi matanya 

(sudah tua), maka benar perkataan Jabir, bahwa Imam Ali adalah manusia yang paling utama  

karena setelah wafatnya Utsman radhiyallahu ‗anhu, tidak ada lagi manusia yang sebanding 

atau melebihi Imam Ali. 

Justru yang lebih pantas dikatakan minoritas itu adalah sahabat yang hanya mengutamakan 

Abu Bakar, Umar dan Utsman kemudian mereka tidak mengutamakan siapapun dari yang 

lain. Karena jelas sekali sahabat yang bersikap seperti ini adalah sahabat yang tidak 

mengetahui keutamaan Imam Ali yang begitu banyak dan besar, sehingga sangat wajar 

mereka tidak mengutamakan Imam Ali dari sahabat yang lainnya. Atsar Jabir soal Imam Ali 

manusia terbaik tidak tergantung dengan waktu. Jabir RA sedang menjelaskan kedudukan 

seseorang menurutnya dan kedudukan tersebut adalah orang tersebut manusia terbaik. 

Bahkan bisa jadi ketika Jabir ditanya oleh Athiyyah itu Imam Ali AS sudah wafat [Mengingat 

ketika Jabir tua Imam Ali sudah wafat]. Intinya cara berdalih salafy ini tidak memiliki bukti 

apapun. 

Sedangkan sahabat di jaman Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam yang berjumlah kurang lebih 

114 ribu orang mayoritas sebagaimana dikatakan Ibnu Umar mendahulukan Abu Bakar, 

Umar dan Utsman, itulah ijma‘ para sahabat yang  tidak akan hilang keabsahannya dengan 

pendapat beberapa orang yang berbeda. 
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Di zaman Nabi SAW tepatnya di Ghadir Khum, Rasulullah SAW telah mengatakan kepada 

banyak sekali sahabatnya bahwa diri Beliau adalah maula bagi kaum muslimin yaitu orang 

yang paling berhak atas mereka lebih dari mereka sendiri dan Nabi SAW menetapkan Imam 

Ali sebagai maula bagi kaum muslimin termasuk didalamnya Abu Bakar dan Umar. 

Rasulullah SAW mengatakan “siapa yang menjadikan aku maulanya maka Ali adalah 

maulanya”. Bagi kami ini keutamaan yang tinggi diucapkan oleh lisan suci Rasulullah SAW 

dihadapan semua sahabat Nabi. Keutamaan apa lagi yang lebih besar dari ini, keutamaan ini 

menunjukkan bahwa Imam Ali adalah orang yang paling berhak atas diri kaum muslimin 

dibanding diri mereka sendiri sama seperti Rasulullah SAW adalah orang yang paling 

berhak atas diri kaum muslimin dibanding diri mereka sendiri. Keutamaan ini tidak akan 

hilang keabsahannya hanya karena pendapat sebagian sahabat saja. 

Kedua, Memang dalam riwayat Jabir terdapat riwayat ―kami‖, tetapi tidak menunjukkan 

apakah di masa Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam atau setelahnya, sedangkan riwayat Ibnu 

Umar sangat jelas, pengutamaan Abu Bakar, Umar dan Utsman terjadi pada masa Nabi 

shalallahu ‗alaihi wa sallam. 

Dalam riwayat Jabir tidak disebutkan soal masa, karena memang keutamaan itu tidak terkait 

dengan masa tertentu. Keutamaan itu dimiliki oleh Imam Ali baik di masa Rasulullah SAW 

hidup maupun setelah wafat bahkan sampai Imam Ali wafat dan seterusnya. Tidak ada 

gunanya logika basa basi yang menyedihkan, karena orang lainpun bisa saja dengan 

mudahnya berkata atsar Ibnu Umar itu hanya menyebutkan terjadi di masa Nabi SAW dan 

tidak disebutkan apakah terjadi juga untuk masa setelahnya. Nah bukankah yang sedang 

membagi keutamaan tersebut menjadi masa Nabi SAW hidup dan masa setelahnya adalah 

anda sendiri wahai salafy. 

Ketiga, bukti yang menunjukkan bahwa para sahabat telah berijma‘ atas lebihnya Abu Bakar 

di atas sahabat yang lain adalah terpilihnya beliau sebagai khalifah yang di bai‘at oleh 

sebagian besar kaum Muhajirin dan Anshar. Dalam riwayat yang panjang kaum Anshar 

langsung menyambut ajakan Umar untuk membai‘at Abu Bakar karena mengakui bahwa Abu 

Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam 

Jika memang Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi shalallahu ‗alaihi wassallam 

maka mengapa pada awalnya kaum Anshar malah ribut-ribut sendiri di Saqifah soal 

kepemimpinan pasca Nabi shalallahu ‗alaihi wasallam. Mengapa kaum Anshar tidak 

mengikuti pemakaman Nabi SAW?. Apa yang perlu dikhawatirkan, bukankah Abu Bakar 

adalah manusia terbaik setelah Nabi shalallahu ‗alaihi wassalam?. Mengapa kaum Anshar 

tidak langsung membaiat Abu Bakar seperti yang telah diserukan oleh Umar saat Nabi SAW 

wafat. Tepat pada saat Nabi SAW wafat, Abu Bakar dipanggil oleh seseorang dan langsung 

bergegas ke rumah Nabi SAW kemudian Abu Bakar masuk dan memastikan kalau Nabi 

SAW telah wafat. Setelah itu Abu Bakar keluar ke masjid dan berbicara dengan orang-orang 

وَ ٍٓٞ ك وٍٞ إ ٍ ٣ٝ ِْ ٌ ظ ٘خّ ٣ٝ وطذ حُ ٔـي ٝػَٔ ٣ ٔ ٠ حُ ؽ اُ

٠٘ هللا ػِ ٝ ؿَ  ل ظ٠ ٣ ٔٞص ك ٫ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

خٍ إ  ْ ه ٤ٚ ػ ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ ٌَ ك ٞ ر ِْ أر ٌ ظ ٤ٖ ك و ٘خك ٔ حُ

ش }  َؽ ٖٓ ح٣٥ ظ٠ ك ظٕٞ } ك ٤ ٓ ْٜ ٤ض ٝاٗ ي ٓ وٍٞ } اٗ هللا ػِ ٝ ؿَ ٣

ِٚ حٍ ز ِض ٖٓ ه ي ه ٍٓٞ ه ٓخ ٓلٔي ا٫ ٍ ظَ ٝ ٓخص أٝ ه بٕ  َٓ أك ٍ
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زي هللا  ؼ خٕ ٣ ً ٖٔ ش ك َؽ ٖٓ ح٣٥ ظ٠ ك ٌْ } ك وخر ٠ِ أػ ظْ ػ ز ِ و حٗ

وخٍ  ٓخص ك ي  بٕ ٓلٔيح ه زي ٓلٔيح ك ؼ خٕ ٣ ً ٖٓٝ ٢ بٕ هللا ك ػِ ٝ ؿَ ك

خٍ ػَٔ  ْ ه ظخد هللا ػ ً ٢ ٜخ ك ؼَص اٗ ٗ ٓخ  ظخد هللا  ل٢ ً ٜخ ُ ػَٔ ٝاٗ

ؼٞٙ  زخ٣ ٤ٖ ك ِٔ ٔ ٔ زش حُ ٤ ٗ  ًٝ ٞٛ ٝ ٌَ ٞ ر ٌٛح أر ٘خّ  ٜخ حُ خ أ٣ ٣

ذ ؼٞٙك  ح٣

Abu Bakar keluar ke masjid dimana Umar sedang berbicara kepada manusia, ia mengatakan 

bahwa Rasulullah SAW tidak wafat sampai Allah membinasakan orang-orang munafik. 

Kemudian Abu Bakar berbicara memuji Allah dan memulai dengan membacakan firman 

Allah “sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati pula‟ [Az Zumar ayat 30] 

sampai selesai dan membacakan ayat “Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. 

Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang” [Ali Imran ayat 144] 

sampai selesai. Kemudian Abu Bakar berkata “Siapa yang menyembah Allah „azza wajalla 

maka Allah itu hidup dan siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah 

wafat”. Umar berkata “Apakah yang engkau bacakan tadi terdapat dalam kitabullah, aku 

tidak pernah merasa kalau ayat ini terdapat dalam kitabullah” kemudian Umar berkata 

“wahai manusia inilah Abu Bakar orang yang paling kita tuakan dari kalangan kaum 

muslimin maka baiatlah ia maka baiatlah ia” [Musnad Ahmad 6/219 no 25883 hasan 

menurut Syaikh Syu‟aib Al Arnauth] 

 

Walaupun kami tidak mengerti apa maksudnya perkataan Abu Bakar “menyembah 

Muhammad” tetapi yang akan kami bahas adalah tepat pada saat Nabi SAW wafat Umar 

telah berteriak kepada para sahabat agar membaiat Abu Bakar. Kami lihat sahabat Umar 

adalah orang yang paling bersemangat dalam menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah bahkan 

tepat setelah Nabi SAW wafat ia langsung menyeru orang-orang untuk membaiat Abu Bakar. 

Tetapi anehnya ternyata kaum Anshar tidak merespon positif apa yang diserukan Umar 

buktinya adalah kaum Anshar kemudian malah berembuk sendiri di Saqifah soal siapa yang 

menjadi pemimpin pasca Nabi SAW wafat. Jadi bagaimana bisa penulis salafy itu 

mengatakan kaum Anshar langsung menyambut ajakan Umar?. Begitulah kalau tidak punya 

modal riwayat yang cukup maka yang bermunculan hanya klaim-klaim tanpa bukti tanpa 

mengetahui kalau terdapat riwayat yang menolak klaim yang ia sebutkan. 

Kalau memang kaum Anshar memandang Abu Bakar sebagai sahabat yang paling utama 

maka apa yang mencegah mereka untuk langsung membaiat? Dan apa yang membuat mereka 

setelah itu untuk buru-buru berkumpul di Saqifah tanpa perlu mengundang Abu Bakar dan 

Umar?. Bukankah mereka kaum Anshar telah shalat beberapa hari di belakang Abu Bakar?. 

Bukankah Umar telah menyerukan agar mereka membaiat Abu Bakar pada hari Nabi SAW 

wafat?. Sekali lagi mengapa kaum Anshar malah memutuskan untuk berembuk di saqifah 

tanpa mengundang Abu Bakar dan Umar?. Btw sepertinya hal ini luput dari pandangan salafy 

terutama penulis itu yang tidak mengetahui berbagai riwayat yang dengan rinci membahas 

masalah ini. 

Di Saqifah pun setelah Abu Bakar dan Umar datang tetap saja terjadi perselisihan di kalangan 

kaum Anshar. Kaum Anshar ternyata mengatakan kalau mereka yang berhak soal 

kepemimpinan tetapi dibantah oleh Abu Bakar bahwa yang berhak memegang kepemimpinan 

adalah kaum Quraisy dan ternyata kaum Anshar tetap mengatakan ―dari kami seorang 

pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin‖ kemudian terjadi perselisihan dan keributan 
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hingga akhirnya Umar buru-buru mengambil langkah darurat segera membaiat Abu Bakar 

yang kemudian diikuti oleh kaum Anshar. 

يس ػٖ  ٢ِ ػٖ ُحث ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ٘خ ك ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  زٞ ٍ ٔخ ه خٍ ُ زي هللا ه ْٛ ػٖ ٍُ ػٖ ػ ػخ

ْٛ ػَٔ  خ ؤط خٍ ك ٤َ ه ٌْ أٓ ٘ ٓٝ َ٤ ٘خ أٓ ٜخٍ ٓ ض ح٧ٗ خُ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

خ وخٍ ٣ ٠ِ هللا  ك ٛ ٍٓٞ هللا  ٕٞ إٔ ٍ ِٔ ؼ ظْ ط ٔ ٜخٍ أُ َ٘ ح٧ٗ ٓؼ

ٔٚ إٔ  ل ٤ذ ٗ ط ٌْ ط ؤ٣ ٘خّ ك خُ ئّ ر ٌَ إٔ ٣ خ ر ِْ أَٓ أر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

ٌَ خ ر ويّ أر ظ خهلل إٔ ٗ ؼًٞ ر ٞح ٗ وخُ ٌَ ك خ ر ويّ أر ظ ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepada kami ayahku yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Za‟idah dari Ashim dari Zirr 

dari Abdullah yang berkata “ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat anshar berkata 

“dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin”. Umar datang dan 

berkata “wahai golongan Anshar bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW 

memerintahkan Abu Bakar agar mengimami orang-orang. Siapa diantara kalian yang akan 

mendahului Abu Bakar?. Mereka berkata “kami berlindung kepada Allah dari mendahului 

Abu Bakar”. [Musnad Ahmad 1/396 no 3765] 

 

Dalam hadis ini diketahui bahwa kaum Anshar menginginkan seorang pemimpin dari 

kalangan mereka dan kaum Anshar juga mengakui keutamaan Abu Bakar sebagai imam 

shalat dan tidak mau mendahului Abu Bakar. Tetapi anehnya setelah mendengar perkataan 

Umar dan setelah mengakui keutamaan Abu Bakar kaum Anshar tetap saja berselisih. Dalam 

hadis saqifah Musnad Ahmad riwayat Umar, setelah mendengar perkataan ―dari kami 

seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin‖ Umar berkata 

ٛٞحص كض ؼض ح٧ ل ـ٢ ٝحٍط ِ ؼَ حُ خٍ ًٝ ٬ف ه ظ ٤ض ح٫ه ٘ ٟ ه

ٚؼ  خ٣ ٚظ ٝر ؼ زخ٣ يٙ ك ٢ٔ ٣ ز ٌَ ك خ ر خ أر يى ٣ ٢ٔ ٣ ِض حر و ك

وخٍ  زخىس ك ٖ ػ ؼي ر ٓ  ٠ِ خ ػ ِٗٝ ٜخٍ ٝٗ ٚؼ ح٧ٗ خ٣ ْ ر ٜٔخؿَٕٝ ػ حُ

ؼيح ٓ ظَ هللا  ِض ه و ؼيح ك ٓ ظْ  ِ ظ ْٜ٘ ه ٓ َ خث  ه

  

Umar berkata “maka terjadi keributan dan orang-orang mulai bersuara tinggi sehingga aku 

khawatir akan terjadi perselisihan maka aku berkata “bukalah tanganmu wahai Abu Bakar  

maka ia memberikan tangannya dan aku membaiatnya, kemudian kaum muhajirin ikut 

membaiat dan kemudian kaum anshar ikut membaiat dan kami tinggalkan Sa‟ad bin Ubadah. 

Sehingga ada yang berkata tentangnya “kalian telah membunuh Sa‟ad” maka aku [Umar 

berkata] “Allah lah yang membunuh Sa‟ad”. [Musnad Ahmad 1/55 no 391 tahqiq Syaikh 

Al Arnauth shahih dengan syarat Muslim] 

Jadi setelah kaum Anshar mengatakan kalau mereka mengakui keutamaan Abu Bakar 

menjadi imam shalat dan tidak mau mendahului Abu Bakar, mereka kaum Anshar tetap saja 

berselisih saling mengangkat suara dengan tinggi dan terjadi keributan. Ketika keributan itu 

membuat khawatir Umar maka Umar mengambil langkah darurat yaitu buru-buru membaiat 
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Abu Bakar. Kemudian barulah orang-orang mengikuti Umar dan tentu sebagaimana telah 

jelas diketahui bahwa jika seorang pemimpin telah dibaiat oleh sekelompok orang maka tidak 

ada pilihan bagi orang lain kecuali ikut membaiat atau mereka akan diperangi dan terjadilah 

perselisihan. Kesimpulan dari peristiwa Saqifah adalah pembaiatan kaum muslimin terhadap 

Abu Bakar terjadi sekonyong-konyong bukan karena kaum anshar bersepakat mengutamakan 

Abu Bakar. Dan yang paling naïf adalah menjadikan pembaiatan ini sebagai dalil keutamaan 

Abu Bakar di atas Ali mengingat Imam Ali sendiri tidak hadir saat itu di Saqifah. Kaum 

Anshar mengakui keutamaan Abu Bakar atas diri mereka tetapi tidak ada pernyataan dalam 

hadis Saqifah bahwa kaum Anshar mengakui keutamaan Abu Bakar di atas Ali. 

ٔخ  خٍ ُ ي ه ٓخُ  ٖ ْ ر ٢٘ أٗ ١َٛ كيػ ِ ٢٘ حُ ٓلخم كيػ ٖ ح خٍ ٓلٔي ر ٝه

 ٠ِ ٌَ ػ ٞ ر ِْ أر ـي ؿ خٕ حُ لش ًٝ ٤ و ٔ ٢ حُ ٌَ ك ٞ ر غ أر ٣ٞ ر

 ٤ٚ ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ ٌَ ك ٢ ر زَ أر ِْ ه ٌ ظ خّ ػَٔ ك زَ ٝه ٘ ٔ حُ

ش وخُ خ٧ْٓ ٓ ٌْ ر ِض ُ ٘ض ه ي ً ٢ ه ٘خّ اٗ ٜخ حُ خٍ أ٣ ْ ه ِٚ ػ ٛٞ أٛ ٔخ   ر

 ٍٞٓ ٍ ٢ ٛخ حُ ي يح ٜػ ض ٜػ خٗ ظخد هللا ٫ٝ ً ً ٢ ٜخ ك ٓخ ٝؿيط ض ٝ خٗ ٓخ ً

 َ ٤ير ٓ ٍٓٞ هللا  ٘ض حٍٟ إٔ ٍ ً ٢٘ ٌ ُٝ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

ٛيٟ   ١ٌ ٚ حُ ظخر ً ٌْ ٤ و٠ ك ي أر خ ٝحٕ هللا ه ٌٕٞ آهَٗ وٍٞ ٣ خ ٣ ٗ أَٓ

ٚ ٝإٔ  ٛيحٙ هللا ُ خٕ  ٔخ ً ْ هللا ُ ٛيحً  ٚ ظْ ر ٜٔ ظ خٕ حػ ٍٓٞ هللا ك ٍ ٚ ر

ي ؿٔغ أّ ٤ٚ هللا ه ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٛخكذ ٍ  ْ ًَ٤ ٠ِ ه ْ ػ ًٍ

غ  زخ٣ ؼٞٙ ك زخ٣ ٓٞح ك وٞ ـخٍ ك ٢ حُ ٛٔخ ك ٤ٖ اً  ٘ ٢ حػ خٗ ِْ ٝػ ٓ ٝ

 ٞ ِْ حر ٌ ْ ط لش ػ ٤ و ٔ ؼش حُ ٤ ؼي ر ٓش ر ؼخ ؼش حُ ٤ ٌَ ر خ ر ٘خّ أر حُ

٘خّ  ٜخ حُ ؼي أ٣ ٓخر خٍ أ ْ ه ِٚ ػ ٛٞ أٛ ٔخ  ٤ٚ ر ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ ٌَ ك ر

٘ض ف ٔ خٕ أك ْ ك ًَ٤ و ٔض ر ُٝ ٌْ ٤ ِ ٤ض ػ ي ُٝ ٢ ه خٗ ٢ ك ٗٞ٘ ٤ أػ

 ٌْ ٘ ٤ق ٓ ؼ ٠ ش ٝحُ ٤خٗ ٌٌد ه ش ٝحُ ٓخٗ ٜيم أ ٢ حُ وٞٓٞٗ ٓؤص ك ٝحٕ ح

٤ق  ؼ ٟ  ٌْ ٤ و١ٞ ك ٗخء هللا ٝحُ ٚظ إ  ِ ق ػ ظ٠ أ٣ُ ٘ي١ ك ١ٞ ػ ه

٤َ هللا ا٫  ز ٓ  ٢ ـٜخى ك ّٞ حُ يع ه ٗخء هللا ٫ ٣ لن حٕ  ظ٠ آهٌ حُ ك

ْٜٔ هللا  ٘ش ا٫ ػ لخك ٢ حُ ّٞ ه ٤غ ه ٘ ٫ٝ ٣ ٌٍ خُ ْٜ هللا ر َٟر

ؼض حٍ ٓخ أ١  ٢ ؼٞٗ ٤ ٬ء أ١ ز خُ ٚ ر ُٞٓ ٤ض هللا ٍٝ ٜ خًح ػ ٚ ك ُٞٓ ٍٝ ٚ ُ

هللا  ٌْ َكٔ ٣ ٌْ ٬ٛط  ٠ ٞٓٞح حُ ٌْ ه ٤ ِ ٢ ػ ٬ ١خػش ُ ك  

Dan Muhammad bin Ishaq berkata telah menceritakan kepada kami Az Zuhri yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik yang berkata ketika Abu Bakar dibaiat di 

Saqifah, esok harinya ia duduk diatas mimbar dan Umar berdiri di sampingnya memulai 

pembicaraan sebelum Abu Bakar. Umar mulai memuji Allah sebagai pemilik segala pujian, 

kemudian berkata “wahai manusia aku telah katakan kepada kalian kemarin perkataan yang 

tidak terdapat dalam kitabullah dan tidak pula pernah diberikan Rasulullah SAW kepadaku. 

Aku berpandangan bahwa Rasulullah SAW akan hidup terus dan mengatur urusan kita 

maksudnya Rasulullah akan wafat setelah kita. Dan sesungguhnya Allah SWT telah 

meninggalkan kitab-Nya yang membimbing Rasulullah SAW maka jika kalian berpegang 

tehug dengannya Allah SWT akan membimbing kalian sebagaimana Allah SWT membimbing 

Nabi-Nya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengumpulkan urusan kalian pada orang yang 
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terbaik diantara kalian yaitu Sahabat Rasulullah dan orang yang kedua ketika ia dan 

Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua. Maka berdirilah kalian dan berilah baiat kalian 

kepadanya. Maka orang-orang membaiat Abu Bakar secara umum setelah baiat di saqifah. 

Kemudian Abu Bakar berkata setelah memuji Allah SWT pemilik segala pujian. Ia berkata 

“Amma ba‟du, wahai manusia sekalian sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan 

atas kalian dan bukanlah aku orang yang terbaik diantara kalian maka jika berbuat kebaikan 

bantulah aku. Jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku, kejujuran adalah amanah dan 

kedustaan adalah khianat. Orang yang lemah diantara kalian ia kuanggap kuat hingga aku 

mengembalikan haknya kepadanya jika Allah menghendaki. Sebaliknya yang kuat diantara 

kalian aku anggap lemah hingga aku mengambil darinya hak milik orang lain yang 

diambilnya jika Allah mengehendaki. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah 

kecuali Allah timpakan kehinaan dan tidaklah kekejian tersebar di suatu kaum kecuali adzab 

Allah ditimpakan kepada kaum tersebut. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan 

RasulNya. Tetapi jika aku tidak mentaati Allah dan RasulNya maka tiada kewajiban untuk 

taat kepadaku. Sekarang berdirilah untuk melaksanakan shalat semoga Allah merahmati 

kalian. [Al Bidayah Wan Nihayah Ibnu Katsir 5/269 dan ia menshahihkannya]. 

 

Salafy berhujjah dengan perkataan Umar “Sesungguhnya Allah SWT telah mengumpulkan 

urusan kita pada orang yang terbaik diantara kalian yaitu Sahabat Rasulullah dan orang 

yang kedua ketika ia dan Rasulullah SAW bersembunyi di dalam gua”. Kami katakan hujjah 

ini gak kena sama sekali atau kami katakan tidak ada alasan menjadikan perkataan ini sebagai 

bukti keutamaan Abu Bakar di atas Ali dengan alasan Abu Bakar sendiri membantah 

perkataan Umar tersebut. Dengan jelas Abu Bakar mengatakan “wahai manusia sekalian 

sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian dan bukanlah aku orang yang 

terbaik diantara kalian”. Tidak lain perkataan ini diucapkan Abu Bakar karena ia mendengar 

Umar mengatakan kalau Abu Bakar adalah orang yang terbaik diantara para sahabat. 

Perlu diketahui para pembaca yang terhormat. Imam Ali dan beberapa orang tidaklah 

menghadiri persitiwa khutbah Abu Bakar ini. Mereka memisahkan diri di rumah Sayyidah 

Fathimah AS sampai akhirnya setelah kabar tentang mereka diketahui Umar maka Umar 

mengancam akan membakar rumah Sayyidah Fathimah AS 

 ِٚ َْ ، ْػٖ أَر٤ِ َِ ْٓ ُٖ أَ ٣ُْي ْر َُ ػََ٘خ  ََ ، َكيَّ َٔ ُٖ ُػ ػََ٘خ ُػز٤َُْي هللاِ ْر ٍَ ، َكيَّ ْ٘ ُٖ رِ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

ُ َْ ؛ أََّٗٚ َِ ْٓ َٕ َػ٢ٌِِّ  أَ خ ًَ ٍِ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ،  ُٞٓ ٍَ ٍَ رَْؼَي  ٌْ َٖ ر٣َُِٞغ ٧َر٢ِ رَ ِك٤

َٜخ  َٗٝ ٍُ ِٝ خ َ٘ ٍِ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، ك٤َُ ُٞٓ ٍَ ِْ٘ض  شَ رِ َٔ ِٕ َػ٠َِ كَخ١ِ َُ ٣َْيُه٬َ ر٤َْ ُِّ حُ َٝ
َٖ ح ََ ْر َٔ َُِي ُػ ًَ خ رَََِؾ  َّٔ ْْ ، كََِ ِٛ َِ ْٓ َٕ ك٢ِ أَ ُؼٞ ـِ طَ َْ َ٣ َٝ ََ َػ٠َِ  َؽ َكظ٠َّ َىَه ََ َُْوطَّخِد َه

 ٍَ شَ ، كَوَخ َٔ ِِْن أََكٌي  :كَخ١ِ َُْو ْٖ ح ِٓ خ  َٓ هللاِ  َٝ ٍِ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ،  ُٞٓ ٍَ َْ٘ض  ٣َخ رِ

حَى ًَ خ  َٓ ُْ هللاِ ،  أ٣َْ َٝ ْ٘ي ،  ِٓ ْٖ أََكٍي أََكذَّ ا٤ََُِْ٘خ رَْؼَي أَر٤ِي  ِٓ خ  َٓ َٝ ْٖ أَر٤ِي ،  ِٓ  أََكذَّ ا٤ََُِْ٘خ 

 ٍَ ُْز٤َُْض هَخ َْ ح ِٜ َم َػ٤َِْ ََّ ْٕ ٣َُل ْْ أَ ِٜ ََ رِ ُٓ ْٕ آ َْ٘يِى ، أَ َُ ِػ َُٛئ٫َِء حَُّ٘لَ َغ  َٔ َٕ حْؿظَ خِِٗؼ٢َّ اِ َٔ  :رِ

َٛخ ، كَوَخَُْض  َُ َؿخُإٝ َٔ َؽ ُػ ََ خ َه َّٔ هَْي َكََِق رِخهللِ  :كََِ َٝ ََ هَْي َؿخَء٢ِٗ ،  َٔ َّٕ ُػ َٕ أَ ٞ ُٔ طَْؼَِ

َِّ ْْ ٤ََُُل ْٖ ُػْيطُ َِكُٞح َُجِ َٜ ْٗ ِٚ ، كَخ خ َكََِق َػ٤َِْ َٔ ُِ َّٖ َ٤٠ِ ْٔ ُْ هللاِ ، ٤ََُ أ٣َْ َٝ ُْز٤ََْض ،  َْ ح ٌُ َّٖ َػ٤َِْ هَ

َٜخ ،  ِؿُؼٞح ا٤َُِْ َْ َ٣ ْْ كُٞح ػٜ٘خ ، كََِ ََ َٜ ْٗ ِؿُؼٞح ا٢ََُِّ ، كَخ َْ ٫َ طَ َٝ  ، ْْ ٌُ ْأ٣َ ٍَ ح  ْٝ َُ َٖ ، كَ ِي٣ ِٗ ح ٍَ

ٍَ ٌْ  َكظ٠َّ رَخ٣َُؼٞح ٧َر٢ِ رَ
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami 

Ubaidillah bin Umar telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Aslam Ayahnya 

yang berkata ”Ketika Bai‟at telah diberikan kepada Abu Bakar sepeninggal Rasulullah SAW. 

Ali dan Zubair masuk menemui Fatimah binti Rasulullah, mereka bermusyawarah 

dengannya mengenai urusan mereka. Sehingga ketika Umar menerima kabar ini Ia bergegas 

menemui Fatimah dan berkata ”Wahai Putri Rasulullah SAW demi Allah tidak ada 

seorangpun yang lebih aku cintai daripada ayahmu dan setelah Ayahmu tidak ada yang lebih 

aku cintai dibanding dirimu tetapi demi Allah hal itu tidak akan mencegahku jika orang-

orang ini berkumpul di sisimu untuk kuperintahkan agar rumah ini dibakar bersama mereka 

yang ada di dalam rumah”. Ketika Umar pergi, mereka datang dan Fatimah berbicara  

kepada mereka “tahukah kalian kalau Umar datang kemari dan bersumpah akan membakar 

rumah ini jika kalian kemari. Aku bersumpah demi Allah ia akan melakukannya jadi pergilah 

dan jangan berkumpul disini”. Oleh karena itu mereka pergi dan tidak berkumpul disana 

sampai mereka membaiat Abu Bakar [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 14/567 no 38200 

dengan sanad shahih sesuai syarat Bukhari Muslim 

Kami berpanjang-panjang membahas masalah pembaiatan Abu Bakar ini untuk membuktikan 

bahwa pembaiatan Abu Bakar bukanlah hal yang terjadi dengan mulus tanpa adanya 

hambatan dan perselisihan. Jika pembaiatan tersebut memang dilandasi oleh ijma‘ 

pengakuan bahwa Abu Bakar sahabat yang paling utama maka tidak ada alasan pembaiatan 

itu terjadi dengan hambatan dan perselisihan, seharusnya pembaiatan Abu Bakar itu 

berlangsung dengan mulus dimana selepas Nabi SAW wafat semua sahabat bersepakat 

berduyun-duyun membaiat Abu Bakar tanpa perlu memisahkan diri, berselisih, muncul 

keributan dan adanya ancaman pembakaran. Adanya hal-hal seperti itu justru menunjukkan 

kalau pembaiatan Abu Bakar terjadi sekonyong-konyong dengan peran utama sahabat Umar. 

Seandainya Abu Bakar dan Umar tidak datang ke Saqifah maka hampir bisa dipastikan kaum 

Anshar akan membaiat pemimpin mereka sendiri dan kalau ini terjadi maka mungkin akan 

muncul perselisihan besar karena sepertinya Abu Bakar dan Umar beserta kaum Muhajirin 

tidak akan rela dengan hal ini. 

Kemudian hujjah salafy dengan perkataan Umar kalau Abu Bakar adalah orang yang paling 

dicintai Rasulullah SAW bukanlah bukti keutamaan Abu Bakar di atas Ali. Terdapat hadis 

shahih lain yang menunjukkan kalau orang yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah 

Imam Ali dan telah kami sebutkan sebelumnya bahwa Aisyah RA sendiri mengakui kalau 

Rasulullah SAW lebih mencintai Ali daripada Abu Bakar dan ini diucapkan di depan 

Rasulullah SAW serta disetujui oleh Rasulullah SAW. Hujjah shahih dari Rasulullah SAW 

ini lebih patut diutamakan dibanding perkataan sahabat manapun yang menyelisihinya. Dalil 

ini adalah dalil yang qath‘i shahih dari Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan Imam 

Ali di atas Abu Bakar 

خٕ  ٔؼ ٘ خٍ حُ خٍ ه غ ه ٖ ك٣َ ٤ِحٍ ر ؼ ٘خ حُ ْ ػ ٗٞ ٘خ ٣ ٤ْ ػ ؼ ٗ ٞ ٘خ أر ػ

٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ٌَ ػ ٞ ر ظؤًٕ أر ٓ خٍ ح ٤َ ه ٘ ٖ ر  ر

ض حٕ  وي ػَك وٍٞ ٝهللا ُ ٤خ ٠ٛٝ ط ٘ش ػخُ ٛٞص ػخث ٔٔغ  ِْ ك ٓ  ٝ

 ٌَ ٞ ر ظؤًٕ أر ٓ خ خ ك ٬ػ ٤ٖ أٝ ػ ط َٓ ٠٘ ٓٝ ٢ ٤ي ٖٓ أر ٤خ أكذ اُ ِ ػ

 ٖ٤ ؼ َك ؼي ط ٔٓ ش ح٫ أ ٗ٬ ٘ض ك خ ر وخٍ ٣ خ ك ٤ٜ ٟٛٞ اُ ؤ يهَ ك ك

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ي ػ ٛٞط  
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Telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟aim yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Yunus yang berkata telah menceritakan kepada kami Al „Aizar bin Huraits yang berkata 

Nu‟man bin Basyir berkata “Abu Bakar meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah 

SAW. Kemudian beliau mendengar suara tinggi Aisyah yang berkata kepada Rasulullah SAW 

“Demi Allah sungguh aku telah mengetahui bahwa Ali lebih Engkau cintai daripada aku dan 

ayahku” sebanyak dua atau tiga kali. Abu Bakar meminta izin masuk menemuinya dan 

berkata “Wahai anak perempuan Fulanah tidak seharusnya kau meninggikan suaramu 

terhadap Rasulullah SAW” [Musnad Ahmad no 18333 tahqiq Syaikh Ahmad Syakir dan 

Hamzah Zain dengan sanad yang shahih] 

 

Kami telah membawakan dalil qath‘i keutamaan Imam Ali di atas Abu Bakar dan Umar, 

tetapi bukannya mengakui, salafy itu malah asal membantah saja 

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط زي هللا ٍ ػٖ ػ

 َ٤ ٛٔخ ه ٞ ٘ش ٝأر ـ َٛ حُ زخد أ ٗ ٤يح  ٓ  ٖ٤ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ِْ حُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ

ٜ٘ٔخ ٓ 

Dari Abdullah RA yang berkata Rasulullah SAW bersabda “Hasan dan Husain Sayyid 

[Pemimpin] pemuda surga dan Ayah mereka lebih baik dari mereka” [Al Mustadrak Ash 

Shahihain no 4779, Al Hakim dan Adz Dzahabi menshahihkannya] 

Kami katakan hadis ini menjadi bukti bahwa Imam Ali lebih tinggi kedudukan dan 

keutamaannya dari Abu Bakar dan Umar. Karena Imam Ali lebih utama dari kedua Sayyid 

pemuda surga sedangkan kedua Sayyid pemuda surga jelas lebih utama dari para pemuda ahli 

surga. Salafy itu membantah dengan membawa hadis dhaif 

َحّ  ٖ ػٔخٍس ػٖ ك ٖٔ ر ل ٤خٕ ػٖ حُ ل ٓ ٘خ  ٖ ػٔخٍ ػ ٘خّ ر ٘خ ٛ كيػ

خٍ  خٍ ه ٢ِ ه لخٍع ػٖ ػ ز٢ ػٖ حُ ؼ ٘ ٠ِ هللا ػٖ حُ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ٖ٤ ٘ش ٖٓ ح٧ُٝ ـ َٛ حُ ٤يح ًٍٜٞ أ ٓ ٌَ ٝػَٔ  ٞ ر ِْ أر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ

ٓخ  ٓخ ىح  ٢ِ خ ػ ٛٔخ ٣ زَ و ٤ٖ ٫ ط ِ ٓ َٔ ٤ٖ ٝحُ ٤ ز ٘ ٖ ا٫ حُ ٣َ ٝح٥ه

ٖ٤ ٤  ك

  

Telah menceritakan kepada kami Hisyaam bin „Ammaar : Telah menceritakan kepada kami 

Sufyaan (bin „Uyainah), dari Al-Hasan bin Al-„Umaarah, dari Firaas, dari Asy-Sya‟biy, dari 

Al-Haarits, dari „Aliy, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam 

: “Abu Bakr dan „Umar adalah dua orang pemimpin bagi orang-orang dewasa penduduk 

surga, dari kalangan terdahulu maupun yang kemudian selain para Nabi dan Rasul. Jangan 

engkau khabarkan hal ini kepada mereka wahai „Aliy, selama mereka masih hidup” [Sunan 

Ibni Maajah no. 95]. 
 

Hadis Ibnu Majah ini sanadnya dhaif jiddan karena Hasan bin Umarah seorang perawi yang 

matruk. Abu Hatim, Ahmad, Nasa‘i, Muslim, Daruquthni dan As Saji menyatakan ia matruk 

[At Tahdzib juz 2 no 532] ditambah lagi Al Haarits seorang perawi yang dhaif dan 

dinyatakan pendusta oleh Asy Sya‘bi, Ali bin Madini, Abu Khaitsamah dan yang lainnya. 
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 3666, ‗Abdullah bin Ahmad dalam 

Fadlaailush-Shahaabah  no. 196 & 202 & 290, Al-Qathii‘iy dalam tambahannya terhadap 

kitab Fadlaailush-Shahaabah no. 632 & 633 & 666, Al-Bazzaar dalam Al-Bahruz-Zakhaar 

no. 828-831, Ath-Thahawiy dalam Syarh Musykilil-Aatsaar no. 1965, Ath-Thabaraaniy 

dalam Al-Ausath  no. 1370, Ibnu ‗Adiy dalam Al-Kaamil 4/1489, Al-Aajurriy dalam Asy-

Syarii‘ah 3/67 no. 1373-1375,  dan Al-Khathiib dalam Taariikh Baghdaad 6/148-149 & 

7/617-618; dari beberapa jalan, dari Asy-Sya‘biy, dari Al-Haarits Al-A‘war, dari ‗Aliy bin 

Abi Thaalib, dari Nabi shallallaahu ‗alaihi wa sallam 

Hadis riwayat Tirmidzi juga dhaif dan semua hadis lainnya juga telah kami bahas secara 

khusus. Kami hanya ingin menunjukkan kepada pembaca, silakan lihatlah salafy ini, ketika ia 

terdesak maka tidak segan-segan ia berhujjah dengan riwayat dari kitab yang tidak mu‘tabar 

menurutnya. Mana sinisme yang sering ia tunjukkan, kenapa sekarang ia malah berhujjah 

dengan kitab-kitab yang tidak mu‘tabar  

Sebagaimana yang dijelaskan Al-Akh Abul-Jauzaa, hadits di atas adalah shahih bi-

syawaahidihi, silahkan baca http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/03/keutamaan-abu-bakr-

dan-umar-yang.html 

Pernyataan Abul Jauzaa itu mengada-ada dan telah kami bantah dalam tulisan kami yang 

secara khusus kami buat untuk membahas hadis ini. Takhrij Hadis Abu Bakar dan Umar 

Sayyid Kuhul Ahli Surga dan Pembelaan Salafy Nashibi Terhadap hadis Abu Bakar dan 

Umar Sayyid Kuhul Ahli Surga. Silakan dilihat dan bandingkan siapa yang berpegang pada 

kaidah ilmu hadis dan siapa yang sekedar taklid 

Sedangkan bantahan orang syi‘ah tersebut terhadap kedudukan hadits tersebut kami nilai 

tidak ada artinya sama sekali dan hanya mengada-ada saja. 

Justru perkataan salafy ini yang tidak ada nilainya, dia sendiri saja tidak mengerti arti 

“syawahid” dalam ilmu hadis lha kok sok bisa mengatakan orang mengada-ada. Silakan tuh 

pelajari dulu ilmu hadis dimulai dengan mencari apa artinya syawahid dan apa bedanya 

dengan mutaba‘ah?. Bagaimana mungkin kedua hadis sama-sama riwayat Ibnu Umar 

dinyatakan sebagai syawahid?. Dan maaf saja penilaian orang seperti anda tidak ada artinya 

sama sekali. Jika memang mampu silakan buktikan bahwa hadis Abu Bakar dan Umar Sayyid 

kuhul ahli surga itu shahih, gak usah asal menjawab dengan gaya menggerutu. 

Kedua, hadits-hadits di atas memang merupakan keutamaan Ali, Hasan dan Husein 

radhiyallahu ‗anhum, tetapi sekali lagi bukanlah bukti bahwa mereka lebih utama daripada 

Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‗anhuma. Perkataan sayyid pada hadits-hadits tersebut 

bukan berarti mereka menjadi sayyid mutlak bagi seluruh manusia, karena Nabi dan Rasul 

tidak mungkin di bawah kepemimpinan mereka, 

Kalau mau berbicara dan berhujjah itu silakan tampilkan dalil-nya, jangan hanya menjadikan 

kata-kata anda sendiri sebagai hujjah. Perkataan basa-basi anda itu ternyata bertentangan 

dengan riwayat shahih berikut 

 ٖ خى حر ٘خ ٣ُ ٤ق كيػ و ٠ ػ ُٞٓ ْ٤ َحٛ ٖ ار ٓلخم ر ٖ ا خ ٓلٔي ر زَٗ أه

 ٖ َكٖٔ ر زي حُ ٖ ػ ٌْ ر ل ٘خ حُ ٤ٖ كيػ ٖ ىً ٠َ ر ل ٘خ حُ ٞد كيػ أ٣

http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/03/keutamaan-abu-bakr-dan-umar-yang.html
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/03/keutamaan-abu-bakr-dan-umar-yang.html
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/18/takhrij-hadis-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/18/takhrij-hadis-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/18/takhrij-hadis-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/08/pembelaan-nashibi-terhadap-hadis-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/08/pembelaan-nashibi-terhadap-hadis-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/08/pembelaan-nashibi-terhadap-hadis-abu-bakar-dan-umar-sayyid-kuhul-ahli-surga/
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٠ِ هللا  ٛ ز٢  ٘ وي١ٍ ػٖ حُ ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ ٢ ػٖ أر ٢٘ أر ؼْ كيػ ٗ ٢ أر

٘ش ا٫  ـ َٛ حُ زخد أ ٗ ٤يح  ٓ  ٖ٤ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل خٍ : ) حُ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

٢٘ حٍ خ (حر ٣َ ًُ ٖ ٠٤ ر ل ٣ٝ ْ ٣ َٓ ٖ ٠ٔ حر ٤ ش : ػ  هخُ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim mawla Tsaqiif yang 

menceritakan kepada kami Ziyaad bin Ayub yang menceritakan kepada kami Fadhl bin 

Dukain yang menceritakan kepada kami Al Hakam bin Abdurrahman bin Abi Na‟m yang 

menceritakan kepadaku ayahku dari Abu Sa‟id Al Khudri dari Nabi shalallahu „alaihi 

wasallam yang bersabda “Hasan dan Husain adalah Sayyid pemuda ahli surga kecuali dua 

orang bersaudara yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakariya” [Shahih Ibnu Hibban 

15/411 no 6959 dishahihkan oleh Syaikh Al Arnauth] 
 

Ternyata Rasulullah shalallahu ‗alaihi wasallam menjelaskan bahwa Sayyid pemuda ahli 

surga juga berlaku untuk para Nabi sehingga Beliau mengecualikan dua orang Nabi yaitu 

Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. 

ini artinya sayyid di dalam syurga itu ada banyak dan ada beberapa tingkatan. Perhatikan 

Hasan dan Husein adalah sayyid, tetapi ternyata ada level sayyid di atas mereka yaitu Ali, 

demikian juga di atas Ali ada sayyid lagi yaitu Umar, di atasnya lagi Abu Bakar di atasnya 

lagi para Nabi dan Rasul dan sayyid tertinggi di dunia dan di akhirat adalah Nabi shalallahu 

‗alaihi wa sallam. 

Mana buktinya Sayyid di dalam syurga ada banyak. Silakan para pembaca perhatikan 

beginilah sikap salafy terhadap Ahlul Bait, salafy dengan cara dan dalih apapun berusaha 

mengurangi keutamaan Ahlul Bait. Pernyataan Imam Ali sebagai Sayyid dan lebih utama 

dari Hasan dan Husain Sayyid pemuda ahli surga ditetapkan melalui dalil shahih dari 

Rasulullah shalallahu ‗alaihi wasallam. Apa dasarnya salafy itu mengatakan di atas Ali ada 

sayyid lagi Umar dan diatasnya lagi Abu Bakar dan diatasnya lagi para Nabi dan Rasul?. 

Jangan cuma mengkhayal, buktikan tuh kalau ada hadis shahih bahwa Umar adalah Sayyid di 

atas Ali dan buktikan kalau ada hadis shahih Abu Bakar Sayyid di atas Umar. Salafy ini 

memang aneh, dia ini terbiasa berhujjah dengan hadis-hadis dhaif seperti hadis Abu Bakar 

dan Umar Sayyid Kuhul, hadis Ikutilah Abu Bakar dan Umar dan hadis ―Jika ada Nabi 

setelahku maka ia adalah Umar‖. 

Salafy itu kemudian membantah penafsiran kami terhadap perkataan Imam Ali bahwa Abu 

Bakar dan Umar adalah orang terbaik setelah Nabi SAW. Tentu saja kami menafsirkan 

perkataan ini sebagai tawadhu‘ Beliau sebagaimana memang terdapat qarinah[petunjuk] yang 

menguatkan dalam lafaz hadisnya. Salafy membawakan atsar berikut yang menurutnya 

adalah bantahan telak terhadap penafsiran kami 

 ٞٛ زَ ٝ ٘ ٔ ٠ حُ ِ وطذ ػ ٣ ٞٛ ٤خ ٝ ِ ؼض ػ ٔٓ خٍ :  غ، ه ٖ ك٣َ ػٖ ػَٔٝ ر

ٌَ، أ٫  ٞ ر خ، أر ٤ٜ ز ؼي ٗ ٌٛٙ ح٧ٓش ر  َ٤ و ْ ر زًَ وٍٞ : أ٫ أه ٣

٢ ػَٔ.أهذ ؼخٗ بٕ حُ ٢ ك ؼخٗ خُ ْ ر ًٍ 

Dari „Amr bin Hariits, ia berkata : Aku pernah mendengar „Aliy berkhutbah di atas mimbar. 

Ia berkata : “Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebaik-baik umat ini setelah 

Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam? yaitu Abu Bakr. Maukah aku beritahukan kepada 
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kalian yang kedua? yaitu „Umar” [Fadlaailush-Shahaabah no. 398 dengan sanad hasan]. 

 

Yang mendengar khutbah Imam Ali itu tidak hanya Amru bin Hariits tetapi juga orang lain 

dan silakan perhatikan khutbah Imam Ali dengan kalimat yang lebih lengkap dari hadis di 

atas 

 ٖ ي ر خ هخُ زَٗ ٓط٢ أه ٞح ٤ش حُ و ٖ ر ٛذ ر ٝ ٢٘ زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

خّ  خٍ ه ٤ٚ ه ٤َ ػٖ أر زي ه ٖ ػ ٤ذ ر ٔ ٔ ٤ٖ ػٖ حُ ٜ زي هللا ػٖ ك ػ

٘خ  ي أكيػ خ ه ٌَ ٝػَٔ ٝأٗ ٞ ر خ أر ٤ٜ ز ؼي ٗ ٌٛٙ ح٧ٓش ر  َ٤ وخٍ ه ٢ِ ك ػ

ٗخء ٓخ  خ  ٤ٜ ٠ ك ؼخُ ٠٠ هللا ط و خ ٣ ْٛ أكيحػ ؼي  ر

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata menceritakan kepadaku Wahab bin 

Baqiyah Al Wasithi yang berkata telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari 

Hushain dari Al Musayyab bin Abdu Khair dari ayahnya yang berkata “Ali berdiri dan 

berkata “Orang yang terbaik diantara umat ini setelah Nabi mereka adalah Abu Bakar dan 

Umar. Sesungguhnya kita telah membuat hal-hal baru sepeninggal mereka dimana Allah 

akan memberikan hukuman atas hal-hal baru itu sesuai dengan kehendak-Nya” [Musnad 

Ahmad 1/15 no 926 dishahihkan oleh Syaikh Al Arnauth]  

 ٖ ٜٗخد ر ٘خ  ٠ٓ ػ ٞٓ ٖ ٌْ ر ل ق حُ ٛخُ  ٞ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

 ْ٤ َحٛ َ٘ ػٖ ار ٢ ٓؼ ٘خٍ ػٖ أر ٖ ى٣ لـخؽ ر ٢٘ حُ هَحٕ كيػ

 ٢ِ ٘خ ػ ز خٍ هط زَ ٝه ٘ ٔ ٌٛح حُ  ْ٤ ٖ ه ٔش ر و ِ َٟد ػ خٍ  ؼ٢ ه ٘و حُ

 ٠٘ لٔي هللا ٝأػ زَ ك ٘ ٔ ٌٛح حُ  ٠ ِ ٘ٚ ػ ٢ٟ هللا ػ ٓخ ٍ  َ ًًٝ ٤ٚ ِ ػ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼي ٍ خٕ ر ٘خّ ً ٤َ حُ خٍ إ ه َ ٝه ًٌ ٗخء هللا إٔ ٣

٘خ  ْ أكيػ ٜ٘ٔخ ػ ٢ٟ هللا ػ ْ ػَٔ ٍ ٌَ ػ ٞ ر ِْ أر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

خ ٤ٜ ٠٠ هللا ك و خ ٣ ٛٔخ أكيحػ ؼي  ر

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu 

Shalih Hakam bin Musa telah menceritakan kepada kami Syihab bin Khirasy telah 

menceritakan kepada kami Hajjaj bin Dinar dari Abi Ma‟syar dari Ibrahim An Nakha‟i yang 

berkata Alqamah bin Qais memukul mimbar ini dan berkata “Ali RA pernah berkhutbah 

kepada kami di atas mimbar ini. Dia memuji Allah dan menyanjung-Nya. Dia menyebutkan 

apa yang dikehendaki oleh Allah untuk disebutkannya. Lalu dia berkata “Sesungguhnya 

manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar kemudian Umar. Sepeninggal 

mereka berdua, kitapun membuat hal-hal baru dimana Allah akan memberikan hukuman atas 

hal-hal baru itu” [Musnad Ahmad 1/127 no 1051 Syaikh Al Arnauth menyatakan 

sanadnya kuat] 
 

Jika diperhatikan dengan baik maka jelas para perawi hadis tersebut telah meringkas 

khutbah Imam Ali. Lihat baik-baik Alqamah bin Qais tidak menyebutkan dengan jelas apa 

tepatnya perkataan Imam Ali yang ia maksud “Dia menyebutkan apa yang dikehendaki oleh 

Allah untuk disebutkannya”. kami pribadi belum menemukan perawi yang menyebutkan 

khutbah Imam Ali dengan benar-benar lengkap. Silakan perhatikan kedua hadis di atas, 

bukankah setelah memuji Abu Bakar dan Umar, Imam Ali mengatakan bahwa “kita telah 

membuat hal-hal baru sepeninggal mereka” dan hal baru itu adalah sesuatu yang 
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menyebabkan Allah akan memberikan hukumannya. Bagi kami perkataan ini sangat jelas 

menunjukkan sikap tawadhu‘ Imam Ali. Kenyataannya justru yang telah membuat hal-hal 

baru itu adalah Abu Bakar dan Umar, contohnya bukankah mereka berdua telah melarang 

haji tamattu‘ dimana Rasulullah SAW membolehkannya dan telah mayshur diketahui bahwa 

Imam Ali sangat menentang pelarangan haji tamattu‘. 

Khutbah Imam Ali di atas disampaikan setelah Beliau menjabat sebagai khalifah, pada saat 

awal beliau menjabat khalifah Imam Ali telah menyampaikan hujjah kekhalifahannya 

 ٢ ٘خّ ك ٘ٚ حُ ٠ ػ ؼخُ ٢ٟ هللا ط ٍ ٢ِ خٍ ؿٔغ ػ ٤َ ه ل ط ٢ حُ ػٖ أر

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٓٔغ ٍ  ِْ ٔ َٓة ٓ َ ح ٘ي هللا ً ْٜ أٗ خٍ ُ ْ ه زش ػ َك حُ

 ٕٞ ٬ػ وخّ ػ خّ ك ٔخ ه ٓٔغ ُ ٓخ  َ هْ  ّٞ ؿي٣ وٍٞ ٣ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

٤ٖ أهٌٙ  ٜ٘يٝح ك ٤َ ك ؼ خّ ً وخّ ٗ ٤ْ ك ؼ ٗ ٞ خٍ أر ٘خّ ٝه ٖٓ حُ

ِْ ؼ ٘خّ أط ِ وخٍ ُ ٤يٙ ك ْٜٔ ر ل ٤ٖ ٖٓ أٗ ٘ ٔئٓ خُ ٠ ر ٠ أُٝ ٕٝ حٗ

ِْٜ ٝحٍ ٖٓ  ٌٜح ٫ٞٓٙ حُ ٘ض ٫ٞٓٙ ك خٍ ٖٓ ً ٍٓٞ هللا ه خ ٍ ؼْ ٣ ٞح ٗ خُ ه

٤ض  و ِ جخ ك ٤ ٗ  ٢ٔ ل ٗ ٢ ؤٕ ك وَؿض ًٝ خٍ ك ٝح٫ٙ ٝػخى ٖٓ ػخىحٙ ه

 ٚ٘ ٠ ػ ؼخُ ٢ٟ هللا ط ٤خ ٍ ِ ؼض ػ ٔٓ  ٠ ٚ حٗ ِض ُ و ْ ك ٖ أٍه ي ر ٣ُ

هللا  ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ ي  ٌَ ه ٘ ٔخ ط خٍ ك ٌح ه ٌح ًٝ وٍٞ ً ٣  

ٚ ي ُ وٍٞ ًُ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  ػ

Dari Abu Thufail yang berkata “Ali mengumpulkan orang-orang di tanah lapang dan 

berkata “Aku meminta dengan nama Allah agar setiap muslim yang mendengar Rasulullah 

SAW bersabda di Ghadir khum terhadap apa yang telah didengarnya. Ketika ia berdiri maka 

berdirilah tigapuluh orang dari mereka. Abu Nu‟aim berkata “kemudian berdirilah banyak 

orang dan memberi kesaksian yaitu ketika Rasulullah SAW memegang tangannya (Ali) dan 

bersabda kepada manusia “Bukankah kalian mengetahui bahwa saya lebih berhak atas kaum 

mu‟min lebih dari diri mereka sendiri”. Para sahabat menjawab “benar ya Rasulullah”. 

Beliau bersabda “barang siapa yang menjadikan Aku sebagai pemimpinnya maka Ali pun 

adalah pemimpinnya dukunglah orang yang mendukungnya dan musuhilah orang yang 

memusuhinya. Abu Thufail berkata “ketika itu muncul sesuatu yang mengganjal dalam 

hatiku maka aku pun menemui Zaid bin Arqam dan berkata kepadanya “sesungguhnya aku 

mendengar Ali RA berkata begini begitu, Zaid berkata “Apa yang patut diingkari, aku 

mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu tentangnya” [Musnad Ahmad 4/370 no 

19321 dengan sanad yang shahih seperti yang dikatakan Syaikh Syu‟aib Al Arnauth dan 

Tahdzib Khasa‟is An Nasa‟i no 88 dishahihkan oleh Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini] 

 

Perhatikanlah baik-baik Abu Thufail pada saat itu mendengar Imam Ali berkhutbah meminta 

pengakuan atas mereka yang telah mendengar hadis Ghadir-kum dimana Rasulullah SAW 

mengatakan bahwa diri Beliau lebih berhak atas kaum mu‟min lebih dari diri mereka sendiri. 

Tentu saja pernyataan “lebih berhak” ini menunjukkan bahwa kata “maula” yang digunakan 

oleh Rasulullah SAW menunjukkan kepemimpinan sebagaimana seorang pemimpin lebih 

berhak atas mereka yang dipimpinnya lebih dari diri mereka sendiri. Siapa yang menjadikan 

Rasul sebagai pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya. Hujjah Imam Ali inilah yang 

membuat sahabat Nabi Abu Thufail yang tidak mendengar hadis ghadirkhum menjadi ragu 
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dan muncul sesuatu ganjalan dalam hatinya [kalau cuma sekedar keutamaan persahabatan 

maka mengapa harus ada keraguan dan ganjalan] 

Kalau seorang sahabat Nabi seperti Abu Thufail bisa muncul sesuatu di hati-nya maka 

apalagi orang-orang lain yang mendengar pernyataan Imam Ali tersebut. Maka bisa 

diperkirakan bahwa sebagian orang mulai mempertanyakan keabsahan kedudukan khalifah 

sebelumnya yaitu Abu Bakar dan Umar. 

زي  لٌحء ػٖ ػ ي حُ ش ػٖ هخُ ٢ ػٞحٗ ٔئٖٓ ػٖ أر زي حُ ٖ ػ ٢٘ ٍٝف ر كيػ

حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَس إٔ ػ٤ِخً أطخْٛ ػخثيحً كوخٍ ٓخ ُو٢ أكي ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓش ٓخ ُو٤ض 

ٌٜح  ٘خّ ر خ أكن حُ ِْ ٝأٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ ٞك ط

٤ض  ٟ ؼض ٍٝ زخ٣ ِق ػَٔ ك ظو ٓ خ ٌَ ك خ ر ٘خّ أر غ حُ زخ٣ َ ك ح٧ٓ

ْٛ ح٥ٕ  ٤ض ٝ ٟ ض ٍٝ ِٔ ٓ ؼض ٝ زخ٣ خٕ ك ٔؼ ٘خّ ػ غ حُ خ٣ ْ ر ض ػ ِٔ ٓ ٝ

٤ٖ ٓغ ٢٘ ٝر ٤ ِٕٞ ر ٤ ٔ ش٣  ح٣ٝ

Telah menceritakan kepadaku Rawh bin Abdul Mu‟min dari Abi Awanah dari Khalid Al 

Hadzdza‟ dari Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa Ali mendatangi mereka dan berkata 

“tidak ada satupun dari umat ini yang mengalami seperti yang saya alami. Rasulullah SAW 

wafat dan sayalah yang paling berhak dalam urusan ini [kekhalifahan]. Kemudian orang-

orang membaiat Abu Bakar terus Umar menggantikannya, maka akupun ikut membaiat, 

pasrah dan menerima. Kemudian orang-orangpun membaiat Utsman maka akupun ikut 

membaiat, pasrah dan menerima. Dan sekarang mereka bingung antara Saya dan Muawiyah 

[Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 1/294 dengan sanad yang shahih sesuai syarat Bukhari] 

Jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi perselisihan yang akan menyebabkan perpecahan di 

kelompok pendukung Imam Ali padahal saat itu mereka menghadapi situasi sulit dengan 

adanya penentangan dari Muawiyah dan pengikutnya. Oleh karena itu untuk mencegah 

perpecahan maka Imam Ali berkhutbah memuji Abu Bakar dan Umar bahwa mereka adalah 

orang yang terbaik dan mengatakan bahwa ―kita telah membuat hal-hal baru sepeninggal 

mereka dimana Allah SWT akan memberikan hukuman atas hal baru itu‖. Tidak lain ini 

menunjukkan sikap tawadhu‘ Beliau karena pada kenyataannya Beliau adalah orang yang 

paling berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi SAW. Abu Thufail sendiri 

setelah mendengar khutbah Imam Ali ia malah beranggapan Imam Ali lebih utama dari Abu 

Bakar dan Umar. 

Kami yakin salafy tidak akan menerima penafsiran ini, mungkin mereka lebih suka untuk 

mengatakan kalau Imam Ali telah membuat hal-hal baru yang akan mendapat hukuman Allah 

SWT. Cukuplah kiranya kami berlepas diri dari mereka. Seorang Ahlul Bait yang selalu 

dalam kebenaran dan menjadi rujukan bagi umat tidak akan membuat hal-hal baru yang 

mendatangkan hukuman Allah SWT. 

Kami jawab, paling tidak riwayat di atas menunjukkan bahwa : Abu Bakar dan Umar begitu 

dekat dengan Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam, Imam Ali mengakui keutamaan Abu Bakar 

dan Umar, Hubungan yang harmonis antara Imam Ali dan Syaikhan. Yang semua hal 

tersebut bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh Syi‘ah selama ini. 
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Kami tidak mengerti apa maksud salafy ini?. Kami pribadi tidak pernah menolak keutamaan 

Abu Bakar dan Umar. Hanya saja kami bersikap objektif dalam menerima sejarah. Fakta 

adalah fakta, Abu Bakar membuat marah Sayyidah Fathimah AS itu adalah berita shahih. 

Umar mengancam membakar rumah Imam Ali itu pun juga berita shahih. Kami tidaklah 

mengada-ada soal itu. Semua manusia yang tidak terjaga kesuciannya bisa saja memiliki 

keutamaan dan suatu ketika ia juga melakukan kesalahan yang berat. Imam Ali mengerti 

betul akan hal ini, sehingga Beliau tetap saja mengakui keutamaan Abu Bakar dan Umar. 

Kami Jawab, hadits trsebut di dalam sanadnya terdapat perawi syi‘ah yaitu Al-Ajlah. 

Cukuplah bagi kami untuk berhati-hati terhadap riwayat di atas. 

Al Ajlah adalah perawi syiah yang tsiqat dan shaduq. Hadis-hadisnya telah dinilai shahih dan 

hasan oleh para ulama. Jadi tidak ada alasan untuk menolak hadisnya, kalau memang 

dikatakan perawi syiah yang meriwayatkan bid‘ahnya harus ditolak. Kami katakan dimana 

letak bid‟ah dalam hadis tersebut?. Ditambah lagi Al Ajlah tidak menyendiri meriwayatkan 

hadis ini, ia memiliki mutaba‘ah dari Salim bin Abi Hafsah, Al ‗Amasy, Ammar Ad Duhni 

dan Ibrahim bin Hamad. 

Justru terlihat penulis syi‘ah ini yang terburu-buru dalam menarik kesimpulan dan 

mengabaikan hal yang begitu telak meruntuhkan syubhat orang syi‘ah tersebut, mari kita 

perhatikan baik-baik perkataan Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam : Seandainya aku [boleh] 

mengambil khalil selain Rabbku niscaya aku mengambil Abu Bakar tetapi cukuplah 

[kedudukan] persaudaraan dalam islam dan kasih sayang‖ 

Justru salafy ini yang terburu-buru, dalam berhujjah ia sendiri tidak bisa membedakan antara 

penetapan dan perandaian. Salafy itu malah melanjytkan dengan kata-kata yang maaf kalau 

dianalisis dengan baik malah muncul hal yang aneh 

Artinya jika Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam boleh mengambil khalil (khalil Nabi shalallahu 

‗alaihi wa sallam adalah Allah) selain dari pada Allah, maka Nabi akan mengambil Abu 

Bakar. Tentunya hal ini tidak boleh karena Allah tidak akan ridha jika dipersekutukan dengan 

yang lain sehingga nabi mengatakan cukuplah persaudaraan dan kasih sayang. 

Menurut Salafy Allah tidak akan ridha dan perkataan Khalil itu berarti mempersekutukan 

Allah dengan yang lain. Sekarang makna khalil disitu apa?. Apakah maksudnya karena Nabi 

SAW memiliki cinta yang begitu besar kepada Abu Bakar sehingga jika dibolehkan Nabi 

akan mengambilnya sebagai khalil?. Apakah kecintaan yang besar itu mau dikatakan 

mempersekutukan Allah SWT dengan yang lain?. Silakan perhatikan dua hal 

 Kecintaan Nabi yang besar kepada Abu Bakar yang menurut salafy itu lebih tinggi dari 
mahabbah 

 Jika dibolehkan Nabi mengangkat Abu Bakar sebagai Khalil 

Kami sebelumnya mengatakan bahwa perandaian Khalil itu menunjukkan kecintaan Nabi 

kepada Abu Bakar. Apakah kecintaan itu mau dikatakan salafy mempersekutukan Allah 

dengan yang lain?. Naudzubillah. 

Maka ini adalah perumpamaan paling tinggi yang tidak pernah beliau ucapkan untuk sahabat 

lain kecuali untuk Abu Bakar, yang menunjukkan ketinggian kedudukan Abu Bakar di hati 

Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam, 
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Sekarang salafy itu mengatakan bahwa ketinggian kedudukan Abu Bakar di hati Nabi, maka 

kami tanya padanya ketinggian kedudukan Abu Bakar di hati Nabi SAW itu sebagai apa, 

sebagai orang yang sangat dicintai? Ataukah sebagai khalil?. Apakah sesuatu yang ada di 

dalam hati itu mau dikatakan mempersekutukan Allah SWT dengan yang lain?. naudzubillah. 

Jika sebagai orang yang sangat dicintai maka kami tidak menolaknya tetapi itu bukan 

kekhususan bagi Abu Bakar mengingat Rasulullah SAW sendiri sangat mencintai Imam Ali, 

Sayyidah Fathimah AS dan Usamah bin Zaid RA. Bahkan telah diriwayatkan kalau 

Rasulullah SAW lebih mencintai Ali daripada Abu Bakar. 

karena yang disebut khalil Allah hanya ada dua yaitu Nabi Ibrahim ‗alaihi sallam dan Nabi 

Muhammad shalallahu ‗alaihi wa sallam, sedangkan bagi kedua Nabi tersebut, khalil mereka 

adalah Allah saja dan tidak boleh yang lain, maka jika Nabi membuat perandaian seperti itu, 

tidak ada lagi perandaian atau pujian yang lebih tinggi daripada pujian atau perandaian khalil 

terhadap Abu Bakar ini, hatta itu hadits manzilah, hadits sayyid ataupun hadits-hadits tentang 

keutamaan sahabat yang lain, dan tentunya ini adalah bukti bahwa Abu Bakar paling utama 

dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. 

Sangat jelas sekali kalau salafy ini tidak bisa membedakan perandaian dan penetapan. Intinya 

hadis tersebut bukan menceritakan Abu Bakar sebagai khalil tetapi menjelaskan bahwa 

Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Bakar dan kecintaannya ini beliau katakan dengan 

perandaian khalil. Jadi keutamaan itu sendiri terletak pada kecintaannya bukan pada kata 

khalil. Dalam hal kecintaan Nabi SAW sendiri mengakui bahwa Beliau lebih mencintai Ali 

daripada Abu Bakar. Dan Imam Ali ini adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT 

berdasarkan hadis shahih 

 ٠ٔ ٤ ٠ٓ ػٖ ػ ٞٓ ٖ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ ٤غ كيػ ًٝ ٖ ٤خٕ ر ل ٓ ٘خ  كيػ

٘ي  خٕ ػ خٍ ً ي ه ٓخُ  ٖ ْ ر ٔي١ ػٖ أٗ ٖ ػَٔ ػٖ حُ ٠ِ هللا ر ٛ ز٢  ٘ حُ

٤ي  وي اُ ِ ؤكذ ه ٢٘ ر ظ ِْٜ آث وخٍ حُ ٤َ ك ١ ِْ ٓ ٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

ٚؼ ٓ َ ؤً ٢ِ ك ـخء ػ ٤َ ك ط ٌٛح حُ َ ٓؼ٢  ؤً ٣ 

  

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki‟ yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ubaidillah bin Musa dari Isa bin Umar dari As Suddi dari Anas bin Malik yang berkata 

Rasulullah SAW suatu ketika memiliki daging burung kemudian Beliau SAW bersabda “Ya 

Allah datangkanlah hambamu yang paling Engkau cintai agar dapat memakan daging 

burung ini bersamaKu. Maka datanglah Ali dan ia memakannya bersama Nabi SAW” 

[Sunan Tirmidzi 5/636 no 3721 hadis shahih dengan keseluruhan jalannya] 

Adakah keutamaan yang lebih tinggi dari “manusia yang paling dicintai Allah SWT”. Dalam 

hadis Thair Allah SWT mengabulkan doa Rasulullah SAW dengan mendatangkan Imam Ali 

bukannya mendatangkan Abu Bakar atupun Umar. Ini menunjukkan keutamaan yang tinggi 

Imam Ali di atas sahabat lain termasuk Abu Bakar dan Umar. Dan ini bukan perandaian 

tetapi penetapan dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Begitu pula hadis manzilah, hadis Sayyid 

dan hadis Rasulullah SAW terhadap Imam Ali “Aku darinya dan Ia dari ku, ia adalah 

pemimpin setap orang beriman sepeninggalku”. Hadis-hadis ini adalah keutamaan yang 

tinggi dan berupa penetapan Nabi SAW bukan perandaian. Hadis soal khalil di atas bisa jadi 

sebagai bukti keutamaan yang tinggi Abu Bakar dibanding sahabat Nabi yang lain  dalam hal 
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kecintaan tetapi tidak bagi Imam Ali karena terdapat penjelasan yang shahih bahwa Nabi 

SAW lebih mencintai Imam Ali dari Abu Bakar dan Imam Ali adalah manusia yang paling 

dicintai Allah SWT. kemudian Silakan perhatikan hadis berikut 

زي  ٢٘ ػ ٘خػَ كيػ ٓق حُ ٞ ٣ ٖ ٢٘ كـخؽ ر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

٠ٟء  ٞ خ حُ ق إٔ أر ٛخُ  ٢ ٖ أر ي ر ٣ِ ٘خ ٣ ٞحٍع ػ زي حُ ٖ ػ ٜٔي ر حُ

ذ  ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ش ٓغ ػ ٌٞك ٠ حُ ٖ اُ ٓي٣ ٘خ ػخ خٍ ً ٚ ه ٚ أٗ زخىح كيػ ػ

٢ٔ ٘خ ٓ ـ ِ خ ر ِٔ ٘ٚ ك ٢ٟ هللا ػ ٬ع ٖٓ كٍَٝحء ٍ ٤ٖ أٝ ػ ظ ِ ٤ ٍس ُ

وخٍ ٫  ٘ٚ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ ؼ ي ُ خ ًُ َٗ ًٌ ٤َ ك ؼ خّ ً ٘خ ٗ ٓ ٌٗ

لٔي  خٍ ك ٚ ه طُٞ غ ر لي٣ َ حُ ًٌ ؼٕٞ ك ٤َؿ ٓ  ْٜ بٗ ْٛ ك ٌْ أَٓ ٘ ُٜٞ ٣

خٍ إ  ٘ٚ ٝه ٢ٟ هللا ػ ذ ٍ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٢ِ هللا ػ ٤ ِ ٢ إٔ ه زَٗ أه

ذ  ًٗ ٖٜ ؤٗ ؼَحص ً ٗ  ٚ ي٣ ٔش ػ ِ ٠ِ ك ٤ي ػ ٛئ٫ء ٍؿَ ٓويؽ حُ ي  خث ه

ٞع ٤َر  حُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang menceritakan kepadaku Hajjaj bin Yusuf 

Asy Syaa‟ir menceritakan kepadaku Abdus Shamad bin Abdul Waris menceritakan kepada 

kami Yazid bin Abi Shalih bahwa Abul Wadhi‟ Abbad menceritakan kepadanya yang berkata 

“kami pernah ke Kufah bersama Ali bin Abi Thalib. Ketika kami sampai perjalanan dua atau 

tiga malam dari Harura, ada banyak orang dari golongan kami yang tersesat. Kami pun 

menceritakan hal itu kepada Ali, maka ia berkata “janganlah persoalan itu membuat kalian 

resah, sesungguhnya mereka akan kembali”. Abul Wadhi‟ berkata “Ali bin Abi Thalib 

memuji Allah SWT, kemudian ia berkata “sesungguhnya kekasihku pernah mengabarkan 

kepadaku bahwa pemimpin mereka adalah seorang laki-laki yang pendek tangannya di 

putting susunya terdapat rambut-rambut yang menyerupai ekor yarbu‟… [Musnad Ahmad 

1/140 no 1189 shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir] 

Imam Ali tidak ragu untuk menyatakan Rasulullah SAW sebagai khalil Beliau. Kira-kira 

apakah yang akan dikatakan oleh salafy terhadap hadis ini. 

Demikian juga dengan perandaian : ―jika ada Nabi setelahku maka Umarlah orangnya‖ 

menunjukkan kedudukan yang tinggi Umar yang tingkatannya mendekati tingkatan Nabi, 

walaupun Umar bukanlah seorang Nabi. 

Sekarang kami tanya anda wahai salafy manakah yang lebih tinggi keutamaannya perandaian 

Umar sebagai Nabi atau perandaian Abu Bakar sebagai khalil Nabi. Silakan dijawab kalau 

memang anda mampu menjawabnya dan perhatikanlah apakah anda konsisten atau tidak. 

Kemudian orang syi‘ah tersebut menampilkan hadits-hadits keutamaan Imam Ali yang 

semuanya adalah juga keutamaan yang dimiliki Abu Bakar, bahkan riwayat-riwayat 

keutamaan Abu Bakar adalah yang lebih rajih. 

Justru keutamaan Imam Ali menunjukkan keutamaan yang tinggi di atas Abu Bakar dan 

Umar. Hadis shahih menyebutkan kalau Imam Ali adalah orang yang pertama masuk islam, 

ini bukti keutamaan Imam Ali atas Abu Bakar [mengingat tidak ada satupun hadis shahih 

bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk islam]. Hadis shahih menyebutkan 
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kalau Imam Ali adalah pemimpin bagi setiap orang beriman sepeninggal Nabi SAW, dan 

Abu Bakar dan Umar jelas termasuk orang-orang beriman. Hadis Tsaqalaian yang shahih 

menyebutkan kalau Ahlul Bait adalah pegangan umat [termasuk didalam umat adalah Abu 

Bakar dan Umar] agar tidak tersesat  dan tidak diragukan lagi kalau Imam Ali adalah ahlul 

bait yang dimaksud. Jadi keutamaan Abu Bakar mana yang lebih rajih, silakan tunjukkan dan 

kami akan tunjukkan pula keutamaan Imam Ali yang melebihi Abu Bakar. 

Akhir kata jika salafy itu mau berhujjah tidak perlu sok dan bersikaplah konsisten kalau 

memang mampu. Jangan hanya bisa taklid buta kepada gaya tafsir usang versi salafy, silakan 

analisis hadisnya dengan baik dan nilailah diri sendiri secara objektif sudah konsisten atau 

belum. Dan silakan salafy itu mengobati dulu penyakit sinismenya dengan kitab-kitab yang 

menurutnya tidak mu‘tabar padahal ketika terdesak ia sendiri tidak segan-segan berhujjah 

dengan kitab-kitab yang tidak mu‘tabar. Abul Jauzaa yang ia hormati itu juga setahu kami 

tidak pernah merendahkan kitab-kitab yang tidak mu‘tabar bahkan tidak jarang berhujjah 

dengan kitab-kitab tersebut. Yah memang cuma pengikut salafy ini yang agak lain sendiri 

penyakitnya. Salam Damai 

Kedustaan Penulis Kitab Lillahi Tsumma Lil-Tarikh 

”Mengapa Saya Keluar Dari Syiah” [Sayyid Husain 

Al Musawi] 

Posted on Mei 27, 2010 by secondprince  

Kedustaan Penulis Kitab Lillahi Tsumma Lil-Tarikh ”Mengapa Saya Keluar Dari 

Syiah” [Sayyid Husain Al Musawi[ 

Kitab Lillahi Tsuma Lil-Tarikh yang ditulis oleh orang yang menyebut dirinya Husain Al 

Musawi termasuk kitab yang menjadi andalan salafy nashibi untuk merendahkan mahzab 

syiah. Banyak pengikut salafiyun yang tidak henti-hentinya berhujjah dengan kitab ini. Kitab 

ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Mengapa Saya Keluar 

Dari Syiah?”. Judul yang provokatif dan tentu saja para pembaca akan sulit menemukan hal-

hal yang baik di dalam kitab tersebut. 

Pokok bahasan ini bisa dibilang sudah basi dan cukup banyak para pengikut syiah yang telah 

membahas kitab ini. Mereka pengikut syiah menyatakan kalau penulis kitab ini ―fiktif‖ dan 

kitab tersebut penuh dengan kedustaan. Tentu saja adalah hak syiah untuk membela diri dari 

siapapun yang merendahkan mahzab mereka. Kami telah membaca sebagian tulisan pengikut 

syiah tersebut dan berusaha menelitinya dengan bantuan teman-teman yang memang lebih 

kompeten untuk itu. Berikut adalah sedikit bukti yang menunjukkan kedustaan yang ada di 

dalam kitab tersebut. 

Ternyata jati diri Husain Al Musawi tidaklah dikenal di kalangan syiah, pernyataan bahwa ia 

seorang mujtahid, murid Syaikh Muhammad Kasyf Al Ghita, pernah belajar di Najaf dan 

sebagainya hanya bersumber dari kitab itu sendiri. Dengan kenyataan ini terdapat tiga 

kemungkinan 

 Husain Al Musawi benar akan kesaksiannya mengenai dirinya sendiri tetapi Syiah berusaha 
menyangkalnya 

https://secondprince.wordpress.com/2010/05/27/kedustaan-penulis-kitab-lillahi-tsuma-lil-tarikh-%e2%80%9cmengapa-saya-keluar-dari-syiah%e2%80%9d-sayyid-husain-al-musawi/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/27/kedustaan-penulis-kitab-lillahi-tsuma-lil-tarikh-%e2%80%9cmengapa-saya-keluar-dari-syiah%e2%80%9d-sayyid-husain-al-musawi/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/27/kedustaan-penulis-kitab-lillahi-tsuma-lil-tarikh-%e2%80%9cmengapa-saya-keluar-dari-syiah%e2%80%9d-sayyid-husain-al-musawi/
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 Husain Al Musawi berdusta akan kesaksiannya mengenai dirinya oleh karena itu Syiah tidak 
mengenalnya 

 Husain Al Musawi itu tidak pernah ada, tokoh ini adalah tokoh fiktif dan orang yang menulis 
kitab tersebut menggunakan nama palsu Husain Al Musawi 

Sangatlah sulit untuk membuktikan dengan pasti yang mana dari ketiga kemungkinan 

tersebut yang benar. Tetapi secara metodologis kita dapat menggunakan metode sederhana 

yang sesuai dengan standar ilmu hadis atau rijalul hadis. Dalam ilmu jarh wat ta‘dil seseorang 

itu dinilai tsiqat atau tidak, pendusta atau tidak diantaranya dengan menilai riwayat-riwayat 

yang dibawakan oleh orang tersebut. Apakah benar adanya ataukah suatu kedustaan?. Jika 

terbukti bahwa seseorang itu berdusta maka riwayatnya tidak bisa diterima dan tetaplah jarh 

―kadzab‖ padanya. Oleh karena itu kami akan menggunakan kesaksian sang penulis kitab 

tersebut ―Husain Al Musawi‖. Penulis kitab tersebut berkata 

 َ ٢٘ إٔ أًً لٞط ؤْ ٫ ٣ زلغ حُ ظخّ ٓ ٢ ه و٢ ٝك ٛي٣  ٍٞ ه

ٔٚ هللا،  ل٢ ٍك ٘ـ ٢ حُ ٜخك ٤ي أكٔي حُ ٔـ زخٍع حُ ٘خػَ حُ ٠خٍ حُ ل ٔ حُ

خ  َٜٗ خى ك ٜظ ٠ِ ىٍؿش ح٫ؿ ٢ ػ ُٜٞ ؼي ك ٤ٚ ر ِ ض ػ ؼَك ١ٌ ط ٝحُ

خٕ  ٘ٚ، اً ً ٤ ٢٘ ٝر ٤ ٖٔ ر خٍم حُ ٤ٖ ٍؿْ ك ٤ٔ ٤ٖ كٔ و ٛي٣

 ٖ٤ ٔ ي١ ك ُٝ :٢ خٍ ُ ٓخ ه ٘ي ؼَ ػ ٘ش أٝ أً ٓ  ٖ٤ ٬ػ ٘لٞ ػ ٢ ر زَٗ ٌ ٣

خم ٓلض، ٝٗ  ٚ بٗ ؤْ ك خُ ٔي ر ل ٗ ْ يٗ ٟٞع ٫ ط ٞٓ ٢ ٢٘ ك ٗ

ٚظ لَٓ ٢٘ ر ؼ ٘ ظ٠ أه ؤْ ك  حُ

Dan diakhir pembahasan tentang khumus ini, saya tidak akan melewatkan perkataan seorang 

teman yang utama, penyair besar dan terkenal, Ahmad Ash Shaafiiy An Najafiiy 

rahimahullah, dan saya mengenal beliau setelah saya mencapai derajat ijtihad [mujtahid]. 

Kami menjalin pertemanan yang sangat baik walaupun terdapat perbedaan umur yang jauh, 

dimana dia lebih tua dari saya tiga puluh tahun atau lebih. Dia berkata kepada saya 

“Anakku Husain, janganlah kamu kotori dirimu dengan khumus karena ia adalah haram”. 

Dia berdiskusi dengan saya tentang khumus sampai saya merasa yakin akan keharamannya. 

[Lillahi Tsumma Lil-Tarikh hal 95-96] 

Disebutkan bahwa Ahmad bin Ali Ash Shaafiiy An Najafiiy lahir tahun 1314 H dan wafat 

pada tahun 1397 H [Mu’jam Rijal Al Fikr Wal Adab Fil Najaf 2/793 Syaikh Muhammad 

Hadi Al Amini].  

Dengan berdasarkan data ini maka dapat diperkirakan kalau si penulis ―Husain Al Musawi‖ 

yang lebih muda tiga puluh tahun atau lebih dari Ahmad Ash Shaafiiy lahir pada tahun 

1314+30=1344 H atau lebih. Kemudian sang penulis berkata 

أٓخّ )ك٢ ٣ُخٍط٢ ُِٜ٘ي حُظو٤ض ح٤ُٔي ىُيحٍ ػ٢ِ كؤٛيح٢ٗ ٗٔوش ٖٓ ًظخرٚ 

إ ح٧كخى٣غ حُٔؤػٍٞس ػٖ ح٧ثٔش ٓوظِلش ؿيحً ٫ ٣ٌخى ) (51ٙ)ؿخء ك٢  (ح٧ٍٛٞ

زَ ا٫  لن ه ظ ٫ٝ ٣ ، ٤ٚ ٘خك ٓخ ٣  ِٚ وخر ٓ ٢ غ ا٫ ٝك ٞؿي كي٣ ٣

ب ٛذ ٝر ٌٓ َى  ٠ ط ٤َ اُ ل ـ ـْ حُ غ حُ ١ٌ ىك ٌٛح حُ ٠خىٙ( ٝ ٓخ ٣  ٚ ُحث

ؼش ٤ ٘  حُ
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Dalam kunjungan saya ke india, saya bertemu dengan Sayyid Daldar Ali, dia 

memperlihatkan kepada saya kitabnya yaitu Asaas Al Ushul. Disebutkan dalam halaman 51 

“bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari para Imam sangat bertentangan . Tidak ada 

satu hadispun kecuali ada hadis lain yang menafikannya, tidak ada suatu khabar yang sesuai 

kecuali terdapat kabar yang menantangnya”. Inilah yang menyebabkan sebagian besar 

manusia meninggalkan mahzab syiah [Lillahi Tsumma Lil-Tarikh hal 134] 

Disebutkan bahwa Sayyid Daldar Ali bin Muhammad An Naqawiiy penulis kitab Asaas Al 

Ushul wafat pada tahun 1235 H [Adz Dzarii’ah ilaa Tashanif Asy Syii’ah 2/4 Syaikh Agha 

Bazrak Ath Thahraani] 

Berdasarkan keterangannya sendiri maka Husain Al Musawi diperkirakan lahir pada tahun 

1344 H atau di atas tahun tersebut dan berdasarkan keterangannya sendiri Husain Al Musawi 

bertemu dengan Sayyid Daldar Ali yang wafat pada tahun 1235 H. Bagaimana mungkin 

Husain Al Musawi yang belum lahir bisa bertemu dengan Sayyid Daldar Ali?. Bukankah 

Husain Al Musawi lahir lebih dari 100 tahun setelah wafatnya Sayyid Daldar Ali. Bagi kami, 

ini jelas sekali menunjukkan kedustaan yang nyata. Pengakuan Husain Al Musawi di atas itu 

sudah pasti dusta. Jika seseorang telah terbukti berdusta dalam kitab yang ia tulis maka 

sangatlah wajar untuk meragukan keabsahan isi-isi kitabnya. Tidak diragukan lagi kalau 

Husain Al Musawi itu seorang pendusta atau mungkin saja ia adalah tokoh fiktif yang tidak 

pernah ada tetapi dibuat-buat oleh penulis kitab tersebut. Wallahu ‗alam 

Aneh bin ajaib ternyata bukti seperti ini luput dari pandangan salafy nashibi. Tentu saja jika 

para salafy hanya menelan bulat setiap apa yang mereka baca maka tidaklah mengherankan 

kalau mereka tidak melihat kedustaan sang penulis. Tetapi bukankah para salafy itu 

membanggakan diri sebagai seorang yang objektif dan ilmiah seperti yang diumbar-umbar 

oleh Mamduh Farhan Al Buhairi [penulis gen syiah], orang yang memberikan kata pengantar 

untuk tulisan Husain Al Musawi. Sungguh manis di mulut tetapi pahit di hati, begitulah 

orang-orang yang mengidap penyakit ―Syiahpobhia‖ di hatinya. Begitu besarnya kebencian 

mereka terhadap Syiah sehingga membuat mereka jatuh dalam kedustaan. 

Studi Kritis Hadis Yang Dijadikan Hujjah Salafy Dalam 

Mengutamakan Abu Bakar Dan Umar Di Atas Ali 

Posted on Mei 20, 2010 by secondprince  

Studi Kritis Hadis Yang Dijadikan Hujjah Salafy Dalam Mengutamakan Abu Bakar 

Dan Umar Di Atas Ali 

Kebiasaan buruk salafy dan salafy nashibi adalah mereka merasa-rasa sebagai orang yang 

paling berpegang kepada Al Qur‟an dan Sunnah dan merasa-rasa paling berpegang kepada 

salafus salih. Ditambah lagi dengan tingkah mereka yang sering mensesatkan mahzab lain 

dan mengumbar tuduhan kepada siapapun yang bertentangan dengan mereka maka tidaklah 

aneh jika keberadaan salafy menjadi kontroversial di kalangan umat islam. Salah satu mahzab 

dalam islam yang paling dibenci oleh salafy adalah Syiah. Begitu besarnya kebencian salafy 

terhadap Syiah sampai-sampai orang yang bukan Syiah-pun mereka tuduh sebagai Syiah 

hanya karena orang tersebut bertasyayyu‘ atau lebih mengutamakan Ahlul Bait dibanding 

semua sahabat yang lain. Padahal tasyayyu‘ di dalam islam memiliki landasan yang shahih 

[tentu bagi orang yang mengetahuinya].  

https://secondprince.wordpress.com/2010/05/20/studi-kritis-hadis-yang-dijadikan-hujjah-salafy-dalam-mengutamakan-abu-bakar-dan-umar-di-atas-ali/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/20/studi-kritis-hadis-yang-dijadikan-hujjah-salafy-dalam-mengutamakan-abu-bakar-dan-umar-di-atas-ali/
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Salafy sok berasa-rasa sebagai pemilik hadis-hadis sunni. Kalau salafy bisa menegakkan 

keyakinan mahzabnya dengan hadis-hadis sunni maka mengapa pula orang islam lain tidak 

bisa menegakkan keyakinannya dengan hadis-hadis sunni. Sejak kapan hadis-hadis sunni 

menjadi hak milik salafy. Salafy suka menuduh kalau orang islam selain mahzabnya tidak 

konsisten kalau berhujjah dengan hadis-hadis sunni padahal kenyataannya salafy sendiri 

sangat jauh dari konsisten. Diantara mereka ada yang tersinggung kalau dikatakan “nashibi” 

tetapi anehnya mulut mereka sendiri dengan lancangnya menyatakan “syiah” atau 

“rafidhah” atau “sesat” kepada orang lain. Memang mereka yang suka merendahkan orang 

lain sering lupa untuk berkaca pada dirinya sendiri. 

. 

. 

Kami akan menunjukkan kepada para pembaca, contoh inkonsistensi salafy dalam berhujjah 

dengan hadis-hadis sunni. Kami akan membahas hadis-hadis yang dijadikan dalil keyakinan 

salafy untuk mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Imam Ali. Diantara mereka ada 

yang mengatakan kalau mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Ali adalah ijma‟ para 

sahabat dan kaum muslimin. Perkataan ini tidaklah benar, para sahabat sendiri berselisih 

mengenai siapa yang paling utama, diantara sahabat Nabi ada yang mengutamakan Imam Ali 

diantara semua sahabat lainnya [termasuk Abu Bakar dan Umar] seperti yang dikatakan oleh 

Ibnu Abdil Barr 

٤ي  ؼ ٓ  ٠ َ ٝأر زخد ٝؿخر ويحى ٝه ٔ ٠ ًٍ ٝحُ ِٔخٕ ٝأر ٓ ٍٟٝٝ ػٖ 

٘ٚ أٍٝ  ٠ٟ هللا ػ ذ ٍ ٠ ١خُ ٖ حر ٠ِ ر ْ إٔ ػ ٖ ح٧ٍه ي ر ويٍٟ ٣ُٝ حُ

َ٠ ِْ ٝك ٓ ٤َٖٙٓ أ ٠ِ ؿ ٛئ٫ء ػ  ٙ 

Diriwayatkan dari Salman, Abu Dzar, Miqdad, Khabbab, Jabir, Abu Said Al Khudri dan 

Zaid bin Al Arqam bahwa Ali bin Abi Thalib RA adalah orang yang pertama masuk islam 

dan mereka mengutamakan Ali dibanding sahabat yang lain [Al Isti‟ab Ibnu Abdil Barr 

3/1090] Ibnu Abdil Barr ketika menuliskan biografi salah seorang sahabat Nabi yaitu Amru 

bin Watsilah dengan kuniyah Abu Thufail, ia mengatakan kalau Abu Thufail seorang yang 

bertasyayyu‘ mengutamakan Imam Ali di atas syaikhan yaitu Abu Bakar dan Umar [Al 

Isti’ab Ibnu Abdil Barr 4/1697[. 

Perselisihan soal tafdhil ini tidak hanya terjadi di kalangan para sahabat tetapi juga di 

kalangan kaum muslimin sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm 

 , ّ٬ ٔ ْ حُ ٤ٜ ِ ٤خء ػ ز ؼي ح٧ٗ ٠َ ر ٛٞ أك  ٖ ٤ٔ ٕٞ ك ِٔ ٔ ٔ ِق حُ ظ حه

ٛذ  ٌ  ,ٝؿ٤ٔغ ح٤ُ٘ؼش  ,ٝرؼٞ حَُٔؿجش  ,ٝرؼٞ حُٔؼظُِٚ  ,رؼٞ أَٛ حُٔ٘ش ك

ا٠ُ إٔ أك٠َ ح٧ٓش رؼي ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ٢ٍٟ 

 ٕعٝ ,ٝهي ٣ٍٝ٘خ ٌٛح حُوٍٞ ٜٗخً ػٖ رؼٞ حُٜلخرش ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘  ,هللا ػ٘ٚ 

٘ش ,ٝد ٔ َٛ حُ ؼٞ أ ٛذ ر خء , ٝ ً ٜو ل ٤ٖ ٝحُ ؼ ظخر ػٞ ؿٔخػش ٖٓ حُ

 ٍٞٓ ؼي ٍ ش ر ٜلخر ٠َ حُ ٠ إٔ أك جش , اُ َٔؿ ؼٞ حُ ٚ , ٝر ظُِ ؼ ٔ حُ

ْ ػَٔ . ٌَ ,ػ ٞر ِْ ,أر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  هللا 
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Kaum muslimin berselisih mengenai siapa yang paling utama setelah para Nabi [alaihis 

salam]. Sebagian ahlu sunnah, sebagian mu‟tazilah, sebagian murji‟ah dan seluruh syiah 

menyatakan bahwa di kalangan umat yang paling utama setelah Rasulullah SAW adalah Ali 

bin Abi Thalib RA. Dan diriwayatkan perkataan ini dari sebagian sahabat, jama‟ah tabiin 

dan fuqaha. Dan sebagian ahlus sunnah, sebagian mu‟tazilah dan sebagian murjiah 

menyatakan sahabat yang paling utama setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar kemudian 

Umar [Al Fishal Ibnu Hazm 4/181] Jadi perkara mengutamakan Imam Ali di atas Abu Bakar 

dan Umar bukanlah monopoli kaum syiah, bahkan hal tersebut telah muncul di kalangan para 

sahabat Nabi sebagai salafus shalih yaitu Jabir RA, Abu Sa‘id RA, Zaid bin Arqam RA, 

Salman RA, Miqdad RA dan Abu Thufail RA. 

Hampir semua pengikut salafy ketika membahas keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas 

Imam Ali, mereka membawakan atsar Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam kitab shahih 

 ِٖ ْٖ حْر ْٖ َٗخكٍِغ َػ ِؼ٤ٍي َػ َٓ  ِٖ ْٖ ٣َْل٠َ٤ ْر ُٕ َػ خ َٔ ٤َِْ ُٓ ػََ٘خ  ِ َكيَّ ُٖ َػْزِي هللاَّ ِِ ْر ٣ ِِ َُْؼ ػََ٘خ َػْزُي ح َكيَّ

ِٖ َٓ َُ ِّ ك٢ِ  َٖ حَُّ٘خ َُ ر٤َْ َّ٘خ َُٗو٤ِّ ًُ  ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ََ َٔ ِٚ  ُػ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ حَُّ٘ز٢ِِّ 

ْْ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  َٕ َٖ َػلَّخ َٕ ْر خ َٔ َّْ ُػْؼ َُْوطَّخِد ػُ َٖ ح ََ ْر َٔ َّْ ُػ ٍَ ػُ ٌْ َُ أَرَخ رَ َْ كََُ٘و٤ِّ َِّ َٓ َٝ  

Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Sulaiman dari Yahya bin Sa‟id dari Nafi‟ dari Ibnu Umar radiallahu ‟anhuma 

yang berkata “Kami membandingkan diantara manusia di zaman Nabi shallallahu „alaihi 

wasallam maka kami menganggap yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin 

Khaththab kemudian Utsman bin Affan radiallahu „anhum” [Shahih Bukhari no 3655]  

Atsar Ibnu Umar ini diriwayatkan dengan sanad yang shahih tetapi menjadikan hadis ini dalil 

keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas Ali adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan bahwa apa 

yang dinukil dari Ibnu Umar hanyalah pendapat sebagian sahabat saja dan riwayat Ibnu Umar 

di atas itu tidak lengkap, riwayat yang lebih lengkap adalah sebagai berikut 

خٍ  طخ١َ١ ه َٓٝحٕ حُ خٍ  ٤ذ ه ز ٗ  ٖ ٔش ر ِ ٓ ٘خ  خٍ ػ زيهللا ه خ ػ زَٗ أه

٤ي ػٖ ٕ ؼ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ خٍ ػ ٬ٍ ه ٖ ر خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٘خ  ٖ ػ غ ػٖ حر حك

هللا  ٍٞٓ ي ٍ ٠ِ ٜػ ٠َ ػ ل ٘خ ٗ خٍ ً ِْ  ػَٔ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ   

٠ِ أكي ٠َ أكيح ػ ل خٕ ٫ٝ ٗ ٔؼ ٌَ ٝػَٔ ٝػ خ ر  أر

Telah mengabarkan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Salamah bin Syabib yang berkata Marwan Ath Thaathari berkata menceritakan kepada kami 

Sulaiman bin Bilal yang berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‟id dari Nafi‟ dari 

Ibnu Umar yang berkata “kami mengutamakan di masa hidup Rasulullah SAW Abu Bakar, 

Umar dan Utsman kemudian kami tidak mengutamakan satupun dari yang lain” [As Sunnah 

Al Khallal no 580] 

Atsar Ibnu Umar di atas juga shahih. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal seorang imam yang 

tsiqat [At Taqrib 1/477]. Salamah bin Syabib perawi Muslim yang tsiqat [At Taqrib 1/377] 

dan Marwan bin Muhammad Ath Thaathari perawi Muslim yang tsiqat [At Taqrib 2/172]. 
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Diantara pengikut salafy ada yang dengan gaya lucu mengatakan kalau Atsar Ibnu Umar ini 

dalil yang qath‘i keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas Ali dengan dua alasan 

 Dalam atsar Ibnu Umar di atas terdapat kalimat penting yaitu “kami membandingkan” atau 
“kami mengutamakan”. Perkataan ini menunjukkan ucapan para sahabat seluruhnya dan 
tidak ada yang membantahnya. 

 Dalam atsar Ibnu Umar di atas terdapat lafaz “saat Rasulullah SAW hidup” atau “di zaman 
Rasulullah”. Salafy mengatakan lafaz ini menunjukkan kalau ucapan tersebut didengar oleh 
Rasulullah SAW dan Beliau SAW tidak membantahnya. 

Kami jawab : Jika memang kita harus menuruti logika salafy di atas maka atsar Ibnu Umar 

menunjukkan dalil yang qath‘i bahwa semua sahabat berpandangan orang yang paling 

utama setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman kemudian mereka tidak 

mengutamakan satupun dari yang lain termasuk Imam Ali. Anehnya justru kesimpulan ini 

sangat bertentangan dengan keyakinan mahzab salafy, mengingat mereka sendiri 

mengutamakan Imam Ali sebagai yang keempat di atas sahabat yang lain. Menurut salafy, 

sahabat yang paling utama itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, 

kemudian Ali. Bukankah ini sangat bertentangan dengan atsar Ibnu Umar di atas bahwa 

setelah Utsman semua sahabat tidak mengutamakan satupun dari yang lain?. Ini adalah 

bukti pertama inkonsistensi salafy dalam berhujjah. Mereka berhujjah dengan gaya sepotong-

sepotong, mengambil penggalan hadis yang sesuai dengan akidahnya saja. 

Inkonsistensi salafy lainnya dapat para pembaca lihat dari diskusi atau pembahasan salafy 

soal nikah mut‘ah. Dalam pembahasan nikah mut‘ah terdapat hadis yang memuat lafaz yang 

sama persis dengan atsar Ibnu Umar di atas. 

َح ٔظ ؼ زيهللا ٓ ٖ ػ َ ر يّ ؿخر خٍ ػطخء ه ٚ  ه ٔؤُ ٚ ك ُِ٘ ٓ ٢ ٘خٙ ك ج ـ ك

ي  ٠ِ ٜػ ٘خ ػ ؼ ظ ٔظ ٓ ؼْ ح وخٍ ٗ ؼش ك ظ ٔ َٝح حُ ًً ْ ٤خء ػ ٗ وّٞ ػٖ أ حُ

ٌَ ٝػَٔ ٢ ر ِْ ٝأر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Atha‟ berkata “Jabir bin Abdullah datang untuk menunaikan ibadah umrah. Maka kami 

mendatangi tempatnya menginap. Beberapa orang dari kami bertanya berbagai hal sampai 

akhirnya mereka bertanya tentang mut‟ah. Jabir menjawab “benar, memang kami 

melakukannya pada masa hidup Rasulullah SAW, masa Abu Bakar dan Umar”. [Shahih 

Muslim 2/1022 no 15 (1405) tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi] 

Kembali lagi kalau kita berhujjah dengan logika salafy maka atsar Jabir di atas menunjukkan 

kalau semua sahabat melakukan mut‟ah di masa hidup Rasulullah SAW, masa Abu Bakar 

dan masa Umar atau Ijma‟ sahabat membolehkan nikah mut‟ah. Silakan para pembaca 

mengingat kembali, Salafy dengan lantangnya mengatakan kalau nikah mut‟ah adalah zina, 

padahal berdasarkan atsar di atas maka semua sahabat melakukan mut‟ah di masa Abu Bakar 

dan Umar. Apakah salafy berani mengatakan kalau semua sahabat telah berzina?. 

Naudzubillah 

Menghadapi kemusykilan atsar Jabir di atas, ada diantara pengikut salafy yang mengatakan 

kalau atsar Jabir itu hanya menunjukkan bahwa sebagian kecil sahabat masih melakukan 

nikah mut‘ah karena mereka belum tahu kalau nikah tersebut diharamkan. Sekarang kata 

“kami melakukan” diartikan sebagai “sebagian kecil” bukan “semua sahabat” atau “ijma‟ 

sahabat”. Benar-benar tidak konsisten  
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Kembali ke atsar Ibnu Umar di atas kami menafsirkan perkataan Ibnu Umar itu hanyalah 

pendapat sebagian sahabat saja dan tidak memiliki landasan qath‘i dari Rasulullah SAW 

karena 

 Telah disebutkan sebelumnya kalau diantara para sahabat ada yang mengutamakan Ali di 
atas Abu Bakar dan Umar. Selain itu telah shahih riwayat Jabir bin Abdullah yang 
mengatakan kalau Imam Ali adalah manusia terbaik [dalam riwayat Jabir ini pun terdapat 
lafaz “kami”+ 

 Telah shahih dari Rasulullah SAW berbagai hadis yang mengutamakan Imam Ali di atas para 
sahabat lainnya [termasuk Abu Bakar dan Umar] 

Kami sudah cukup banyak menuliskan hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan Imam Ali 

di atas Abu Bakar dan Umar, kami akan menyebutkan salah satunya 

هللا  ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط زي هللا ٍ  ػٖ ػ

 َ٤ ٛٔخ ه ٞ ٘ش ٝأر ـ َٛ حُ زخد أ ٗ ٤يح  ٓ  ٖ٤ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ِْ حُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ

ٜ٘ٔخ ٓ 

Dari Abdullah RA yang berkata Rasulullah SAW bersabda “Hasan dan Husain Sayyid 

[Pemimpin] pemuda surga dan Ayah mereka lebih baik dari mereka” [Al Mustadrak Ash 

Shahihain no 4779, Al Hakim dan Adz Dzahabi menshahihkannya] Jika pengikut salafy itu 

mengakui kalau para sahabat [termasuk Abu Bakar dan Umar] adalah pemuda ahli surga 

maka tidak bisa tidak Sayyid bagi mereka adalah Imam Hasan dan Imam Husain. Kedudukan 

―Sayyid‖ menunjukkan kalau keduanya lebih utama dari para sahabat Nabi [yang juga 

termasuk pemuda ahli surga]. Jika Imam Ali dikatakan oleh Rasulullah SAW lebih baik atau 

utama dari Sayyid pemuda ahli surga maka sudah jelas Imam Ali lebih utama dari semua 

sahabat lainnya [termasuk Abu Bakar dan Umar]. Dalil ini yang lebih pantas dikatakan dalil 

qath‘i. 

 ٢ِ ٠ ػ ِْ حُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٢٘ حُ ؼ ؼ خٍ ر زخّ ه ٖ ػ ػٖ ر

َس ٖٓ  ٢ ح٥ه ٤ي ك ٓ ٤خ ٝ يٗ ٢ حُ ٤ي ك ٓ ض  وخٍ أٗ ذ ك ٢ ١خُ ٖ أر ر

٤ذ هللا ٝػيٝى ػي١ٝ ٝػي١ٝ ػيٝ  ز زي ك ٤ ز ٢٘ ٝك ز وي حك زي ك حك

ؼي١ ٠ي ٖٓ ر ـ ٖٔ حر ُ َ ٣ٞ  هللا حُ

Dari Ibnu Abbas yang berkata “Nabi SAW mengutusku kepada Ali bin Abi Thalib lalu Beliau 

bersabda “Wahai Ali kamu adalah Sayyid [pemimpin] di dunia dan Sayyid [pemimpin] di 

akhirat. Siapa yang mencintaimu maka sungguh ia mencintaiku, kekasihmu adalah kekasih 

Allah dan musuhmu adalah musuhku dan musuhku adalah musuh Allah. Celakalah mereka 

yang membencimu sepeninggalKu [Fadhail Shahabah Ahmad bin Hanbal no 1092, dengan 

sanad yang shahih] 

Hadis ini adalah dalil qath‘i kalau Imam Ali lebih utama dari semua sahabat lainnya 

[termasuk Abu Bakar dan Umar] karena Rasulullah SAW menyatakan dengan jelas 

kedudukan Imam Ali sebagai “Sayyid” baik di dunia maupun di akhirat. 

Bagi kami atsar Ibnu Umar di atas hanya pendapat sebagian sahabat yang merupakan ijtihad 

mereka. Atsar ini tidak bisa dijadikan hujjah jika terdapat atsar lain yang menyelisihinya 

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/hadis-imam-ali-adalah-manusia-terbaik/


 1196 

ditambah lagi telah shahih dari Rasulullah SAW keutamaan Imam Ali yang begitu tinggi di 

atas para sahabat. Jadi atsar Ibnu Umar di atas dilihat dari sisi manapun tidak menjadi hujjah 

bagi salafy bahkan atsar itu berbalik menentang keyakinan mereka. Sungguh aneh mereka 

tidak menyadari inkonsistensi yang mereka alami, apakah mereka tidak mampu memahami 

apa itu “inkonsistensi”? atau sebenarnya mereka paham tetapi hati mereka tidak sanggup 

menerima. 

. 

. 

. 

Hadis lain yang sering dijadikan hujjah salafy untuk mengutamakan Abu Bakar dan Umar di 

atas Imam Ali adalah perkataan Imam Ali bahwa Abu Bakar dan Umar umat terbaik setelah 

Nabi SAW. 

 ْٖ ػََ٘خ أَرُٞ ٣َْؼ٠َِ َػ ٍي َكيَّ ِٗ ح ٍَ ُٖ أَر٢ِ  ُغ ْر ِٓ ػََ٘خ َؿخ ُٕ َكيَّ ْل٤َخ ُٓ َٗخ  ََ ٍَ أَْهزَ ؼ٤ِ ًَ  ُٖ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

ٌَ رَْؼَي ِّ َه٤ْ ُِْض ٧َِر٢ِ أ١َُّ حَُّ٘خ ٍَ هُ َُْلَ٘ل٤َِِّش هَخ ِٖ ح ِي ْر َّٔ َل ُٓ   ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ
َْٗض  َّْ أَ ُِْض ػُ ُٕ هُ خ َٔ ٍَ ُػْؼ ْٕ ٣َوُٞ ٤ُض أَ ِ٘ َه َٝ  َُ َٔ َّْ ُػ ٍَ ػُ ْٖ هَخ َٓ  َّْ ُِْض ػُ ٍَ هُ ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ

َٖ ٤ ِٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ ْٖ ح ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ خ أََٗخ ا٫َِّ  َٓ  ٍَ  هَخ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Sufyan yang berkata telah menceritakan kepada kami Jami‟ bin Abi Raasyid 

yang menceritakan kepada kami Abu Ya‟la dari Muhammad bin Al Hanafiah yang berkata 

“aku bertanya kepada ayahku “siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah shallahu „alaihi 

wasallam. Beliau menjawab “Abu Bakar”. Aku berkata “kemudian siapa?”. Beliau 

menjawab “Umar” dan aku khawatir ia akan berkata Utsman, aku berkata “kemudian 

engkau”. Beliau menjawab “Aku tidak lain hanya seorang laki-laki dari kalangan kaum 

muslimin” [Shahih Bukhari no 3671] 

Atsar Imam Ali di atas adalah atsar yang shahih tetapi kami tidak memahami atsar di atas 

seperti pemahaman salafy. Atsar di atas dengan jelas menunjukkan sikap tawadhu‟ Imam Ali, 

buktinya adalah perkataan Imam Ali ketika ditanya tentang dirinya, Beliau menjawab “Aku 

tidak lain hanya seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin”. Siapapun akan mengetahui 

berbagai keutamaan Imam Ali yang begitu tinggi dan dengan keutamaan tersebut Beliau jelas 

lebih utama dari lafaz “seorang laki-laki” tetapi Imam Ali mengatakannya untuk 

menunjukkan sikap tawadhu‘ Beliau. Apakah salafy ketika berhujjah dengan hadis ini mereka 

menempatkan Imam Ali sebagai hanya seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin?. 

Bukankah para sahabat, tabiin dan banyak umat muslim lain juga bisa dikatakan sebagai 

“seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin”. Lantas bagaimana bisa salafy 

mengutamakan Imam Ali sebagai yang keempat di atas sahabat lain dan para tabiin kalau 

Imam Ali sendiri beranggapan dirinya hanya seorang laki-laki dari kalangan kaum 

muslimin?. 

Sudah jelas memaknai atsar di atas secara zahir justru menimbulkan inkonsistensi di sisi 

salafy. Kami tidak memahami atsar Imam Ali di atas secara zahir, bagi kami atsar di atas 

menunjukkan pujian Imam Ali kepada Abu Bakar dan Umar, dan bagaimana kedudukan 
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mereka di antara sahabat lainnya. Imam Ali tidak sedang membicarakan kedudukan dirinya 

oleh karena itu ketika ditanya tentang dirinya, Beliau menjawab dengan perkataan yang 

menunjukkan sikap tawadhu‟ bukan dengan perkataan yang menjelaskan kedudukan 

sebenarnya tentang dirinya. Sedangkan kedudukan sebenarnya Imam Ali telah jelas 

disebutkan dalam berbagai hadis shahih dari Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 

[diantaranya yang telah kami sebutkan sebelumnya] 

٠ٓ ٞٓ ٖ ٌْ ر ل ق حُ ٛخُ  ٞ ٢٘ أر خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ ٘خ  كيػ ؼ ه

زي  ٖ ػ ٤ٖ ر ٜ ٘خٍ ػٖ ك ٖ ى٣ لـخؽ ر ٘خ حُ ؼ ٖ هَحٕ ه ٜٗخد ر

ؼي  ٘خّ ر ٠َ حُ ٤خ أك ِ ٘ض أٍٟ إٔ ػ خٍ ً لش ه ٤ ٢ ؿل َكٖٔ ػٖ أر حُ

 ْ ُ ٢ ٤ٖ اٗ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خ أٓ ِض ٣ ِْ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

خٍ  ٘ي ه ٓ َ٠ ٍٓٞ هللا أك ؼي ٍ ٤ٖ ٖٓ ر ِٔ ٔ ٔ ٖ أٍٟ إٔ أكيح ٖٓ حُ أً

٠َ ح ؤك لش ر ٤ خ ؿل خ أر ي ٣ ٠ِ أ٫ٝ أكيػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼي ٍ ٘خّ ر ُ

 َ٤ و زَى ر ٬ أه خٍ أك ٌَ ه ٞ ر خٍ أر ٠ِ ه ِض ر ِْ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

خٍ ػَٔ ظي ه ي٣ ٠ِ ك ِض ر خٍ ه ٌَ ه ٢ ر ٍٓٞ هللا ٝأر ؼي ٍ ٘خّ ر  حُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu Shalih Al Hakam bin Musa yang menceritakan kepada kami Syihab bin Khirasy  yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Diinar dari Hushain bin Abdurrahman 

dari Abu Juhaifah yang berkata “Aku berpendapat bahwa Ali adalah orang yang paling 

utama setelah Rasulullah SAW, aku berkata “wahai amirul mukminin aku tidak melihat ada 

seseorang dari kalangan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW yang lebih utama daripada 

engkau”. Ali berkata “tidakkah engkau mau kuberitahukan kepadamu wahai Abu Juhaifah 

orang yang paling utama setelah Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam. Aku berkata 

“tentu”. Beliau berkata “Abu Bakar”. Kemudian beliau berkata “tidakkah engkau mau 

kuberitahukan padamu orang yang paling baik setelah Rasulullah [SAW] dan Abu Bakar. 

Aku berkata “tentu, beritahukanlah”. Beliau menjawab “Umar” [Fadhail Ash Shahabah no 

404] 

Sama seperti sebelumnya, kami memahami bahwa perkataan Imam Ali di atas adalah bagian 

dari sikap tawadhu‟ Beliau. Perhatikan baik-baik Abu Juhaifah adalah seorang sahabat Nabi 

SAW dan pendapatnya kalau Imam Ali orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW 

menunjukkan bahwa atsar Ibnu Umar sebelumnya memang tidak berlaku untuk seluruh 

sahabat melainkan hanya sebagian sahabat sedangkan sahabat lain seperti Abu Juhaifah 

memandang Imam Ali sebagai orang yang paling utama. Dalam hadis di atas Imam Ali 

tidaklah mengingkari, mencela, marah atau menghukum Abu Juhaifah karena pandangannya 

yang mengutamakan dirinya. Tentu saja hal ini menunjukkan bathilnya hadis yang dijadikan 

hujjah oleh salafy bahwa Imam Ali akan mencambuk atau menghukum mereka yang 

mengutamakan dirinya atas Abu Bakar dan Umar. Bagi Imam Ali tidak ada masalah jika ada 

orang yang mengutamakan dirinya atas Abu Bakar dan Umar. 

Anehnya ketika ditunjukkan atsar dari Abu Bakar yang mengakui kalau dirinya bukanlah 

orang yang terbaik, salafy dengan mudahnya mengatakan bahwa itu adalah bagian dari sikap 

tawadhu‘ Abu Bakar. Abu Bakar pernah berkhutbah dihadapan manusia 
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 ٌْ ٤ ِ ٤ض ػ ي ُٝ ٢ ه ؤٗ ٘خّ ك ٜخ حُ ؼي أ٣ ٓخ ر خٍ أ ْه ًَ٤ و ٔض ر ُٝ 

ٜيم أ ٢ حُ وٞٓٞٗ ٓؤص ك ٢ ٝإ أ ٗٞ٘ ٤ ؤػ ٘ض ك ٔ خٕ أك ٌٌد ك ش ٝحُ ٓخٗ

ٗخء  ٚو إ  ٤ٚ ك ِ غ ػ ظ٠ أٍؿ ٘ي١ ك ١ٞ ػ ٌْ ه ٤ ٤ق ك ؼ ٠ ش ٝحُ ٤خٗ ه

يع  ٗخء هللا ٫ ٣ ٘ٚ إ  لن ٓ ظ٠ آهٌ حُ ٤ق ك ؼ ٟ  ٌْ ٤ و١ٞ ك هللا ٝحُ

٤غ  ٘ ٌٍ ٫ٝ ط خُ ْٜ هللا ر ٤َ هللا ا٫ هٌُ ز ٓ  ٢ ـٜخى ك ّٞ حُ ه

ؼض هللا  ٓخ أ١  ٢ ؼٞٗ ٤ ٬ء أ١ ز خُ ْٜٔ هللا ر ّٞ ا٫ ػ ٢ ه ٘ش ك لخك حُ

هللا ٤ض  ٜ خًح ػ ٚ ك ُٞٓ ٍٝ  ٠ ٞٓٞح حُ ٌْ ه ٤ ِ ٢ ػ ٬ ١خػش ُ ٚ ك ُٞٓ ٍٝ

هللا  ٌْ َكٔ ٣ ٌْ ٬ط ٛ  

Ia berkata “Amma ba‟du, wahai manusia sekalian sesungguhnya aku telah dipilih sebagai 

pimpinan atas kalian dan bukanlah aku orang yang terbaik diantara kalian maka jika 

berbuat kebaikan bantulah aku. Jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku, kejujuran 

adalah amanah dan kedustaan adalah khianat. Orang yang lemah diantara kalian ia 

kuanggap kuat hingga aku mengembalikan haknya kepadanya jika Allah menghendaki. 

Sebaliknya yang kuat diantara kalian aku anggap lemah hingga aku mengambil darinya hak 

milik orang lain yang diambilnya jika Allah mengehendaki. Tidaklah suatu kaum 

meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah timpakan kehinaan dan tidaklah kekejian 

tersebar di suatu kaum kecuali adzab Allah ditimpakan kepada kaum tersebut. Taatilah aku 

selama aku taat kepada Allah dan RasulNya. Tetapi jika aku tidak mentaati Allah dan 

RasulNya maka tiada kewajiban untuk taat kepadaku. Sekarang berdirilah untuk 

melaksanakan shalat semoga Allah merahmati kalian. [Sirah Ibnu Hisyam 4/413-414 tahqiq 

Hammam Sa‟id dan Muhammad Abu Suailik, dinukil Ibnu Katsir dalam Al Bidayah 5/269 

dan 6/333 dimana ia menshahihkannya]. 

Kalau diartikan secara zahir sudah jelas atsar Abu Bakar ini merupakan bantahan yang telak 

atas salafy. Bagaimana mungkin mereka mengakui kalau Abu Bakar orang yang paling baik 

setelah Rasulullah SAW kalau Abu Bakar sendiri justru mengakui kalau ia bukanlah orang 

yang terbaik diantara para sahabat Nabi. Jadi kalau hanya mengandalkan atsar sahabat maka 

akan muncul berbagai inkonsistensi dan kontradiksi. Satu-satunya pemecahan adalah dengan 

melihat berbagai hadis shahih dari Rasulullah SAW yang menunjukkan keutamaan dan 

kedudukan yang sebenarnya. 

Pandangan kami soal “siapa yang paling utama” berdasarkan metode yang sangat berbeda 

dengan salafy. Metode yang kami gunakan adalah mengumpulkan hadis-hadis shahih dari 

Rasulullah SAW mengenai keutamaan para sahabat yaitu Imam Ali ataupun Abu Bakar dan 

Umar kemudian membandingkan antara keutamaan tersebut mana yang menjadi hujjah bagi 

yang lain. Dengan metode seperti ini dapat diketahui dengan jelas kedudukan sahabat yang 

sebenarnya. Sedangkan metode salafy adalah metode sepihak yang hanya mengandalkan 

hadis yang itu-itu saja dan mengabaikan berbagai hadis lain yang justru menunjukkan 

kedudukan yang sebenarnya. Contohnya adalah bagaimana bisa salafy mengabaikan hadis 

Tsaqalain sebagai keutamaan yang tinggi bagi Imam Ali?. Bagaimana bisa salafy 

mengabaikan kedudukan imam Ali sebagai maula bagi kaum mukminin [termasuk Abu Bakar 

dan Umar]?. Bagaimana bisa salafy mengabaikan kedudukan Imam Ali sebagai waly bagi 

setiap orang beriman [termasuk Abu Bakar dan Umar]?, dan masih banyak hadis-hadis 

lainnya. 
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Hadis lain yang dijadikan hujjah salafy dalam mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas 

Ali adalah 

ِٖ أَر٢ِ  ِؼ٤ِي ْر َٓ  ُٖ َُ ْر َٔ ػََ٘خ ُػ َْ َكيَّ ُُٗٞ٣ ُٖ ٠َٔ ْر ػََ٘خ ِػ٤ خٍُِق َكيَّ َٛ  ُٖ ٤ُُِي ْر َٞ ُْ ػ٢َِ٘ ح َكيَّ

ٍَ ا٢ِِّٗ  خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ٍّ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر شَ َػ ٌَ ٤َِْ ُٓ ِٖ أَر٢ِ  ْٖ حْر ٢ٌُِّّ َػ َٔ ُْ ِٖ ح ٤ْ َٔ ُُْل ح

حهٌِق ِف َٞ َُ ْٖ ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ ح  ًَ ِٙ اِ َِ ٣ َِ َٓ َغ َػ٠َِ  ِٟ ُٝ هَْي  َٝ َُْوطَّخِد  ِٖ ح ََ ْر َٔ َ ُُِؼ ح هللاَّ ْٞ ٍّ كََيَػ ْٞ ١ هَ

 ُ َؼََِي هللاَّ ـْ َ٣ ْٕ ُؿٞ أَ ٍْ ُْ٘ض ٧ََ ًُ  ْٕ ُ اِ َي هللاَّ َٔ ِك ٍَ  ٍُ ٌِز٢ِ ٣َوُٞ ْ٘ َٓ كَوَُٚ َػ٠َِ  َْ ِٓ َغ  َٟ َٝ ِْل٢ِ هَْي  َه

َّ ح  ًَ ؼ٤ِ ًَ خِكز٤ََْي ٢َِّٗ٧ِ  َٛ َغ  َٓ ُْ٘ض  ًُ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ُغ  َٔ ْٓ ُْ٘ض أَ ًُ ح 

ُؿٞ  ٍْ ُْ٘ض ٧ََ ًُ  ْٕ ِ َُ كَب َٔ ُػ َٝ  ٍَ ٌْ أَرُٞ رَ َٝ ْٗطََِْوُض  ح َٝ  َُ َٔ ُػ َٝ  ٍَ ٌْ أَرُٞ رَ َٝ ُِْض  كََؼ َٝ  َُ َٔ ُػ َٝ  ٍَ ٌْ أَرُٞ رَ َٝ

ِ ُْظَلَضُّ كَب خ كَخ َٔ ُٜ َؼ َٓ  ُ َؼََِي هللاَّ ـْ َ٣ ْٕ ُٖ أَر٢ِ ١َخٍُِذأَ َٞ َػ٢ُِِّ ْر ُٛ ح  ًَ  

Telah menceritakan kepadaku Walid bin Shalih yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Isa bin Yunus yang berkata menceritakan kepada kami Umar bin Sa‟id bin Abi Husain 

Al Makkiy dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas radiallahu „anhuma yang berkata 

“Sungguh aku pernah berdiri di kerumunan orang yang sedang mendoakan Umar bin 

Khathab ketika ia telah diletakkan di atas pembaringannya. Tiba-tiba seseorang dari 

belakangku yang meletakkan kedua sikunya di bahuku berkata: “Semoga Allah merahmatimu 

dan aku berharap agar Allah menggabungkan engkau bersama dua shahabatmu karena aku 

sering mendengar Rasulullah SAW bersabda “aku bersama Abu Bakar dan Umar” atau 

“Aku telah mengerjakan bersama Abu Bakar dan Umar” atau “aku pergi dengan Abu Bakar 

dan Umar”. Maka sungguh aku berharap semoga Allah menggabungkan engkau dengan 

keduanya. Maka aku melihat ke belakangku ternyata ia adalah Ali bin Abi Thalib [Shahih 

Bukhari no 3677] 

Dalam hadis ini tidak ada sedikitpun petunjuk keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas Ali. 

Hadis ini memuat doa Imam Ali agar Umar bergabung bersama Rasulullah SAW dan Abu 

Bakar. Insya Allah perkara bergabung bersama Rasulullah SAW nanti adalah harapan setiap 

sahabat Nabi SAW dan bukan kekhususan Abu Bakar dan Umar. Begitu pula perkataan 

Rasulullah SAW “Aku bersama Abu Bakar dan Umar” tidaklah menunjukkan kekhususan 

terhadap mereka berdua. Bahkan banyak hadis shahih lain yang menunjukkan bahwa 

Rasulullah SAW sangat dekat kepada Imam Ali. Pernahkah para pembaca mendengar hadis 

shahih yang menunjukkan kecintaan kepada Ali berarti kecintaan kepada Rasulullah SAW? 

Hadis shahih siapa yang menyakiti Ali maka menyakiti Rasulullah SAW?. Hadis shahih siapa 

yang mencaci Ali berarti mencaci Rasulullah SAW?. Hadis shahih siapa yang memisahkan 

diri dari Ali berarti memisahkan diri dari Rasulullah SAW?. Tidak diragukan lagi hadis-hadis 

tersebut menunjukkan betapa tingginya kedudukan Imam Ali di sisi Rasulullah SAW. 

Masih banyak lagi hadis yang menunjukkan kedekatan Imam Ali kepada Rasulullah SAW, 

diantaranya ketika di Thaif Rasulullah SAW dan Ali memisahkan diri dari para sahabat dan 

terlihat mengadakan pembicaraan yang lama sehingga membuat sebagian sahabat mengeluh, 

ketika mereka mengadukan keluhan mereka kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW 

menjawab bahwa bukan Beliau yang berbicara dengan Imam Ali tetapi Allah SWT yang 

berbicara dengan Imam Ali. Tentu saja kekhususan seperti ini hanya dimiliki Imam Ali dan 

tidak pernah dimiliki Abu Bakar dan Umar. 

https://secondprince.wordpress.com/2009/09/25/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cmemisahkan-dari-ali-berarti-memisahkan-diri-dari-nabi-saw%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2009/09/25/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cmemisahkan-dari-ali-berarti-memisahkan-diri-dari-nabi-saw%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2009/09/25/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cmemisahkan-dari-ali-berarti-memisahkan-diri-dari-nabi-saw%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/15/allah-swt-berbicara-dengan-imam-ali-as/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/15/allah-swt-berbicara-dengan-imam-ali-as/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/15/allah-swt-berbicara-dengan-imam-ali-as/
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ٔش ٍٝ ِ ٓ خٕ ػٖ أّ  ٚ إ ً ِق ر ١ٌ أك ض ٝحُ خُ ٜ٘خ ه ٠ ػ ؼخُ ٟ هللا ط

خ  ِْ ػيٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  َ يح ر ٘خّ ٜػ َد حُ ٢ِ ٧ه ػ

٢ِ ؿخء  وٍٞ ؿخء ػ ٣ ٞٛ ِْ ؿيحس ٝ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ٢ ٚظ ك ؼ ؼ ي ر ؤٗ ٜ٘خ ً ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٔش ٍ خ١ ض ك وخُ حٍح ك َٓ ٢ِ ػ

ٚ ا ٘ض إٔ ُ ٘ ظ ٔش ك ِ ٓ ض أّ  خُ ؼي ه ـخء ر ض ك خُ ٤ٚ كخؿش كخؿش ه ُ

زخد  ٠ حُ ْٛ اُ خ ٘ض ٖٓ أىٗ زخد ًٝ ٘ي حُ خ ػ ؼيٗ و ٤ض ك ز ٘خ ٖٓ حُ وَؿ ك

ٔخٍٙ  ؼَ ٣ ِْ ٝؿ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٤ٚ ِ ذ ػ ؤً ك

ي  ًُ ٚٓ ٞ ٗ ٖٓ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زٞ ٍ ْ ه ٤ٚ ػ ٘خؿ ٣ٝ

يح ٘خّ ٜػ َد حُ ٢ِ أه ٌخٕ ػ  ك

Dari Ummu Salamah radiallahu ta‟ala „anha yang berkata “Demi Yang aku bersumpah 

dengan-Nya, sesungguhnya Ali adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. 

Kami menjenguk Rasulullah shalallahu „alaihi wassalam pada suatu pagi dan Beliau berkata 

„Apakah Ali sudah datang? Apakah Ali sudah datang?‟ Beliau tanyakan itu berkali-kali, lalu 

Fathimah berkata “sepertinya Anda mengutusnya untuk sebuah keperluan”. Kemudian 

datanglah Ali, Ummu Salamah berkata “kami mengira bahwa Beliau ada perlu dengannya 

maka kami keluar dari kamar dan duduk di dekat pintu. Dan aku yang paling dekat dengan 

pintu, maka Rasulullah SAW merundukkan kepalanya [ketubuh Ali] dan membisikkan 

sesuatu kepadanya, kemudian beliau wafat hari itu juga. Maka Ali adalah orang yang paling 

dekat dengan Rasulullah SAW” [Al Mustadrak Ash Shahihain no 4671 dimana Al Hakim 

dan Adz Dzahabi bersepakat menshahihkannya] Bukankah hadis di atas menunjukkan 

betapa dekatnya hubungan antara Imam Ali dan Rasulullah SAW?. Hadis ini tidak kalah 

utama dari atsar Ibnu Abbas di atas. Bagaimana bisa salafy mengabaikan berbagai hadis lain 

yang menunjukkan kedekatan Imam Ali dengan Rasulullah SAW. Kami tidak menolak atsar 

Ibnu Abbas yang dijadikan hujjah salafy, yang kami tolak adalah cara pendalilan versi salafy 

yang menjadikan atsar tersebut sebagai hujjah keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas Ali, 

karena memang tidak ada penunjukkan yang demikian dalam atsar tersebut. 

Sebenarnya kalau menuruti metode salafy maka perkataan Abu Bakar sebelumnya bahwa 

beliau bukanlah yang terbaik diantara sahabat Nabi yang lain adalah perkataan yang terang 

benderang dan cukup telak meruntuhkan syubhat salafy yang sok memakai dalil sunni untuk 

menguatkan keyakinannya. Abu Bakar sendiri mengakui kalau ia bukan yang terbaik lantas 

mengapa salafy malah mengatakan Abu Bakar umat terbaik?. Apakah salafy merasa lebih 

mengetahui dari Abu Bakar. Begitu pula kalau menuruti cara berpikir salafy, maka semua 

sahabat yang mendengar khutbah Abu Bakar tidak ada yang membantahnya. Jadi semua 

sahabat setuju dengan pernyataan Abu Bakar kalau dirinya bukanlah yang terbaik diantara 

mereka. Maka kita kembalikan permasalahan ini kepada salafy, tunjukkan sikap yang 

konsisten dalam berhujjah jika memang kalian mampu. Kalau tidak mampu maka diamlah, 

jangan merasa sok berdalil dengan hadis-hadis sunni. 

. 

. 

. 
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Salafy berusaha mengingkari keutamaan hadis manzilah dengan berbagai syubhat. Syubhat-

syubhat yang justru meruntuhkan keutamaan hadis manzilah. Sehingga jika kita atau salafy 

menerima syubhat-syubhat tersebut maka tidak tersisa keutamaan yang ada dalam hadis 

manzilah. Pembahasan hadis manzilah telah kami paparkan dalam thread khusus dan telah 

kami buktikan bahwa hadis manzilah menunjukkan keutamaan Imam Ali di atas Abu Bakar 

dan Umar. Kami hanya akan membahas syubhat-syubhat salafy yang tidak ada nilainya sama 

sekali. 

Salafy mengatakan kalau menjadikan hadis manzilah sebagai keutamaan Imam Ali di atas 

Abu Bakar dan Umar akan menyebabkan pertentangan dengan atsar Imam Ali bahwa 

manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. 

Kami jawab : kalau salafy hanya berkeras pada cara mereka berdalil maka akan muncul 

berbagai inkonsistensi yang nyata, contohnya saja apakah mereka berani menganggap Imam 

Ali hanya sebagai seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin?. Bagi kami perkataan 

Imam Ali tidaklah bertentangan dengan hadis manzilah. Perkataan Imam Ali tersebut adalah 

bagian sikap tawadhu‟ beliau sehingga Beliau tidak sedang membicarakan kedudukan Beliau 

yang sebenarnya oleh karena itu ketika ditanya tentang dirinya, Imam Ali menjawab dengan 

jawaban yang menunjukkan sikap tawadhu‟ bukan menjelaskan kedudukan dirinya yang 

sebenarnya. Sedangkan kedudukan Imam Ali yang sebenarnya di sisi Nabi SAW tampak 

dalam berbagai hadis shahih yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, nah diantaranya adalah 

hadis Manzilah. 

Salafy mengatakan kalau Nabi SAW juga pernah membandingkan Abu Bakar dan Umar 

dengan para Nabi yaitu Abu Bakar dengan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Isa AS, Umar dengan 

Nabi Nuh AS dan Nabi Musa AS. Salafy berhujjah dengan perkataan berikut 

Dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengenai tawanan perang. Ketika Nabi meminta pendapat 

Abu Bakar, ia mengusulkan tebusan. Ketika Nabi bertanya kepada „Umar, ia mengusulkan 

untuk dibunuh saja. Lalu Nabi bersabda: “Akan kuceritakan kepadamu tentang dua orang 

yang sepadan dengan kamu. Engkau, wahai Abu Bakar, sama dengan Ibrahim ketika ia 

berkata: Barangsiapa mengikuti aku, ia termasuk golonganku. Barangsiapa durhaka 

kepadaku, sesungguhnya Tuhan maha pengampun dan maha Pengasih (QS, Ibrahim, 14:36). 

Engkau juga sama dengan Nabi Isa ketika ia berkata: “Jika Engkau menyiksa mereka, 

sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan jika Engkau mengampuni mereka, 

sesungguhnya Engkau Maha Mulia dan Maha Bijaksana”. (QS, al-Ma‟idah, 5:118). Adapun 

engkau, wahai „Umar, sama seperti Nuh ketika ia berkata: “Ya Tuhanku janganlah Engkau 

biarkan seorang pun diantara orang-orang kafir tinggal di atas bumi”. (QS, Nuh, 71:26). 

Engkau juga seperti Nabi Musa ketika ia berkata: “Ya Tuhan kami binasakanlah harta 

benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai 

mereka melihat siksaan yang pedih”. (QS, Yunus, 10:88). 

Kami jawab : hujjah ini hanyalah pengulangan cara berhujjah syaikh mereka Ibnu 

Taimiyyah yang diikuti oleh Mahmud Az Za‘bi dalam Al Bayyinat. Hujjah mereka ini tidak 

nyambung karena hadis yang mereka jadikan hujjah tidak sedang menjelaskan tentang 

keutamaan atau kedudukan Abu Bakar dan Umar. Siapapun akan melihat dengan jelas bahwa 

Nabi SAW sendiri menjelaskan maksud perkataan Beliau SAW “Engkau, wahai Abu Bakar, 

sama dengan Ibrahim ketika ia berkata” dan “Engkau juga sama dengan Nabi Isa ketika ia 

berkata” atau “Adapun engkau, wahai „Umar, sama seperti Nuh ketika ia berkata” dan 

“Engkau juga seperti Nabi Musa ketika ia berkata”. Perhatikan perkataan “ketika ia 
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berkata”, lafaz inilah yang menunjukkan apa yang sebenarnya sedang dianalogikan oleh 

Nabi SAW dalam hadis di atas. Jadi sebenarnya yang disamakan oleh Nabi SAW adalah sifat 

yang ada dalam jawaban Abu Bakar dan Umar dengan sifat yang ada dalam perkataan 

Nabi-Nabi tersebut. Sedangkan hadis manzilah sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan 

dan kedudukan. 

٘خ  ْٗ ػ ٛخ  ٠٘ ٠ ر ٤ي ُٓٞ ؼ ٓ  ٞ ٘خ أر ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

٘ض  ٘ش ر َكٖٔ ػٖ ػخث زي حُ ٖ ػ ٤ي ر ؼ ـ ٘خ حُ ٬ٍ ػ ٖ ر خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ

َ ٠ِ حُ ٛ ز٢  ٘ ٘ٚ هَؽ ٓغ حُ ٢ٟ هللا ػ ٤خ ٍ ِ خ حٕ ػ ٤ٜ ؼي ػٖ أر ٓ  ٙ

 ٠ٌ ز ٣ ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٠ِ ٞىحع ٝػ ٤ش حُ ٘ ظ٠ ؿخء ػ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

 ٠٘ ٓ ٌٕٞ ٠ٟ إٔ ط َ ٓخ ط وخٍ أٝ  ق ك وٞحُ ٢٘ ٓغ حُ ل ِ و وٍٞ ط ٣

زٞس ٘ ٠ٓ ح٫ حُ ٞٓ ٛخٍٕٝ ٖٓ  ش  ُِ٘ ٔ  ر

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sa‟id mawla bani hasyim yang 

berkata menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal yang menceritakan kepada kami Al 

Ju‟aid bin Abdurrahman dari Aisyah binti Sa‟ad dari ayahnya bahwa Ali pergi bersama 

Nabi SAW hingga tiba di balik bukit. Saat itu Ali menangis dan berkata “Tidakkah engkau 

rela bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa kecuali Kenabian” 

[Musnad Ahmad 1/170 no 1463 dengan sanad yang shahih] 

٘خ  خٍ ػ ٤َ ه ٔ ٗ ٖ زي هللا ر ٘خ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

٢٘ ـٜ ٠ٓ حُ ٞٓ  ٢٘ ظ ض كيػ خُ ٢ِ ه ٘ض ػ ٔش ر خ١ ٢٘ ك ظ خٍ كيػ ه

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ ض  خُ ٤ْ ه ٘ض ػٔ ٓٔخء ر أ

ؼي١  ٤ْ ر ُ ٚ ٠ٓ ح٫ حٗ ٛخٍٕٝ ٖٓ ٓٞ ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ض ٓ ٢ِ أٗ خ ػ وٍٞ ٣ ٣

ز٢ ٗ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Musa Al Juhani yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Fathimah binti Ali yang berkata telah menceritakan kepadaku Asma‟ binti Umais yang 

berkata aku mendengar Rasulullah SAW berkata “wahai Ali engkau di sisiKu seperti 

kedudukan Harun di sisi Musa kecuali tidak ada Nabi setelahku” [Musnad Ahmad 6/438 no 

27507 dishahihkan oleh Syaikah Syu‟aib Al Arnauth] 

Kami tidak mengingkari bahwa hadis ini diucapkan Nabi SAW di perang tabuk tetapi 

terdapat pula penunjukkan kalau Nabi SAW mengucapkan hadis ini di saat lain selain perang 

Tabuk seperti yang telah kami bahas sebelumnya. Hadis Asma‟ binti Umais dengan 

penyimakan langsung dari Rasulullah SAW itu didengar pada peristiwa lain selain perang 

tabuk. Perhatikan lafaz hadis yang diucapkan Rasulullah SAW “kedudukanmu di sisiku 

seperti kedudukan Harun di sisi Musa kecuali Kenabian”. Lafaz ini adalah lafaz yang umum 

karena di dalam lafaznya terkandung pengecualian kedudukan yang tidak dimiliki Imam Ali 

yaitu Kenabian. Semua kedudukan Harun di sisi Musa dimiliki oleh Imam Ali di sisi Nabi 

SAW kecuali kenabian. Oleh karena itu sangat wajar jika para sahabat menganggap ini 

sebagai keutamaan yang besar dan sangat berharap kalau saja mereka bisa mendapatkannya. 

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/ternyata-hadis-manzilah-diucapkan-nabi-saw-selain-pada-perang-tabuk/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/ternyata-hadis-manzilah-diucapkan-nabi-saw-selain-pada-perang-tabuk/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/ternyata-hadis-manzilah-diucapkan-nabi-saw-selain-pada-perang-tabuk/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/ternyata-hadis-manzilah-diucapkan-nabi-saw-selain-pada-perang-tabuk/
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Berbeda halnya dengan hadis yang dijadikan hujjah salafy di atas, tidak ada satupun para 

sahabat yang menganggap itu sebagai keutamaan yang besar serta berandai-andai 

memilikinya. 

Salafy berhujjah dengan hadis bahwa Rasulullah SAW menghendaki Abu Bakar sebagai 

khalil dan menurut salafy kedudukan ini menunjukkan Abu Bakar lebih utama dari imam Ali. 

Seperti biasa salafy itu terlalu terburu-buru dalam menarik kesimpulan. Silakan perhatikan 

hadis yang dimaksud 

 ِٚ خُِ َٓ َٝ  ِٚ ْلزَظِ ُٛ ِّ َػ٢ََِّ ك٢ِ  ِّٖ حَُّ٘خ َٓ ْٖ أَ ِٓ  َّٕ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ كَوَخ

ْٞ َُ َٝ  ٍَ ٌْ ِّ  أَرَخ رَ ٬َ ْٓ سُ ح٩ِْ َّٞ ْٖ أُُه ٌِ َُ َٝ  ٍَ ٌْ ُص أَرَخ رَ ٌْ ر٢ِّ ٫َطََّو ٍَ  ََ ح َه٬ً٤ِِ َؿ٤ْ ًٌ ظَِّو ُٓ ُْ٘ض  ًُ

ٍَ ٌْ ُٓيَّ ا٫َِّ رَخَد أَر٢ِ رَ ِي رَخٌد ا٫َِّ  ـِ ْٔ َٔ ُْ َّٖ ك٢ِ ح طُُٚ ٫َ ٣َْزو٤ََ ىَّ َٞ َٓ َٝ  

Rasulullah Shalallahu „alaihi wasallam berkata “sesungguhnya manusia yang paling banyak 

jasanya dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku [boleh] 

mengambil khalil selain Rabbku niscaya aku mengambil Abu Bakar tetapi cukuplah 

[kedudukan] persaudaraan dalam islam dan kasih sayang. Tidak akan tersisa satu pintu di 

masjid yang tertutup kecuali pintu Abu Bakar” [Shahih Bukhari no 3654] 

 ٍّ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر شَ َػ َٓ َِ ٌْ ْٖ ِػ ُد َػ ػََ٘خ أ٣َُّٞ ٤ٌَْٛذ َكيَّ ُٝ ػََ٘خ  َْ َكيَّ ٤ِٛ ح ََ ُٖ اِْر ُْ ْر ِِ ْٔ ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

ُ ٠َِّ هللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  خ َػ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ظ٢ِ   َّٓ ْٖ أُ ِٓ ح  ًٌ ظَِّو ُٓ ُْ٘ض  ًُ  ْٞ َُ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ

خِكز٢ِ َٛ َٝ ْٖ أَِه٢  ٌِ َُ َٝ  ٍَ ٌْ ُص أَرَخ رَ ٌْ  َه٬ً٤ِِ ٫َطََّو

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Wuhaib yang berkata telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah dari 

Ibnu Abbas radiallhu „anhuma dari Nabi shalallahu „alaihi wasallam yang berkata 

“seandainya aku [boleh] mengambil khalil dari umatku maka aku akan mengambil Abu 

Bakar tetapi cukuplah ia sebagai saudaraku dan sahabatku” [Shahih Bukhari no 3656] Jika 

diperhatikan dengan baik maka dalam hadis di atas tidak ada penetapan oleh Rasulullah SAW 

bahwa Abu Bakar adalah khalil Beliau. Diisyaratkan dalam hadis di atas adalah pengandaian 

jika Rasul SAW dibolehkan mengambil khalil dan kenyataannya kedudukan yang jelas bagi 

Abu Bakar dalam hadis di atas adalah saudara dan sahabat Nabi atau kedudukan dalam 

kasih sayang dan persaudaraan. Sama halnya dengan perkataan Nabi SAW “jika ada Nabi 

setelahku maka Umarlah orangnya” dimana dalam perkataan ini tidak ada pernyataan bahwa 

Umar adalah Nabi setelah Beliau SAW. Jadi poin pertama yang harus dimengerti dalam hadis 

ini adalah perandaian sangat berbeda dengan penetapan. Kedudukan yang ditetapkan oleh 

Nabi SAW terhadap Abu Bakar adalah saudara dan sahabat Beliau. Dan kedudukan saudara 

ini tidak lah terbatas kepada Abu Bakar saja mengingat Rasulullah SAW telah menyatakan 

pula kalau Imam Ali adalah saudara Beliau, sahabat Beliau, wazir dan pewaris Beliau SAW. 

Dan jika mau dibandingkan antara Abu Bakar dan Ali, maka kedudukan saudara Rasulullah 

SAW yang dimiliki Imam Ali lebih bersifat khusus dan utama. Dalam hadis di atas disebutkan 

bahwa kedudukan saudara bagi Abu Bakar adalah persaudaraan dalam islam dan kasih 

sayang. Persaudaraan ini tidaklah bersifat khusus karena para sahabat lain juga memiliki 

kedudukan seperti itu yaitu persaudaraan dalam islam dan kasih sayang terhadap Nabi SAW, 

sedangkan kedudukan ―saudara‖ yang dimiliki Imam Ali diakui Imam Ali sendiri bersifat 

khusus 

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/26/hadis-imam-ali-adalah-saudara-nabi-pewaris-nabi-dan-wazir-nabi/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/26/hadis-imam-ali-adalah-saudara-nabi-pewaris-nabi-dan-wazir-nabi/
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 ٍَ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ ػََ٘خ َػْزُي هللاِ ْر سَ  ,َكيَّ ََ ٤ ِٜ ِٖ َك ٍِِع ْر َُْلخ ِٖ ح ٍَ  ,َػ َٕ  :هَخ خ َٔ ٤َِْ ُٓ ػ٢َِ٘ أَرُٞ  َكيَّ

 ُّ٢َِٜ٘ ـُ ُْ ٣َْي ,ح َُ ٍَ  ٣َْؼ٢ِ٘  ٍْٛذ ، هَخ َٝ  َٖ ٍُ  :ْر َٞ ٣َوُٞ ُٛ َٝ  َِ ْ٘زَ ِٔ ُْ ْؼُض َػ٤ًِِّخ َػ٠َِ ح ِٔ َٓ أََٗخ َػْزُي  :

ِٚ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  ,هللاِ  ُُِٞٓ ٍَ أَُهٞ  َٝ َٜخ أََكٌي هَْز٢ِِ  , ِْ ْْ ٣َوُ َٜخ أََكٌي  ,َُ ٫َ ٣َوُُُٞ َٝ

ٍَ ْلظَ ُٓ حٌد  ٌَّ ًَ  رَْؼِي١ ا٫َّ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Al Harits bin Hashirah yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sulaiman Al Juhani yakni Zaid bin Wahb yang 

berkata aku mendengar Ali berkata di atas mimbar “aku adalah hamba Allah dan saudara 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam, tidak ada seorangpun sebelumku yang 

mengatakannya dan tidak pula seorang pun setelahku mengatakannya kecuali ia seorang 

pendusta yang mengada-ada [Al Mushannaf 12/62 no 32742] 

Atsar Imam Ali ini kedudukannya hasan. Diriwayatkan oleh para perawi tsiqat kecuali Al 

Harits bin Hashirah seorang yang shaduq hasanul hadis. 

 Abdullah bin Numair Al Hamdani adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu 
Ma’in, Ibnu Hibban, Al Ijli dan Ibnu Sa’ad menyatakan tsiqat *At Tahdzib juz 6 no 110+ 

 Al Harits bin Hashirah adalah perawi yang shaduq hasanul hadis. Ia adalah perawi Bukhari 
dalam Adabul Mufrad dan perawi Nasa’i dalam Khasa’is Ali. Ibnu Ma’in, Nasa’i, Ibnu Hibban, 
Al Ijli dan Ibnu Numair menyatakan tsiqat. Abu Dawud berkata “seorang syiah yang shaduq”. 
Al Uqaili mengatakan “tidak diikuti hadisnya”. *At Tahdzib juz 2 no 236+ 

 Zaid bin Wahb Al Juhani adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu Ma’in, Ibnu 
Khirasy, Ibnu Sa’ad, Ibnu Hibban dan Al Ijli menyatakan “tsiqat” *At Tahdzib juz 3 no 781+ 

Atsar di atas menyatakan kekhususan kedudukan saudara Rasulullah SAW bagi Imam Ali 

sehingga Imam Ali mengatakan pendusta kepada mereka yang berani mengatakan hal yang 

seperti itu baik orang sebelum Beliau ataupun setelah Beliau. Perlu ditekankan kami tidak 

menafikan kedudukan “saudara Rasulullah SAW” bagi Abu Bakar tetapi kami menafsirkan 

bahwa kedudukan saudara yang dimiliki Abu Bakar berbeda dengan kedudukan saudara yang 

dimiliki Imam Ali, dimana bagi kami persaudaraan Rasulullah SAW dengan Imam Ali lebih 

khusus dan lebih utama. 

Rasulullah SAW menjadikan perandaian ―khalil‖ menunjukkan besarnya kecintaan dan kasih 

sayang antara Abu Bakar dan Rasulullah SAW, kami tidaklah mengingkari hal ini. Tetapi 

menjadikan ini dalil keutamaan Abu Bakar di atas Ali adalah keliru karena telah diriwayatkan 

dengan sanad yang shahih bahwa Rasulullah SAW justru lebih mencintai Ali dari Abu Bakar 

خٕ  ٔؼ ٘ خٍ حُ خٍ ه غ ه ٖ ك٣َ ٤ِحٍ ر ؼ ٘خ حُ ْ ػ ٗٞ ٘خ ٣ ٤ْ ػ ؼ ٗ ٞ ٘خ أر ػ

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ٌَ ػ ٞ ر ظؤًٕ أر ٓ خٍ ح ٤َ ه ٘ ٖ ر ر

ٛٞص  ٔٔغ  ِْ ك ٓ ض حٕٝ  وي ػَك وٍٞ ٝهللا ُ ٤خ ٠ٛٝ ط ٘ش ػخُ  ػخث

٢ ٤ي ٖٓ أر ٤خ أكذ اُ ِ ٌَ  ػ ٞ ر ظؤًٕ أر ٓ خ خ ك ٬ػ ٤ٖ أٝ ػ ط َٓ ٠٘ ٓٝ

 ٖ٤ ؼ َك ؼي ط ٔٓ ش ح٫ أ ٗ٬ ٘ض ك خ ر وخٍ ٣ خ ك ٤ٜ ٟٛٞ اُ ؤ يهَ ك ك

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ي ػ ٛٞط  
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Telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟aim yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Yunus yang berkata telah menceritakan kepada kami Al „Aizar bin Huraits yang berkata 

Nu‟man bin Basyir berkata “Abu Bakar meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah 

SAW. Kemudian beliau mendengar suara tinggi Aisyah yang berkata kepada Rasulullah SAW 

“Demi Allah sungguh aku telah mengetahui bahwa Ali lebih Engkau cintai daripada aku dan 

ayahku” sebanyak dua atau tiga kali. Abu Bakar meminta izin masuk menemuinya dan 

berkata “Wahai anak perempuan Fulanah tidak seharusnya kau meninggikan suaramu 

terhadap Rasulullah SAW” [Musnad Ahmad no 18333 tahqiq Syaikh Ahmad Syakir dan 

Hamzah Zain dengan sanad yang shahih] 

Begitu pula telah diriwayatkan di dalam hadis yang shahih bahwa Imam Ali adalah manusia 

yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kedudukan ini justru menunjukkan bahwa Imam Ali 

adalah manusia yang paling utama setelah Rasulullah SAW. 

 ٠ٔ ٤ ٠ٓ ػٖ ػ ٞٓ ٖ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ ٤غ كيػ ًٝ ٖ ٤خٕ ر ل ٓ ٘خ  كيػ

٠ِ هللا  ٛ ز٢  ٘ ٘ي حُ خٕ ػ خٍ ً ي ه ٓخُ  ٖ ْ ر ٔي١ ػٖ أٗ ٖ ػَٔ ػٖ حُ ر

وي اٍ ِ ؤكذ ه ٢٘ ر ظ ِْٜ آث وخٍ حُ ٤َ ك ١ ِْ ٓ ٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ي ػ ٣

ٚؼ ٓ َ ؤً ٢ِ ك ـخء ػ ٤َ ك ط ٌٛح حُ َ ٓؼ٢  ؤً ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki‟ yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ubaidillah bin Musa dari Isa bin Umar dari As Suddi dari Anas bin Malik yang berkata 

Rasulullah SAW suatu ketika memiliki daging burung kemudian Beliau SAW bersabda “Ya 

Allah datangkanlah hambamu yang paling Engkau cintai agar dapat memakan daging 

burung ini bersamaKu. Maka datanglah Ali dan ia memakannya bersama Nabi SAW” 

[Sunan Tirmidzi 5/636 no 3721 hadis shahih dengan keseluruhan jalannya] 

Begitu pula dengan lafaz terakhir hadis Bukhari di atas soal penutupan pintu masjid selain 

Abu Bakar, tidak bisa dijadikan dalil sebagai keutamaan Abu Bakar di atas Ali karena telah 

diriwayatkan dengan sanad yang shahih dan mutawatir kalau Rasulullah SAW menyatakan 

“tutuplah semua pintu masjid kecuali pintu Ali bin Abi Thalib”. 

ٔـي  ٔ ٞحد حُ ِْ أر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٍٞٓ ٓي ٍ زخّ ٝ ٖ ػ خٍ ر ه

 ٚ ُ ْ٤ ٚو ُ ٣َ١ ٞٛ زخ ٝ ٘ ٔـي ؿ ٔ يهَ حُ ٌخٕ ٣ ٢ِ ك خد ػ ٤َ ر ؿ

َٙ٤ ن ؿ ٣َ١ 

Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW memerintahkan agar semua pintu rumah-rumah yang 

berhubungan langsung dengan masjid Beliau ditutup, kecuali pintu rumah Ali. Oleh karena 

itu adakalanya Ali masuk ke masjid dalam keadan junub sebab ia tidak memiliki jalan lain 

kecuali lewat masjid itu [Al Mustadrak Ash Shahihain no 4652 dimana Al Hakim dan Adz 

Dzahabi bersepakat menshahihkannya] . 

. 

Jadi dilihat dari sisi manapun tidak ada satupun dalil salafy yang bisa dijadikan hujjah untuk 

mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Ali. Bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang 

shahih telah menunjukkan kalau kedudukan Imam Ali dan keutamaannya lebih tinggi dari 
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Abu Bakar dan Umar [seperti yang telah kami tunjukkan di atas]. Berikut ini kami akan 

menunjukkan hadis lain keutamaan Imam Ali yang terdapat dalam Shahih Muslim 

٢ كخ ٤ٚ ػٖ أر ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼي إٔ ٍ ٓ  ٖ َٜٓ ر  ٢ زَٗ ُّ أه

 ٠ِ ظق هللا ػ ل ٬ ٣ ش ٍؿ َح٣ ٌٛٙ حُ  ٖ٤ ط زَ ٧ػ ٤ ّٞ ه خٍ ٣ ِْ ه ٓ  ٝ

٘خّ  زخص حُ خٍ ك ٚ ه ُٞٓ ٚز هللا ٍٝ ل ٣ٝ ٚ ُٞٓ لذ هللا ٍٝ ٣ ٚ ي٣ ٣

 ٠ِ ٘خّ ؿيٝح ػ زق حُ ٛ خ أ ِٔ خٍ ك ٛخ ه ؼطخ ٣ ْٜ ْ أ٣ ٜظ ِ ٤ ُ ٕٞ يًٝ ٣

َؿٕٞ إٔ ٣ ِْٜ ً ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ  ٍ ٛخ ك ؼطخ ٣

 ٢ٌ ظ ٘ ٍٓٞ هللا ٣ خ ٍ ٣ ٞٛ ٞح  وخُ ذ ؟ ك ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٖ ػ أ٣

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ٜن ٍ ز ٚ ك ٠ ر ؤط ٤ٚ ك ِٞح اُ ٓ ؤٍ خٍ ك ٤ٚ ه ٘ ٤ ػ

 ٚ ٌٖ ر ٣ ْ ؤٕ ُ ظ٠ ً زَأ ك ٚ ك ٤ٚ ٝىػخ ُ ٘ ٤ ٢ ػ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

ٞح  ٌٗٞ ظ٠ ٣ ِْٜ ك خط ٍٓٞ هللا أه خ ٍ ٢ِ ٣ وخٍ ػ ش ك َح٣ ؤػطخٙ حُ غ ك ٝؿ

ِي كض ٓ ٍ ٠ِ لٌ ػ وخٍ حٗ ٘خ ك ِ ؼ ٓ ٠ ْ اُ ْ حىٜػ ْ ػ ٜظ ٔخك ٍِ٘ ر ٟ ط

ٞهللا ٧ٕ  ٤ٚ ك ْ ٖٓ كن هللا ك ٤ٜ ِ ـذ ػ ٔخ ٣ ْٛ ر زَ ٬ّ ٝأه ٓ ح٩

ؼْ ٘ ي كَٔ حُ ُ ٌٕٞ ي ٖٓ إٔ ٣ ُ َ٤ ٬ ٝحكيح ه ي ٍؿ ٜي١ هللا ر ٣ 

Dari Abu Hazim yang berkata telah mengabarkan kepadaku Sahl bin Sa‟ad bahwa 

Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam bersabda di hari Khaibar “Demi Allah, Sungguh 

bendera ini akan saya berikan besok hari kepada seorang lelaki yang mana Allah akan 

mengaruniakan kemenangan melalui tangannya.  Ia mencintai Allah dan Rasul-Nya dan juga 

dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.” Maka semalam suntuk para sahabat membicarakan 

kepada siapakah kiranya bendera itu akan diserahkan.”[Sahl] berkata “Ketika tiba esok 

harinya, para sahabat berangkat dini menghadap Rasulullah SAW semuanya masing-masing 

berharap agar diserahi bendera itu. Tetapi beliau bersabda “Di mana Ali bin Abi Thalib?” 

Mereka menjawab: “Wahai Rasulullah, dia sedang menderita sakit mata.” Beliau  s.a.w. 

bersabda: “Pergilah kalian  kepadanya  dan bawalah ia ke sini.” Maka dibawalah Ali 

kepada Beliau, lalu Rasulullah s.a.w. mengusapkan air ludah pada kedua matanya dan men-

doa-kannya. Kemudian ia pun sembuh, sehingga seolah-olah ia tidak pernah menderita sakit 

seperti itu. Lalu Beliau SAW menyerahkan ben-dera itu kepadanya. Ali berkata “Wahai 

Rasulullah, apakah saya harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita?” 

Beliau bersabda “Bersikap tenanglah sampai engkau tiba di depan mereka, kemudian 

serulah mereka agar masuk ke dalam Islam dan jelaskan kepada mereka akan kewajiban-

kewajiban atas mereka yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Demi Allah, sekiranya Allah 

berkenan mengaruniakan petunjuk [hidayah] kepada seseorang melalui dirimu, maka itu 

akan lebih baik bagimu daripada unta-unta merah” [Shahih Muslim 4/1872 no 2406] 

Perhatikanlah baik-baik hadis di atas, terutama pada bagian “Maka semalam suntuk para 

sahabat membicarakan kepada siapakah kiranya bendera itu akan diserahkan.”[Sahl] 

berkata “Ketika tiba besok harinya, para sahabat berangkat dini menghadap Rasulullah 

shallallahu ‟alaihi wasallam, semuanya masing-masing berharap agar diserahi bendera 

itu”. Lafaz ini menunjukkan bahwa semua sahabat saat itu mengharapkan mendapat 

keutamaan yang tinggi yaitu penetapan dari Allah dan Rasulnya sebagai ”Orang yang 

mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya dan dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya”. Dan tidak 

ada pula yang akan menyangkal kalau Abu Bakar dan Umar termasuk sahabat yang ikut 
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dalam perang Khaibar, sehingga tentu saja merekapun berharap mendapatkan keutamaan 

tersebut dan memang diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab RA sangat mengharapkan 

keutamaan ini sehingga ia datang lebih dahulu dari Imam Ali agar Rasulullah SAW 

memberikan bendera itu kepadanya [Shahih Muslim 4/1871 no 2405] tetapi Rasulullah SAW 

justru memberikan keutamaan tersebut kepada orang yang saat itu sedang menderita uzur 

atau sedang sakit yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Bagi kami hadis ini lebih tepat 

menunjukkan keutamaan Imam Ali di atas semua sahabat yang lain termasuk Abu Bakar dan 

Umar. 

Akhir kata kami ingin membahas sedikit sikap sinisme sebagian pengikut salafy terhadap 

kitab-kitab yang tidak mu‘tabar menurut mereka. Maka ketahuilah wahai yang mengaku 

salafy, para ulama yang mu‘tabar seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya bahkan Syaikh Al 

Albani yang sangat kalian puji juga sering mengandalkan kitab-kitab yang menurut kalian 

tidak mu‘tabar. Tidak jarang Ibnu Hajar berhujjah dengan kitab Ansab Al Asyraf Al Baladzuri 

dalam kitabnya Al Ishabah, silakan buka dan baca baik-baik maka kalian akan temukan Ibnu 

Hajar pernah berkata ”dan diriwayatkan oleh Al Baladzuri dengan sanad yang la ba‟sa bihi” 

[Al Ishabah 2/98 no 1767]. Jadi tidak ada alasannya bagi salafy menolak hadis shahih 

walaupun itu terdapat dalam kitab yang menurut orang awam mereka ”tidak mu‟tabar”. 

Tragedi Kamis Kelabu : Mengungkap Kekeliruan Salafy 

Posted on Mei 15, 2010 by secondprince  

Tragedi Kamis Kelabu : Mengungkap Kekeliruan Salafy 

 

Salah satu situs salafy telah berpanjang lebar membahas tentang “Tragedi Kamis Kelabu”. 

Setelah kami baca maka kami dapati bahwa apa yang ia tulis adalah pembahasan liar yang 

tidak objektif dan hanya bertujuan membantah setiap apa yang dikatakan Syiah. Begitu 

bersemangatnya situs itu menulis bantahan terhadap Syiah sehingga ia terjerumus ke dalam 

kedustaan [yang mungkin ia sadari atau mungkin juga tidak]. Pembahasan yang kami tulis ini 

tidak dalam rangka membela apa yang menjadi hujjah Syiah melainkan untuk meluruskan 

kedustaan [yang selanjutnya akan kami sebut dengan kekeliruan] atau talbis yang terdapat 

dalam pembahasan situs salafy tersebut. 

Kekeliruan pertama situs tersebut adalah perkataannya bahwa Nabi SAW pingsan atau tidak 

sadarkan diri dalam ―tragedi kamis kelabu‖. Berikut perkataan keliru yang ia tulis 

Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam meminta kertas dan tinta untuk menuliskan (mendiktekan) 

beberapa nasehat agama bagi kaum muslimin. Tetapi, tiba-tiba setelah meminta kertas dan 

tinta, Nabi pingsan dan tidak sadarkan diri. Ketika Nabi terbaring tidak sadar, seseorang 

bangkit mengambil kertas dan tinta, tetapi Umar bin Khattab memanggil kembali orang 

tersebut. Umar merasa bahwa mereka seharusnya tidak mengganggu Nabi dengan meminta 

beliau untuk menuliskan nasehat, tetapi mereka seharusnya membiarkan beliau untuk 

mendapatkan kesadaran beliau kembali, beristirahat, dan menjadi pulih kembali. Oleh karena 

itu, Umar berkata kepada kaum Muslimin yang lain : ―Nabi sedang sakit parah dan kalian 

mempunyai Al-Qur‘an, Kitabullah sudah cukup buat kita‖. 

Bukti kekeliruan perkataan ini adalah tidak ada satupun riwayat shahih yang menunjukkan 

bahwa Nabi SAW tidak sadarkan diri atau pingsan seperti yang dikatakan penulis tersebut. 

https://secondprince.wordpress.com/2010/05/15/tragedi-kamis-kelabu-mengungkap-kedustaan-salafy/
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Bahkan riwayat-riwayat shahih menunjukkan kalau Nabi SAW benar-benar dalam keadaan 

sadar. 

 ْ ٤ٜ ٤ض ٍؿخٍ ك ز ٢ حُ ِْ ٝك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ َ٠ ٔخ ك خٍ ُ زخّ ه ٖ ػ ػٖ حر

 ِٕٞ ٠ خ ٫ ط ظخر ً ٌْ ظذ ُ ِْ ) ِْٛ أً ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وخٍ حُ وطخد ك ٖ حُ ػَٔ حر

ِذ  ي ؿ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ ػَٔ إ ٍ ؼيٙ ( ك ْ ر ٘يً غ ٝػ ٞؿ ٤ٚ حُ ِ ػ

ٞح  َر وٍٞ ه ٣ ٖٓ ْٜ٘ ٔ ٜٔٞح ك ظ خه ٤ض ك ز َٛ حُ ِق أ ظ خه ظخد هللا ك ٘خ ً ز ٔ وَإٓ ك حُ

ٓخ  وٍٞ  ٣ ٖٓ ْٜ٘ ؼيٙ ٝٓ ِٞح ر ٠ ٖ ط خ ُ ظخر ً ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٌْ ظذ ُ ٌ ٣

 ٍٞٓ خٍ ٍ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٘ي ٍ ظ٬ف ػ ـٞ ٝح٫ه ِ ؼَٝح حُ خ أً ِٔ خٍ ػَٔ ك ه

٠ِ هللا  ٛ َ هللا  ش ً ٣َُ وٍٞ إ حُ زخّ ٣ ٖ ػ ٌخٕ حر ٤يهللا ك ز خٍ ػ ٞٓٞح ( ه ِْ ) ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

ظخد  ٌ ي حُ ًُ ْٜ ظذ ُ ٌ ٤ٖ إٔ ٣ ِْ ٝر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٖ٤ ٓخ كخٍ ر ش  ٣َُ حُ

ْ ـٜط ُٝ ْٜ ٬ك ظ  ٖٓ حه

Dari Ibnu Abbas yang berkata “Ketika ajal Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam sudah 

hampir tiba dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang diantara mereka adalah Umar 

bin Khattab. Nabi shalallahu „alaihi wa sallam bersabda “berikan kepadaku, aku akan 

menuliskan untuk kalian wasiat, agar kalian tidak sesat setelahnya”. Kemudian Umar 

berkata “sesungguhnya Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam dikuasai sakitnya dan di sisi 

kalian ada Al-Qur‟an, cukuplah untuk kita Kitabullah” kemudian orang-orang di dalam 

rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, “berikan apa yang dipinta Nabi 

shalallahu „alaihi wa sallam Agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang 

menghindarkan kamu dari kesesatan”. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan 

Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi shalallahu 

„alaihi wa sallam, Beliau berkata “menyingkirlah kalian” Ubaidillah berkata Ibnu Abbas 

selalu berkata “musibah yang sebenar-benar musibah adalah penghalangan antara 

Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan 

keributan dan perselisihan mereka” [Shahih Muslim no 1637] 

ٚؼ  َ ىٓ ظ٠ ر ٠ٌ ك ْ ر ٤ْ، ػ ؤ ّٞ حُ ٓخ ٣ ٝ ْ٤ ؤ ّٞ حُ وٍٞ ٣ ٜ٘ٔخ ٣ ٢ٟ هللا ػ زخّ ٍ ٖ ػ حر

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  َ ظي ر ٗ خٍ ح ٤ْ؟ ه ؤ ّٞ حُ ٓخ ٣ زخّ  خ ػ خ أر ِض ٣ ٠ٜ، ه ل حُ

٘خ ظ يح(. ك ؼيٙ أر ِٞح ر ٠ خ ٫ ط ظخر ً ٌْ ظذ ُ ظق أً ٌ ٢ ر ظٞٗ وخٍ )حث ، ك ٚؼ ِْ ٝؿ ٓ ُػٞح،ٝ 

خ  ١ٌ أٗ خُ ٢، ك وخٍ )ًٍٝٗ ٔٞٙ؟ ك ٜل ظ ٓ ٛـَ ح ٚ أ ٓخ ُ ٞح  وخُ ٘خُع، ك ز٢ ط ٘ي ٗ ـ٢ ػ ز ٘ ٫ٝ ٣

) ٤ٚ ٢٘ اُ يػٞٗ ٓٔخ ط  َ٤ ٤ٚ ه  ك

Ibnu Abbas RA berkata “hari kamis, tahukah kamu ada apa hari kamis itu?. Ibnu Abbas 

menangis hingga air matanya mengalir seperti butiran kerikil. Kami berkata “hai Abul 

Abbas ada apa hari kamis?. Ia menjawab “Hari itu sakit Rasulullah SAW semakin berat, 

kemudian Beliau SAW bersabda “Berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu 

untuk kalian agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Kemudian mereka 

berselisih, padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata 

“beliau sedang menggigau, tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut?. Namun 

Rasulullah SAW bersabda “Tinggalkanlah aku. Sebab keadaanku lebih baik daripada apa 

yang kalian ajak” [Shahih Bukhari no 2997] 

Kedua hadis di atas dan hadis-hadis lainnya membuktikan bahwa Nabi SAW benar-benar 

dalam keadaan sadar ketika terjadi peristiwa tersebut. Setelah Nabi SAW meminta kertas dan 

terjadi perselisihan diantara sahabat Nabi, Rasulullah SAW saat itu masih sadar sehingga 

beliau SAW menyuruh mereka keluar karena tidak pantas terjadi perselisihan di sisi Nabi 
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SAW. Begitu pula ketika sebagian sahabat mengatakan Nabi SAW menggigau dan meminta 

untuk menanyakan kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW malah menjawab mereka agar 

mereka menyingkir dan mengatakan bahwa keadaan Beliau lebih baik dari apa yang mereka 

serukan. [Memang perkataan ―menggigau‖ sangat tidak pantas dalam peristiwa ini] 

Penulis yang ―aneh‖ itu malah menghiasi kekeliruannya dengan basa-basi untuk mengecoh 

kaum awam. Ia membuat analogi untuk kisah ini yaitu seorang guru yang tiba-tiba pingsan 

setelah meminta muridnya agar membawa kapur tulis. Menurutnya tidak masuk akal ketika 

guru siuman, sang murid menyodorkan kapur tulis. Kami katakan bahwa argumen ini jelas 

argumen yang skizofrenik. Membuat asumsi sendiri kemudian mencari-cari analogi untuk 

asumsi yang ia buat sendiri. Rasulullah SAW memang dalam kondisi sakit tetapi Beliau 

SAW dalam kondisi sadar, Beliau mengetahui dengan jelas bahwa para sahabat beliau sedang 

berkumpul di sisi Beliau. Beliau dalam kondisi sadar saat mengatakan “aku akan menuliskan 

sesuatu untuk kalian agar kalian tidak akan tersesat setelahnya”. Beliau dalam kondisi sadar 

sehingga dengan jelas mengetahui perselisihan yang terjadi sehingga menyuruh mereka 

keluar. Beliau SAW dalam kondisi sadar untuk menjawab mereka yang mengira beliau 

menggigau dan dengan jelas beliau mengatakan keadaan beliau lebih baik dari apa yang 

mereka katakan. Maka kita lihat betapa batilnya analogi yang diserupakan penulis tersebut. 

Penulis itu juga berkata 

Sesudah Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam meminta kertas dan tinta, beliau  pingsan dengan 

tiba-tiba dan itulah sebabnya Umar ra meminta kepada orang-orang untuk tidak jadi 

mengambil kertas dan tinta karena Nabi sedang dalam keadaan sakit berat. Itu adalah 

merupakan pendapat Umar ra (dan tentunya kami sependapat dengan beliau), adalah 

merupakan sebuah kejahatan mengganggu Nabi dalam keadaan seperti itu. 

Penulis ini terlalu bersemangat mensucikan kesalahan Umar sehingga ia tidak menyadari 

betapa perkataannya telah menuduh para sahabat lain. Jika ia beranggapan merupakan sebuah 

kejahatah mengganggu Nabi dalam keadaan seperti itu, maka bagaimana dengan sebagian 

sahabat yang memang ingin memenuhi permintaan Nabi. Apakah perbuatan sebagian sahabat 

itu bisa disebut ―kejahatan‖. Ditambah lagi orang lain pun bisa berbasa-basi, Kalau memang 

kondisi Nabi SAW sakit berat sehingga beliau tidak sadar dan pingsan atau membutuhkan 

banyak istirahat maka mengapa mereka para sahabat berkumpul di rumah Nabi SAW. 

Bukankah kalau menuruti gaya berbasa-basi penulis, orang yang sakit membutuhkan istirahat 

yang tenang, lihat saja di rumah sakit jumlah pengunjung yang membesuk saja dibatasi dan 

tidak boleh membuat keributan. Jadi bukankah seharusnya para sahabat membiarkan Nabi 

SAW beristirahat dengan tenang bukannya berkerumun sampai akhirnya maaf terjadi 

keributan. 

Sudah jelas pemicu keributan itu adalah perkataan Umar. Seandainya Umar diam dan para 

sahabat memenuhi permintaan Nabi maka tidak akan ada keributan. Memenuhi permintaan 

Nabi SAW itu jelas tidak membuat kesusahan bagi Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW dalam 

kondisi sadar sehingga beliau bisa berbicara dengan jelas, jadi jika para sahabat 

membawakan kertas dan tinta maka mungkin beliau akan mendiktekan sesuatu dan meminta 

salah seorang sahabat menuliskannya. Mendiktekan sesuatu sama halnya dengan berbicara, 

jika Nabi SAW bisa berbicara “meminta kertas dan tinta” atau “mengusir para sahabat 

keluar” atau “membantah mereka yang mengatakan beliau menggigau” maka Nabi SAW 

jelas bisa berbicara untuk mendiktekan wasiat Beliau SAW. 
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Dan yang paling lucu adalah analogi yang dibuatnya yaitu ketika seorang ayah mendapat 

serangan jantung setelah meminta anaknya membawakan remote TV. Ya ampun betapa 

lucunya talbis yang ia buat. Dari analogi ini ia menginginkan perkataan 

Secara akal sehat, permintaan Nabi akan kertas dan tinta tidak relevan lagi, sebagai mana 

faktanya ketidaksadaran beliau harus diambil tindakan terlebih dahulu daripada permintaan 

beliau tersebut. Jika Nabi dalam keadaan sehat, dan meminta diambilkan kertas dan tinta, 

tetapi orang-orang menolaknya, maka situasi akan berbeda. Tetapi di sini, Nabi tidak 

sadarkan diri setelah permintaan tersebut dan itu merubah situasi seluruhnya. 

Kita telah tunjukkan bahwa perkataannya soal Nabi SAW tidak sadarkan dirihanyalah 

perkataan yang dibuat-buat. Menurut akal sehatnyapermintaan Nabi SAW itu sudah tidak 

relevan dan dengan ini yang ia inginkan adalah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan 

Umar adalah perbuatan yang terbaik saat itu. Salafy memang terlalu bersemangat dalam 

membela sahabat bahkan demi membela sahabat mereka tidak segan-segan mengatakan 

“permintaan Nabi SAW sudah tidak relevan lagi”. Alhamdulillah akal sehat kami tidaklah 

seperti akal sehat penulis tersebut, bagi kami perkataan Nabi SAW itu adalah bentuk 

kecintaan Beliau kepada umatnya dan perkataan Umar adalah perkataan yang keliru dan tidak 

pantas karena pada akhirnya perkataan Umar malah menyulut terjadinya perselisihan dan 

keributan. Kami tidaklah ghuluw dalam membela sahabat Umar, kami tidaklah membenci 

sahabat Umar tetapi kami menyikapi sahabat secara objektif. Jika sahabat menyelisihi Rasul 

SAW maka kami memilih Rasulullah SAW. 

Pembaca yang tanggap seharusnya mempertimbangkan bahwa pada hari Kamis Nabi 

shalallahu ‗alaihi wa sallam mengalami sakit yang lebih parah daripada sebelumnya, dan 

mungkin hal ini sebabnya sehingga beliau meminta untuk dibawakan kertas dan tinta karena 

beliau sedang mengalami kesulitan bicara dengan keras dan beliau menghendaki untuk 

mendikte dengan pelan apa yang mesti ditulis oleh orang yang paling dekat dengan beliau  

sehingga mereka dapat menyampaikannya kepada yang lain. Kita melihat bahwa saat itu 

Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam sedang mengalami sakit yang tak tertahankan dan tidak 

dapat berbicara melainkan dengan rasa sakit dan tidak nyaman; itulah alasan mengapa Umar 

bin Khattab ra berharap Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam tidak berbicara seperti itu agar 

beliau tidak perlu merasakan sakit. 

Pembaca yang tanggap akan melihat bahwa baru sebentar saja penulis itu sudah mengalami 

tanaqudh. Sekarang ia mengatakan bahwa Nabi SAW mengalami sakit tak tertahankan dan 

tidak dapat berbicara melainkan dengan rasa sakit dan tidak nyaman sehingga ini menjadi 

alasan bagi Umar untuk menolak permintaan Nabi SAW. Padahal sebelumnya dengan lugas 

sekali, penulis berkata 

Umar bin Khattab berpikir – dan ini adalah benar –  bahwa permintaan akan kertas dan tinta 

tidak berlaku lagi sekarang karena Nabi sedang pingsan. Umar merasa mereka seharusnya 

membiarkan Nabi beristirahat. 

Sungguh mengagumkan betapa penulis ini benar-benar mengetahui baik apa yang dipikirkan 

Umar atau apa yang benar-benar dirasakan Nabi SAW. Semua perkataan penulis hanya 

bertujuan untuk membela Umar, ia tidak sedikitpun memikirkan apakah perkataannya saling 

bertentangan satu sama lain. 
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Umar merasa – dan kami setuju dengannya – bahwa permintaan Nabi shalallahu ‗alaihi wa 

sallam tidak dapat dilakukan lagi sehubungan dengan kenyataan Nabi shalallahu ‗alaihi wa 

sallam sedang tak sadarkan diri. Ini bukan masalah ketidaktaatan tetapi merupakan ijtihad 

sederhana Umar bahwa permintaan Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam tidak lagi dapat 

dilakukan dalam situasi seperti itu (Nabi sedang tidak sadarkan diri). Lebih jauh, posisi Umar 

adalah berdasarkan cintanya yang dalam kepada Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam, 

sebagaimana dia tidak suka melihat beliau dalam keadaan kesakitan dan menderita. 

Perkataan ini hanyalah basa-basi yang tidak sedikitpun bernilai hujjah. Kita yakin bahwa 

para sahabat mencintai Nabi SAW tidak hanya Umar. Kalau kita berbicara soal benar atau 

tidak maka tidak cukup hanya mengandalkan “cinta yang dalam”. Apakah para sahabat yang 

ingin memenuhi permintaan Nabi SAW tidak memiliki “cinta yang dalam” kepada Nabi 

SAW?. Kami yakin mereka juga punya dan karena kecintaan mereka yang begitu besarlah 

mereka ingin memenuhi permintaan Nabi SAW. Tidak sedikitpun mereka ingin 

menyusahkan Nabi, mereka akan berusaha agar permintaan Nabi SAW dipenuhi tanpa 

menyusahkan Beliau SAW. 

Untuk menguatkan hujjahnya bahwa Nabi SAW pingsan atau tidak sadarkan diri, dengan 

terpaksa penulis itu berhujjah atau memanfaatkan kitab Syiah yang biasa ia dustakan. 

Sungguh betapa mengagumkan. Kenapa? Tentu saja karena ia tidak bisa menemukan bukti 

dalam kitab yang menjadi rujukannya. Kami perhatikan, penulis ini sangat lemah sekali 

dalam metodologi tetapi benar-benar bersemangat dalam berbasa-basi. Kami lihat ia dengan 

mudahnya mengutip riwayat tanpa membuktikan apakah riwayat yang ia kutip shahih atau 

tidak. Diantaranya ia mengutip kitab Tarikh At Tabari, Sirah Ibnu Ishaq dan kitab Al Irsyad. 

Apakah semua riwayat dalam kitab tersebut shahih? Apalagi nukilannya dari kitab Syiah? 

Kami heran bagaimana menyikapinya. Kalau sekedar asal menukil maka siapapun bisa, 

bahkan cukup banyak nukilan yang akan membatalkan semua hujjahnya diantaranya 

ٔخء  ٘ ٤ٖ حُ ٘خ ٝر ٘ ٤ ِْ ٝر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘ي حُ ٘خ ػ خٍ ً وطخد ه ٖ حُ ػٖ ػَٔ ر

 ٢ ٗٞ َد ٝأط زغ ه ٔ ٢ ر ِٗٞ ٔ ِْ حؿ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ كـخد ك

ِٞح  ٠ ٖ ط خ ُ ظخر ً ٌْ ظذ ُ لش ٝىٝحس أً ٤ ٜل ٍٓٞ هللا ر ظٞح ٍ ٔٞس حث ٘ وخٍ حُ يح ك ؼيٙ أر ر

 ٝ ٚز اًح َٓ ٛٞحك  ٌٖ بٗ ٖ ك ٜظ ٌ ٓ ِض ح و خٍ ػَٔ ك ٚظ ه لخؿ ِْ ر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

 ٖٛ  ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ ٚو ك ٘ ؼ ٖ ر ٛق أهٌط ٌٖ ٝاًح  ٘ ٤ ٖ أػ َٜط ػ

ٌْ ٘ ٓ َ٤  ه

Dari Umar bin Khattab yang berkata “kami berada di sisi Nabi shallalahu „alaihi wassalam 

dan terdapat hijab diantara kami dan para wanita. Rasulullah shallalahu „alaihi wassalam 

bersabda “basuhlah aku dengan tujuh kantung air dan bawakan kepadaku kertas dan tinta, 

aku akan tuliskan sesuatu untuk kalian agar kalian tidak tersesat setelahnya selama-

lamanya. Para wanita berkata “penuhilah permintaan Rasulullah shallalahu „alaihi 

wassalam. Umar berkata “diamlah kamu seperti wanita Yusuf, jika Beliau sakit kamu 

menangisinya, dan jika Beliau sehat kamu membebaninya. Rasulullah shallalahu „alaihi 

wassalam bersabda “mereka [para wanita] lebih baik dari kamu” [Thabaqat Ibnu Sa‟ad 

2/371] 

Adakah dari nukilan diatas Nabi SAW pingsan atau tidak sadar?..Bahkan Nabi SAW 

membela para wanita dan mengatakan kalau mereka lebih baik dari Umar dan sahabat yang 

sependapat dengan Umar. Kenapa? Karena para wanita tersebut mengatakan ―penuhilah 

permintaan Nabi SAW‖. Kalau cuma sekedar kutip-mengutip riwayat maka kami katakan 
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akan ada banyak sekali kutipan yang membatalkan semua hujjah penulis tersebut..Keanehan 

lain dari penulis salafy itu adalah pembahasan kata ―menggigau‖. Kami melihat apa yang ia 

katakan soal ―menggigau‖ hanyalah basa-basi yang tidak sedikitpun bernilai hujjah. 

dalam konteks hadits, kata tersebut digunakan dalam memaknai seseorang yang pergi atau 

berangkat dari keadaan pikirannya yang asli; lebih spesifik, istilah ini dikenakan kepada 

orang yang memisahkan diri dari manusia dan dunia, seperti dalam keadaan kehilangan 

kesadaran. Dengan kata lain, orang yang bertanya ―apakah Nabi mengigau‖ tidak berarti 

bahwa Nabi berbicara tanpa akal sehat atau beliau telah gila. Tetapi, lelaki tersebut hanya 

bertanya apakah Nabi dalam keadaan sadar atau tidak, dan kita tahu dari cerita syaikh Mufid 

mengenai kejadian tersebut bahwa Nabi dalam keadaan tidak sadar. 

Telah disebutkan dalam riwayat shahih bahwa Nabi SAW dalam kondisi sadar ketika 

mengucapkan permintaan Beliau “Berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu 

untuk kalian agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya”. Setelah Nabi 

SAW berkata seperti ini maka diantara sahabat muncul berbagai respon diantaranya Mereka 

yang ingin memenuhi permintaan Nabi SAW dan mereka yang terpengaruh dengan 

perkataan Umar bahwa Nabi SAW dikuasai sakitnya dan cukuplah Kitab Allah. Diantara 

mereka yang terpengaruh ucapan Umar itu ada yang mengatakan Nabi SAW menggigau dan 

mau menanyakan kembali kepada Nabi SAW 

ؼَ  ْ ؿ ٤ْ ػ ؤ ّٞ حُ ٓخ ٣ ٝ ْ٤ ؤ ّٞ حُ خٍ ٣ ٚ ه زخّ أٗ ٖ ػ ٤َ ػٖ حر ز ٖ ؿ ٤ي ر ؼ ٓ ػٖ 

َ ٠ِ حُ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ئ ه ِئُ ظخّ حُ ٜخ ٗ ؤٗ ً ٚ ٠ِ هي٣ ض ػ ظ٠ ٍأ٣ ٤َ ىٓٞػٚ ك ٔ ٙ ط

ِٞح  ٠ ٖ ط خ ُ ظخر ً ٌْ ظذ ُ يٝحس ( أً ِٞف ٝحُ يٝحس ) أٝ حُ ظق ٝحُ ٌ خُ ٢ ر ظٞٗ ِْ ) حث ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

ٜـَ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٞح إ ٍ وخُ يح ( ك ؼيٙ أر  ر

Dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu Abbas RA berkata “hari kamis, tahukah kamu ada apa hari 

kamis itu kemudian Ibnu Abbas menangis hingga aku melihat air matanya mengalir seperti 

butiran mutiara. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda “Berikan kepadaku tulang 

belikat dan tinta aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian agar kalian tidak akan tersesat 

setelahnya selama-lamanya. Kemudian mereka berkata Rasulullah SAW sedang menggigau 

[Shahih Muslim 3/1257 no 1637] 

Riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa diantara para sahabat memang ada yang 

mengatakan ―Rasulullah SAW menggigau” oleh karena itu sebagian sahabat lain menjadi 

terpengaruh dan berkata “tanyakan kembali kepada Rasul SAW”. Mendengar perkataan ini 

Rasulullah SAW berkata “Tinggalkanlah aku. Sebab keadaanku lebih baik daripada apa 

yang kalian ajak”. Perkataan Rasul SAW ini menjadi bukti bahwa Beliau dalam kondisi 

sadar dan Beliau tidak sedang menggigau. 

Orang tersebut berkata ―Tanya kepada beliau‖ dan ―coba belajar dari beliau‖ dimana artinya 

bahwa dia berharap kepada mereka untuk melihat apakah Nabi sedang dalam keadaan sadar. 

Dalam dunia medis, dokter secara rutin menggunakan ―Glasgow Coma Scale‖ (GCS Exam) 

untuk mengetes tingkat kesadaran pasien. Tes GCS dilakukan dengan menanyai pasien 

dengan berbagai pertanyaan untuk melihat respon si pasien, dan respon dari pasien 

menunjukkan tingkat kesadaran pasien tersebut. Dalam bahasa Inggris yang artinya untuk 

mengecek apakah seseorang dalam keadaan sadar atau tidak, hal terbaik yang dilakukan 

adalah bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja. Pada kenyataannya, ini adalah langkah 

pertama dari CPR: untuk mengecek apakah pasien dalam keadaan sadar atau tidak, hal 
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pertama yang dilakukan adalah dia akan bertanya ―are you OK?‖ (kamu baik-baik saja?) jika 

dia menjawab baik-baik saja, maka tidak ada masalah, tetapi jika tidak, tindakan CPR segera 

dilakukan. 

Ucapan ini sungguh membuat kami tersenyum geli. Memang benar GCS digunakan untuk 

menilai kesadaran pasien dan memang benar bertanya ―are you OK?‖ adalah langkah pertama 

CPR tetapi semua ini benar-benar tidak nyambung dengan keadaan Rasulullah SAW saat itu. 

GCS dilakukan jika memang keadaan pasien mengalami penurunan kesadaran. Jika pasien 

tersebut masih sadar dalam arti ia mengenal siapa dirinya, dimana dirinya dan mengenal 

lingkungan sekitarnya maka tidak ada gunanya memakai GCS walaupun orang tersebut sakit 

berat. Sakit yang berat tidak selalu diiringi penurunan kesadaran. Apalagi saat itu Rasulullah 

SAW mengatakan sesuatu dengan jelas “aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian agar 

kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya”. Perkataan ini memiliki struktur 

kalimat yang jelas dengan makna yang jelas pula, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah 

SAW dalam keadaan sadar akan dirinya dan orang-orang sekitarnya serta menyadari apa 

yang Beliau SAW katakan. 

Apalagi jika dianalogikan dengan CPR betapa jauhnya pengandaian itu. Misalnya nih ada si 

A tiba-tiba terjatuh atau mengalami kecelakaan di tengah jalan, nah kemudian ada si B yang 

lewat menolong A. A itu masih sadar dan berkata “tolong pindahkan aku dari tengah jalan 

dan tolong telepon ambulans”. Perkataan si A ini menunjukkan bahwa ia dalam kondisi sadar 

dan jelas tidak ada gunanya jika si B mau melakukan CPR. Lha CPR itu dilakukan kalau 

orang tersebut tidak sadar mengalami henti napas atau henti jantung, orang yang bisa berkata-

katadengan struktur kalimat yang jelas dan makna yang jelas maka napas dan jantung orang 

tersebut bisa dibilang belum ada masalah [setidaknya gak perlu CPR]. Atau contoh lain si A 

pengusaha kaya yang sedang sakit keras, tiba-tiba ketika anak-anaknya berkumpul disisinya, 

ia berkata “tolong ambilkan kertas, aku mau menuliskan wasiat soal warisan sehingga nanti 

kalian tidak akan ribut sepeninggalku”. Tentu saja anak-anak yang mendengar ini akan 

memenuhi permintaan ayahnya. Justru terasa ganjil jika mendengar perkataan ayahnya ini, 

ada anak yang berkata ―apakah ayah menggigau‖ atau dengan konyolnya si anak siap-siap 

melakukan CPR. Kami sungguh heran dengan ulasan penulis tersebut yang makin tidak 

karuan. 

Kemudian penulis tersebut membawakan riwayat dari Syaikh Mufid untuk mendukung 

pandangannya. Anehnya kami justru melihat ada yang aneh dalam caranya memahami 

riwayat tersebut. Inilah riwayat Syaikh Mufid yang kami ambil dari tulisannya [kami tidak 

berhujjah dengan riwayat ini kecuali hanya menunjukkan kekeliruan pemahaman salafy 

tersebut] 

Beliau [Nabi] tak sadarkan diri [pingsan] karena kelelahan yang menimpa beliau dan 

kesedihan yang dirasakan oleh beliau. Beliau tidak sadar dalam waktu yang singkat 

sementara kaum muslimin menangis dan istri-istri beliau serta para wanita, anak-anak kaum 

muslimin dan semua yang hadir berteriak meratap. Rasulullah kembali sadar dan melihat 

mereka. Kemudian beliau bersabda : “Ambilkan tinta dan kertas (dari kulit) sehingga aku 

dapat menulis untuk kalian, dan setelah itu kalian tidak akan tersesat”. Kembali beliau tidak 

sadarkan diri dan satu dari mereka yang hadir bangkit mencari tinta dan kertas. 

“Kembalilah”, Umar memerintahnya [orang tersebut]. “beliau mengigau.” Orang tersebut 

kembali. Orang-orang yang hadir menyesalkan kelalaian [yang telah mereka tunjukkan] 

dalam mengambil tinta dan kertas dan bertengkar satu sama lain. Mereka selalu 

mengatakan: “Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali, tetapi kita 
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menjadi cemas akan kedurhakaan kita kepada Rasulullah, semoga Allah memberkati beliau 

dan keluarga beliau” Ketika beliau (Nabi) shalallahu „alaihi wa sallam kembali sadar…  

[Kitab Al-Irsyad, oleh Syaikh Mufid, hal 130] 

Setelah membawakan atsar ini, penulis yang aneh itu berkata 

Dari cerita ini menjadi jelas bahwa kata-kata ―apakah beliau mengigau‖ diucapkan ketika 

Nabi sedang tidak sadarkan diri (sebelum beliau kembali sadar)! Apakah seorang yang 

sedang tidak sadar (pingsan) dapat bicara? tentu tidak! Ini adalah pukulan telak atas argument 

Syi‘ah, dan dimanapun syi‘ah membuat kehebohan tentang kata-kata ―apakah beliau 

mengigau‖, maka kita akan langsung ke bagian ini. 

Silakan perhatikan kata-kata dalam riwayat Syaikh Mufid “Rasulullah kembali sadar dan 

melihat mereka. Kemudian beliau bersabda : “Ambilkan tinta dan kertas (dari kulit) 

sehingga aku dapat menulis untuk kalian, dan setelah itu kalian tidak akan tersesat”. 

Kembali beliau tidak sadarkan diri dan satu dari mereka yang hadir bangkit mencari tinta 

dan kertas. “Kembalilah”, Umar memerintahnya [orang tersebut]. “beliau mengigau.”. Dari 

kalimat ini dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan sadar ketika meminta 

kertas dan pena, kemudian setelah itu beliau tidak sadarkan diri. Salah seorang sahabat ingin 

mengambilkan kertas dan tinta tetapi Umar mencegahnya dan mengatakan beliau menggigau. 

Siapapun yang punya sedikit akal pikiran akan mengerti kalau ucapan Umar “menggigau” itu 

ditujukan terhadap perkataan Rasulullah SAW “ambilkan kertas dan tinta” oleh karena 

itulah Umar mencegah sahabat yang mau mengambil kertas dan tinta. Seolah-olah Umar 

mengatakan tidak perlu mengambil kertas dan tinta karena Rasulullah SAW sedang 

menggigau. Dan kita tahu dari riwayat Syaikh Mufid bahwa ucapan “ambilkan kertas dan 

tinta” diucapkan Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Jadi sungguh aneh sekali jalan 

pikiran penulis itu, apalagi dengan ngawurnya malah berkata 

Jika kata-kata ―apakah beliau mengigau‖ diucapkan ketika Nabi sedang dalam keadaan tidak 

sadarkan diri, maka tidak ada yang namanya ―bicara meracau‖ sebagaimana seorang yang 

sedang tidak sadarkan diri (pingsan) tidak dapat berbicara, apalagi berbicara meracau. 

Dengan kata lain, yang dimaksud dari kata ―mengigau‖ sebenarnya adalah sebuah gangguan 

kesadaran. Jadi pengertiannya adalah; seseorang yang sedang tidur dalam ketidaksadaran 

dikatakan sebagai ―berangkat‖ (hajara) dari manusia dan dunia ini. 

Sudah jelas yang dimaksudkan “menggigau” oleh Umar adalah perkataan “ambilkan kertas 

dan tinta” oleh karena itu Umar mencegah sahabat yang mau membawakan kertas dan tinta 

dengan mengatakan kalau Rasulullah SAW menggigau jadi tidak perlu mengambil kertas dan 

tinta. Silakan pembaca memahaminya dan kami yakin tidak perlu akal yang brilian untuk 

memahaminya. Siapapun yang punya sedikit akal pikiran akan mampu memahami bahasa 

mudah yang seperti ini. Penulis itu sudah terjebak oleh nafsu pembelaannya yang terkesan 

mengkultuskan Umar sehingga ia membuat semua “pembelaan bergaya pengacara” untuk 

melindungi image sahabat Umar. Kami hanya ingin menunjukkan kepada pembaca sekalian 

jika penulis itu tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa yang mudah seperti ini 

maka apa jadinya untuk bahasa yang lebih rumit dari ini. 

Secara metodologi, penulis salafy itu sungguh tidak memiliki nilai sama sekali. Inti 

pembelaan dalam tulisannya adalah hujjahnya bahwa Nabi SAW tidak sadar dalam situasi 

tersebut dan satu-satunya bukti bagi hujjahnya ini adalah riwayat Syaikh Mufid yang tidak 

diketahui apakah shahih atau tidak. Anehnya ini adalah sumber syiah yang biasanya ia 
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dustakan lantas mengapa sekarang ia berhujjah dengannya. Mana perkataan basa-basinya 

“mengambil hadis sunni yang mu‟tabar”. Kita lihat wajah aslinya, ketika ia tidak 

menemukan hujjah untuk pembelaannya dari sumber sunni yang ia sebut mu‘tabar [bahkan 

sumber mu‘tabar justru mengancam image idolanya] maka tidak segan-segan ia mengambil 

dari sumber yang ia dustakan sendiri. 

Yang membuat metodenya lebih lucu lagi adalah ia menolak kalau orang yang berkata 

menggigau itu adalah Umar padahal kalau ia berhujjah dengan riwayat Syaikh Mufid maka 

sungguh jelas yang berkata ―menggigau‖ adalah Umar. Dan sebenarnya tidak hanya syiah 

yang menyatakan kalau yang berkata ―menggigau‖ adalah Umar, Ibnu Taimiyyah syaikhnya 

salafiyyun ternyata juga mengatakan kalau yang berkata ―menggigau‖ adalah Umar [Minhaj 

As Sunnah 6/202]. Sepertinya penulis salafy itu memang tidak berniat ―berpegang pada 

dalil‖, yang ia inginkan hanyalah mencari-cari pembelaan apapun caranya. Mau tanaqudh 

atau bertentangan atau berbasa-basi itu tidak menjadi masalah, karena mungkin sekali ia tidak 

mengerti bagaimana cara berhujjah dengan benar. 

Kekeliruan kedua kedua situs tersebut adalah perkataannya bahwa yang dimaksud dengan 

tragedi dalam perkataan Ibnu Abbas itu adalah perselisihan para sahabat di hadapan Nabi. 

Berdasarkan riwayat-riwayat shahih justru yang dimaksud Ibnu Abbas dengan tragedi adalah 

penghalangan antara Nabi SAW dan wasiat yang akan Beliau SAW tulis. Hal ini tampak jelas 

dalam riwayat berikut 

ظخد  ٌ ٢ ر جٞٗ خٍ )حط ٚؼ ه ِْ ٝؿ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ خُ ظي ر ٗ ٔخ ح خٍ ُ زخّ ه ٖ ػ ػٖ حر

خٍ ػَٔ إ  ؼيٙ(. ه ِٞح ٖٓ ر ٠ خ ٫ ط ظخر ً ٌْ ظذ ُ ٚز أً ِ ِْ ؿ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ حُ

ـ٢  ز ٘ ٢٘، ٫ٝ ٣ ٞٓٞح ػ خٍ )ه ـ٢، ه ِ ؼَ حُ لٞح ًٝ ِ ظ خه ٘خ. ك ز ٔ ظخد هللا ك خ ً ٘يٗ غ، ٝػ ٞؿ حُ

ٍٓٞ هللا  ٍ ٖ٤ ٓخ كخٍ ر ش  ٣َُ َ حُ ش ً ٣َُ وٍٞ: إ حُ زخّ ٣ ٖ ػ وَؽ حر ٘خُع(. ك ظ ٘ي١ حُ ػ

ٚ ظخر ً ٖ٤ ِْ ٝر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  

Dari Ibnu Abbas yang berkata ketika sakit Nabi SAW semakin parah, Beliau bersabda 

“Berikan kepadaku kertas, aku akan tuliskan untuk kalian tulisan yang kalian tidak akan 

sesat setelahnya”. Umar berkata”Sesungguhnya Nabi SAW telah dikalahkan oleh sakitnya 

dan kita sudah memiliki Kitabullah dan cukuplah itu bagi kita. Lalu mereka berselisih dan 

terjadi keributan. Nabi SAW pun berkata”Menyingkirlah kalian dari-Ku, tidak sepantasnya 

terjadi perselisihan di hadapan-Ku”. Maka Ibnu Abbas berkata “Sesungguhnya bencana 

yang sebenar-benar bencana adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan 

wasiatnya” [Shahih Bukhari no 114] 

Dari riwayat Ibnu Abbas tersebut diketahui dengan jelas bahwa yang dimaksud bencana oleh 

Ibnu Abbas itu adalah “penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiatnya”. 

Nabi SAW tidak jadi menuliskan wasiatnya itulah yang disesalkan oleh Ibnu Abbas. Dan 

memang yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak jadi menuliskan wasiatnya adalah 

disebabkan perselisihan dan keributan dihadapan Nabi. 

ٓخ  ش  ٣َُ َ حُ ش ً ٣َُ وٍٞ إ حُ زخّ ٣ ٖ ػ ٌخٕ حر ٤ٚ ٝ ك ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٖ٤ كخٍ ر

ْ ـٜط ُٝ ْٜ ٬ك ظ ظخد ٖٓ حه ٌ ي حُ ًُ ْٜ ظذ ُ ٌ ٤ٖ إٔ ٣ ِْ ٝر ٓ  

Ibnu Abbas selalu berkata “musibah yang sebenar-benar musibah adalah penghalangan 

antara Rasulullah shalallahu „alaihi wa sallam dan penulisan wasiat untuk mereka 

disebabkan keributan dan perselisihan mereka” [Shahih Muslim no 1637] 
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Dan disebutkan dalam riwayat shahih bahwa penyebab terjadi perselisihan karena sebagian 

sahabat ingin memenuhi permintaan Nabi SAW dan sebagian yang lain menginginkan seperti 

apa yang dikatakan Umar RA. Jadi pemicu terjadinya keributan adalah perkataan Umar RA. 

Seandainya Umar diam atau memenuhi permintaan Nabi SAW untuk mengambilkan kertas 

dan tinta maka insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran dan keributan sampai akhirnya 

wasiat tersebut dituliskan. 

ِٞح  ٠ ٖ ط خ ُ ظخر ً ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٌْ ظذ ُ ٌ ٞح ٣ َر وٍٞ ه ٣ ٖٓ ْٜ٘ ٔ ك

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٘ي ٍ ظ٬ف ػ ـٞ ٝح٫ه ِ ؼَٝح حُ خ أً ِٔ خٍ ػَٔ ك ٓخ ه وٍٞ  ٣ ٖٓ ْٜ٘ ؼيٙ ٝٓ ر

ٞٓٞح ( ِْ ) ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  ػ

Sebagian dari mereka berkata, “berikan apa yang dipinta Nabi shalallahu „alaihi wa sallam 

Agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan”. 

Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan 

pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi shalallahu „alaihi wa sallam, Beliau 

berkata “menyingkirlah kalian” [Shahih Muslim no 1637] 

Ringkasnya adalah sebagai berikut 

 Umar berkata “Nabi SAW dikuasai oleh sakitnya dan cukuplah kitab Allah bagi kita”. 
Sebagian sahabat mengikuti perkataan Umar dan sebagian lain ingin memenuhi permintaan 
Nabi SAW 

 Terjadi perselisihan dan keributan di hadapan Nabi SAW 
 Nabi SAW tidak jadi menuliskan wasiatnya [dan inilah yang dimaksud bencana oleh Ibnu 

Abbas] 

Jadi perkataan penulis salafy tersebut 

Apa yang kami temukan adalah bahwa Ibnu Abbas menyebut kejadian tersebut sebagai 

musibah tidak berkaitan dengan penolakan Umar, melainkan berkaitan dengan kenyataan 

bahwa sahabat saling berselisih pendapat di hadapan Nabi. 

Adalah keliru, bagaimana mungkin dikatakan itu tidak ada kaitannya dengan penolakan 

Umar. Justru penolakan Umarlah yang memicu terjadinya perselisihan sahabat di hadapan 

Nabi karena yang berselisih itu adalah sebagian sahabat yang mengikuti ucapan Umar dan 

sebagian sahabat yang ingin memenuhi permintaan Nabi SAW. Posisi yang benar dalam hal 

ini adalah sahabat yang ingin memenuhi permintaan Nabi SAW. Karena sebagai umat islam, 

para sahabat diharuskan untuk mentaati perintah Nabi SAW terutama yang berkaitan dengan 

syariat apalagi apa yang ingin disampaikan Nabi SAW adalah sesuatu yang sangat penting 

dimana Beliau SAW berkata “berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat, 

agar kalian tidak sesat setelahnya”. 

Perkataan Ibnu Abbas yang menganggap penghalangan antara Nabi SAW dan wasiat Beliau 

SAW sebagai bencana justru mengisyaratkan bahwa Ibnu Abbas sangat mengharapkan agar 

wasiat tersebut dituliskan. Dan kami yakin Ibnu Abbas adalah sahabat yang sangat mencintai 

Nabi SAW, disinipun sebenarnya sangat jelas bahwa Nabi SAW itu dalam keadaan mampu 

menuliskan wasiat tersebut dalam arti Beliau SAW dalam kondisi sadar. Menurut Ibnu 

Abbas, Nabi SAW tidak jadi menuliskan wasiat tersebut karena penghalangan antara Nabi 

SAW dan kertas yang dipinta oleh Nabi SAW. Tidak hanya Ibnu Abbas RA, sahabat lain 
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seperti Jabir RA menyatakan dengan jelas kalau Umar-lah yang menyelisihi perintah Nabi 

SAW dan menolak permintaan Nabi SAW 

خ  ظخر خ ً ٤ٜ ظذ ك ٌ ٤ لش ُ ٤ ٜل ٚ ر ٘ي ٓٞط ِْ ىػخ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ َ إٔ حُ ػٖ ؿخر

٠ٜخ ظ٠ ٍك وطخد ك ٖ حُ خ ػَٔ ر ٤ٜ ِ ق ػ وخُ خٍ ك ؼيٙ ه ِٕٞ ر ٠ ٫ ٣ 

Dari Jabir bahwa Nabi SAW menjelang wafatnya meminta lembaran dimana Beliau akan 

menuliskan tulisan agar tidak ada yang tersesat setelahnya kemudian Umar menyelisihi-nya 

sampai Rasulullah SAW menolaknya [Musnad Ahmad 3/346 no 14768] 

Atsar di atas dikatakan oleh Syaikh Syu‘aib Al Arnauth “shahih lighairihi” karena di dalam 

sanadnya terdapat Ibnu Lahi‘ah yang dhaif pada dhabitnya tetapi riwayat Ibnu Lahi‘ah 

memiliki mutaba‘ah sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad Abu Ya‘la 3/394 no 1871 

dan berkata Syaikh Husain Salim Asad [pentahqiq kitab Musnad Abu Ya‘la] “para 

perawinya perawi shahih”. 

Dari atsar di atas diketahui bahwa Jabir RA justru menyatakan bahwa yang menyelisihi dan 

menolak Nabi SAW ketika beliau SAW wafat adalah Umar bin Khattab. Pernyataan ini 

menggugurkan logika basa-basi penulis salafy soal . Kami tidak menafikan kalau Umar 

mencintai Nabi SAW dan begitu pula sahabat Nabi yang lain yaitu Ibnu Abbas dan Jabir 

tetapi hal itu tidak berarti apa yang dikatakan Umar menjadi benar. Penolakan Umar adalah 

keliru apapun alasan yang mendasarinya baik itu karena kecintaan ataupun alasan lainnya. 

Perkataan Jabir ini menjadi bukti bahwa perkataan salafy soal Nabi SAW yang tidak sadar 

memang hanyalah bualan belaka. Jika memang Nabi SAW dalam keadaan tidak sadar maka 

mengapa Jabir RA mengatakan kalau Umar menyelisihi dan menolak Nabi SAW. Kalau 

memang Nabi SAW tidak sadar tentu para sahabat juga akan memaklumi sikap Umar dan 

tidak akan mengatakan ―Umar menolak Nabi SAW‖. 

Permainan kata-kata lainnya dari penulis salafy itu yang maaf saja menentang perkatannya 

sendiri adalah 

Logikanya, jika Nabi ingin menyampaikan pesan, maka beliau seharusnya mengatakan 

―pergi‖ hanya untuk orang-orang yang mencegah beliau dari hal itu, dan beliau seharusnya 

mengatakan ―tetap tinggal‖ kepada mereka yang berharap memenuhi permintaan beliau. Apa 

yang mencegah Nabi untuk mengatakan hal yang mudah ―Umar pergi‖ atau ―pergi‖ ditujukan 

kepada kelompok yang menolak permintaan beliau? 

Memang benar Rasulullah SAW mengatakan ―pergi‖ dikarenakan para sahabat berselisih dan 

bertengkar di hadapan Nabi SAW. Perselisihan dan keributan di sisi Nabi SAW itu memang 

sungguh tidak pantas dan seharusnya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW adalah 

bersama-sama memenuhi permintaan Nabi SAW dengan mengambilkan kertas dan tinta agar 

Nabi SAW bisa mendiktekan wasiatnya. Sayangnya Umar dan sahabat lain menolak 

permintaan Nabi sehingga terjadi perselisihan. Sekarang perhatikanlah perkataan penulis 

salafy “Apa yang mencegah Nabi untuk mengatakan hal yang mudah “Umar pergi” atau 

“pergi” ditujukan kepada kelompok yang menolak permintaan beliau?” dan bandingkan 

dengan perkataannya sebelumnya “Kita melihat bahwa saat itu Nabi shalallahu „alaihi wa 

sallam sedang mengalami sakit yang tak tertahankan dan tidak dapat berbicara melainkan 

dengan rasa sakit dan tidak nyaman; itulah alasan mengapa Umar bin Khattab ra berharap 

Nabi shalallahu „alaihi wa sallam tidak berbicara seperti itu agar beliau tidak perlu 

merasakan sakit”. Bagaimana bisa sekarang untuk membela Umar ia berkata ―apa yang 
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mencegah Nabi mengatakan hal yang mudah?‖. Padahal sebelumnya ia berkata untuk 

membela Umar ―Nabi SAW tidak dapat berbicara melainkan dengan rasa sakit dan tidak 

nyaman‖. Sungguh betapa anehnya 

ٓخ ٞح  وخُ ٘خُع، ك ز٢ ط ٘ي ٗ ـ٢ ػ ز ٘ ٘خُػٞح، ٫ٝ ٣ ظ ٢،  ك وخٍ )ًٍٝٗ ٜٔٞٙ؟ ك ل ظ ٓ َ ح ٚ أـٛ ُ

٤ٚ ٢٘ اُ يػٞٗ ٓٔخ ط  َ٤ ٤ٚ ه خ ك ١ٌ أٗ خُ  ك

Kemudian mereka berselisih, padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. 

Mereka berkata “beliau sedang menggigau, tanyakan kembali tentang ucapan beliau 

tersebut?. Namun Rasulullah SAW bersabda “Tinggalkanlah aku. Sebab keadaanku lebih 

baik daripada apa yang kalian ajak” [Shahih Bukhari no 2997] 

Jika kita memperhatikan riwayat ini, maka sebab lain yang membuat Rasululullah SAW 

menyuruh mereka pergi adalah perkataan sebagian sahabatnya soal “menggigau”. Dan yang 

mengatakan ini hanyalah para sahabat dari kelompok Umar dan yang sependapat dengannya. 

Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai perkataan 

kelompok Umar dan para sahabat yang mengikuti Umar. 

Betapa banyaknya perkataan basa-basi yang diucapkan oleh penulis salafy yang membuat 

dirinya sendiri tidak menyadari kalau perkataannya telah merendahkan salah seorang sahabat. 

Perhatikan perkataannya 

Jika Nabi telah menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah atas kaum muslimin, maka masyarakat 

luas akan merasa bahwa itu adalah tindakan seorang Tirani. Kebiasaan bangsa Arab saat itu 

dalam memilih pemimpin mereka sendiri adalah melalui musyawarah dan kedaulatan rakyat. 

Oleh karena itu, pendapat beberapa ulama, penarikan pengetahuan mengenai penunjukkan 

Abu Bakar ditarik kembali untuk kepentingan umat, sehingga mereka dapat memilih 

pemimpin mereka sendiri yang hal tersebut terlihat lebih adil. 

Fakta sejarah menunjukkan kalau Abu Bakar malah menunjuk Umar sebagai khalifah atas 

kaum muslimin. Tentu dengan logika salafy itu maka masyarakat luas [yaitu para sahabat] 

akan merasa bahwa tindakan Abu Bakar itu adalah tindakan seorang tirani karena kebiasaan 

bangsa Arab dalam memilih pemimpin mereka adalah melalui musyawarah. Perkataan salafy 

itu menunjukkan kalau para sahabat menganggap Abu Bakar melakukan tindakan tirani, 

naudzubillah. 

Apa yang dikatakan Umar sebenarnya hanyalah sebatas rasa kasihan dia terhadap kondisi 

nabi yang parah saat itu dan tidak lebih, Umar merasa orang-orang mengganggu Nabi yang 

sedang sakit parah dan susah untuk mengucapkan kata-kata, apalagi digambarkan juga oleh 

sumber Syi‘ah bahwa saat itu Nabi dalam keadaan sebentar pingsan sebentar kemudian sadar 

lagi, hal ini sangat jelas dari perkataan tulus Umar tanpa ada tendensi apapun ―sesungguhnya 

Rasulullah shalallahu ‗alaihi wa sallam dalam keadaan sakit parah dan di sisi kalian ada Al-

Qur‘an, cukuplah Kitabullah untuk kita‖. 

Perkataannya kalau Umar merasa orang-orang mengganggu Nabi yang sedang sakit parah 

adalah perkataan yang aneh. Kalau memang Nabi SAW sedang sakit parah dan merasa 

terganggu oleh orang-orang maka untuk apa para sahabat termasuk Umar berduyun-duyun 

datang kepada Nabi SAW. Dimana perasaan Umar, bukankah bisa saja dikatakan Nabi SAW 

sedang sakit dan membutuhkan istirahat yang tenang. Kami tidak menafikan Nabi SAW 

sedang sakit dan silakan saja kalau ada orang yang mau mengatakan Umar sangat mencintai 
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Nabi, tidak ada masalah karena sahabat lain pun tidak kalah kecintaannya kepada Nabi. Yang 

dipermasalahkan disini adalah tidak pada tempatnya Umar menolak perkataan atau 

permintaan Nabi SAW apalagi dengan alasan “cukuplah Kitab Allah”. Bukankah kitab 

Allah memerintahkan agar kita mentaati perintah Rasulullah SAW, jadi sungguh aneh sekali 

orang yang mengatakan “cukuplah Kitab Allah” untuk menyelisihi Nabi SAW. 

Begitu pula dengan alasan ―Nabi SAW dikuasai sakitnya‖. Justru Nabi SAW yang sakit harus 

diperlakukan dengan hati-hati dan dipenuhi permintaannya. Apalagi permintaan Nabi SAW 

tersebut disebabkan kecintaan Beliau SAW yang sangat besar kepada umatnya. Bukankah 

justru dengan perkataan Umar malah memicu terjadinya keributan yang benar-benar 

mengganggu Nabi SAW. Telah kami katakan sebelumnya Nabi SAW dalam keadaan sadar 

dan mampu berbicara, saat itu Beliau SAW menginginkan untuk mewasiatkan sesuatu agar 

umat tidak tersesat setelahnya. Coba bayangkan betapa besarnya keinginan Nabi SAW 

tersebut mengalahkan sakit yang Beliau derita. Sangat wajar jika Nabi SAW mengharapkan 

agar para sahabat memenuhi permintaan Beliau SAW. Tetapi faktanya muncul penolakan, 

perselisihan dan keributan. Dapatkah para pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi 

SAW? Yang kami dapati Nabi SAW begitu tidak menyukai perselisihan itu sehingga 

menyuruh mereka pergi. 

Apa salahnya jika para sahabat termasuk Umar bersepakat mengambilkan kertas dan tinta?. 

Nabi SAW memang sakit parah tetapi Beliau SAW masih mampu untuk berbicara dengan 

jelas. Bagi kami yang diinginkan Nabi SAW saat itu adalah Beliau akan mendiktekan 

wasiatnya dan meminta salah seorang sahabat untuk menuliskannya di hadapan para sahabat 

lain. Nabi SAW memang sedang sakit tetapi saat itu Beliau SAW bisa berbicara dengan jelas. 

Jika memang sakitnya Nabi SAW dipermasalahkan maka para sahabat bisa meminta Beliau 

SAW untuk berbicara dengan pelan. Riwayat yang shahih justru menunjukkan kalau Nabi 

SAW dalam keadaan sadar dan bisa berbicara dengan jelas. Beliau SAW mampu berbicara 

―meminta kertas dan tinta‖ bahkan Beliau pun bisa berbicara menyuruh para sahabat pergi 

ketika mereka berselisih atau ketika Beliau SAW menjawab sebagian sahabat yang bicara 

soal ―menggigau‖. Jadi tidak diragukan lagi kalau kondisi Nabi SAW saat itu adalah dalam 

kondisi mampu untuk menyampaikan wasiat. Oleh karena itulah Ibnu Abbas menyayangkan 

penghalangan antara Nabi SAW dan wasiatnya dan begitu pula sahabat Jabir RA yang 

menyatakan kalau Umar telah menyelisihi dan menolak Nabi SAW. 

Bukan berarti Umar menyepelekan Nabi atau menganggap apa yang akan 

dituliskan/didiktekan Nabi itu tidak penting, tetapi karena keadaan Nabi saat itulah yang 

membuat Umar berkata seperti itu, hal itu dia lakukan karena rasa sayangnya kepada Sang 

Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam. Mungkin anda sekalian mengetahui kisah bagaimana Umar 

seperti orang yang ―kehilangan akal sehatnya‖ karena kesedihan yang begitu dalam ketika 

Nabi shalallahu ‗alaihi wa sallam dikhabarkan telah wafat, yang akhirnya disadarkan oleh 

Abu Bakar dengan dibacakan Al-Qur‘an. 

Kami tidak ada masalah untuk menerima kalau Umar mencintai Nabi SAW. Tetapi hal itu 

tidak mencegah kami untuk mengatakan kalau Umar RA keliru. Penolakannya disini tidak 

pada tempatnya apalagi terjadi ketika Nabi SAW sedang sakit berat. Kami juga merasa aneh 

dengan perkataan salafy “Umar seperti kehilangan akal karena kesedihan yang mendalam 

atas wafatnya Nabi SAW”. Para pembaca pasti akan tahu jika seseorang sangat mencintai 

kekasihnya dan merasakan kesedihan yang mendalam atas wafatnya kekasih yang ia cintai 

maka orang tersebut pasti akan berada di sisi kekasihnya untuk melepaskan jasad kekasihnya 

sampai ke liang kubur. Orang tersebut tidak akan terpalingkan oleh hal-hal lain karena akan 
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terasa berat baginya berpisah dengan kekasih yang dicintai. Silakan pembaca memperhatikan 

apa yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar ataupun sahabat Anshar lainnya, jasad Nabi SAW 

belumlah dikuburkan mereka telah berselisih di saqifah soal kepemimpinan. Apakah mereka 

tidak bisa bersabar sampai pemakaman Nabi SAW selesai?. Yang kami dapati pihak yang 

sangat besar kecintaannya kepada Nabi SAW adalah Ahlul Bait Beliau SAW yang dengan 

setia tetap mengurus pemakaman Nabi SAW sampai selesai. 

Apa tepatnya wasiat Nabi SAW tersebut?. Kami katakan tidak ada yang mengetahuinya 

dengan pasti. Yang bisa dilakukan adalah mengira-ngira apa tepatnya yang akan disampaikan 

Nabi SAW. Ada dua kemungkinan, 

 pertama yang akan disampaikan Nabi SAW adalah sesuatu yang baru atau 
 kedua sesuatu yang pernah disampaikan Nabi SAW sebelumnya, sehingga penekanan untuk 

dituliskan memiliki arti penting bahwa hal itu benar-benar sangat berat. 

Kami memilih yang kedua karena bagi kami tidak mungkin Nabi SAW tidak jadi 

memberitahukan sesuatu yang baru jika memang itu dapat mencegah kesesatan bagi umatnya. 

Jadi wasiat Nabi SAW kemungkinan sudah pernah beliau sampaikan sebelumnya dan melihat 

redaksinya ―tidak akan tersesat setelahnya‖ maka kami berpandangan bahwa wasiat tersebut 

adalah hadis Tsaqalain yaitu perintah agar umat berpegang teguh pada Kitabullah dan Itrah 

Ahlul Bait Rasul SAW. 

 َٛ ٢ أ ظَط ظخد هللا ٝػ ِٞح , ً ٠ ٖ ط ُ ٚ ْ ر ٓخ إ أهٌط  ٌْ ٤ ض ك ًَ ي ط ٢ ه ٘خّ ! اٗ ٜخ حُ خ أ٣ ٣

ظ٢ ٤  ر

Wahai manusia, sungguh aku tinggalkan bagi kalian apa yang jika kalian berpegang teguh 

dengannya maka kalian tidak akan tersesat yaitu Kitab Allah dan Itrah-ku Ahlul Bait-ku 

[Silsilah Ahadits Ash Shahihah no 1761] 

Begitu beratnya wasiat ini hingga sekarang kita melihat ada orang-orang yang mengaku 

umatnya Rasulullah SAW tetapi menolak Ahlul Bait sebagai pedoman bagi umat islam. Kami 

menyebut mereka ini sebagai orang-orang yang terpengaruh dengan virus nashibi. Kami 

melihat mereka mengaku-ngaku mencintai Ahlul Bait tetapi aneh bin ajaib mereka menolak 

keutamaan Ahlul Bait sebagai pedoman umat islam, mereka membela bahkan menyanjung 

orang-orang yang menyakiti Ahlul bait dan mereka menuduh dusta kepada pengikut Syiah 

yang sangat mencintai Ahlul Bait. Tidak hanya itu mereka bahkan dengan mudah menuduh 

orang yang mencintai Ahlul Bait sebagai Syiah Rafidhah. Anehnya dengan sikap-sikap 

seperti itu mereka mengklaim [dengan tidak tahu malu] kalau merekalah yang benar-benar 

mencintai Ahlul Bait. Sungguh cinta yang aneh kalau tidak mau dikatakan penuh kepalsuan. 

Ahlul Bait Jaminan Keselamatan Dunia Akhirat : 

Membantah Syubhat Salafy Nashibi 

Posted on Mei 11, 2010 by secondprince  

Ahlul Bait Jaminan Keselamatan Dunia Akhirat : Membantah Syubhat Salafy Nashibi 

Hadis Tsaqalain adalah hadis shahih yang sangat memberatkan kaum Nashibi. Di dalam 

hadis tersebut terdapat keutamaan besar dan agung yang dimiliki Ahlul Bait. Hadis Tsaqalain 

https://secondprince.wordpress.com/2010/05/11/ahlul-bait-jaminan-keselamatan-dunia-akhirat-membantah-syubhat-salafy-nashibi/
https://secondprince.wordpress.com/2010/05/11/ahlul-bait-jaminan-keselamatan-dunia-akhirat-membantah-syubhat-salafy-nashibi/
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menyebutkan kalau “Kitab Allah dan Itrah Ahlul Bait Rasul SAW” adalah pedoman bagi 

umat islam dan keduanya selalu bersama tidak akan berpisah sampai kembali kepada Rasul 

SAW di Al Haudh. Pengikut Nashibi dan sebagian orang yang terjangkiti virus nashibi merasa 

berat untuk menerima hadis ini. Di antara mereka bermunculan “ulama aneh” yang berusaha 

mendhaifkan hadis Tsaqalain dan Alhamdulillah usaha mereka gagal dan hanya menunjukkan 

minimnya ilmu atau niatnya yang buruk. Ketika mereka tidak sanggup membantah 

keshahihan hadis Tsaqalain maka mereka membuat makar baru dengan menyebarkan 

syubhat-syubhat yang bertujuan menolak status Ahlul Bait sebagai pedoman umat. Menurut 

mereka hadis Tsaqalain hanya menunjukkan perintah berpegang teguh kepada Kitab Allah 

SWT saja.  

Sebelumnya kami telah membahas dengan panjang lebar hadis-hadis Tsaqalain yang dapat 

dijadikan hujjah. Seperti biasa ada pengikut salafy nashibi menanggapi tulisan kami dengan 

berbagai syubhat yang maaf, tidak ada nilainya sama sekali. Insya Allah kami akan 

meluruskan syubhat-syubhat tersebut. 

Perlu diketahui bahwa hadis Tsaqalain masyhur diucapkan oleh Al Imam yang mulia 

Rasulullah SAW di ghadir-khum yaitu ketika Rasulullah SAW berkhutbah kepada para 

sahabatnya. Dimana khutbah tersebut Rasulullah SAW memegang tangan Imam Ali dan 

menyatakan Imam Ali sebagai Mawla bagi kaum mukminin serta menetapkan Kitab Allah 

dan Itrah Ahlul Bait Rasul SAW sebagai pedoman umat. Oleh karena itu sangat masuk akal 

untuk dikatakan kalau hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat termasuk Imam Ali sendiri. 

Dan tentu saja Imam Ali sebagai pihak yang memiliki kisah tersebut [shahibul qishshah] 

adalah orang yang paling paham dan orang yang riwayatnya paling tsabit dalam perkara ini. 

ِي  َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ َُ ْر ؼ٤ِ ًَ ٍَ ػ٘خ  َُْؼوَِي١ُّ هَخ ٍَ ح ِٓ ٍَ ػ٘خ أَرُٞ َػخ ٍٝم هَخ ُُ َْ َٓ  ُٖ ُْ ْر ٤ِٛ ح ََ ػََ٘خ اْر َكيَّ

ْٖ َػ٢ٍِِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ِٖ َػ٢ٍِِّ َػ ََ ْر َٔ ِٖ ُػ َّٖ  ْر ََ حُ َْ َك٠َ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  سَ أَ ََ َؿ

ٍَ ح ر٤َِِي َػ٢ٍِِّ كَوَخ ًٌ َؽ آِه ََ ٍّْ كََو ََّ   رُِو َؿ َٝ  َِّ َ َػ َّٕ هللاَّ َٕ أَ َُٜيٝ ْ٘ ْْ طَ ظُ ْٔ ُّ أََُ َٜخ حَُّ٘خ ٣َخ أ٣َُّ

ْْ ؟ هَخُُٞح ٌُ رُّ ٍَ    َّٕ أَ َٝ  ْْ ٌُ ِٔ ْٗلُ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ ٠َُ رِ ْٝ َُُٞٚ أَ ُٓ ٍَ َٝ  َ َّٕ هللاَّ َٕ أَ َُٜيٝ ْ٘ ْْ طَ ظُ ْٔ ٍَ أََُ ر٠ََِ هَخ

َ ْٝ هللاَّ ٫َُٙ أَ ْٞ َٓ ح  ٌَ َٛ  َّٕ ِ ٫َُٙ كَب ْٞ َٓ ْ٘ض  ًُ  ْٖ َٔ ٍَ كَ ْْ ؟ هَخُُٞح ر٠ََِ هَخ ًُ ٤ََُخ ْٞ َٓ  َُُٚٞ ُٓ ٍَ َٝ  ََّ َؿ َٝ  َِّ  َػ

ح  ْٖ ط٠َُِِّٞ َُ ِٚ ْْ رِ طُ ٌْ ْٕ أََه خ ا َٓ  ْْ ٌُ ض ك٤ِ ًْ ََ ٍٝم ا٢ِّٗ هَْي طَ ُُ َْ َٓ  ُٖ يَّ حْر َٗ  ُٙ٫َ ْٞ َٓ َّٕ َػ٤ًِِّخ  ِ ٍَ كَب هَخ

ِ ِد ََ ر٤َْظ٢ًِِظَخَد هللاَّ ْٛ أَ َٝ  ْْ ٌُ  أ٣َِْي٣

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Marzuq yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu „Amir Al Aqadiy yang berkata telah menceritakan kepadaku Katsir bin 

Zaid dari Muhammad bin Umar bin Ali dari Ayahnya dari Ali bahwa Nabi SAW berteduh di 

Khum kemudian Beliau keluar sambil memegang tangan Ali. Beliau berkata “wahai manusia 

bukankah kalian bersaksi bahwa Allah azza wajalla adalah Rabb kalian?. Orang-orang 

berkata “benar”. Bukankah kalian bersaksi bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih berhak atas 

kalian lebih dari diri kalian sendiri dan Allah azza wajalla dan Rasul-Nya adalah mawla 

bagi kalian?. Orang-orang berkata “benar”. Beliau SAW berkata “maka barangsiapa yang 

menjadikan Aku sebagai mawlanya maka dia ini juga sebagai mawlanya” atau [Rasul SAW 

berkata] “maka Ali sebagai mawlanya” [keraguan ini dari Ibnu Marzuq]. Sungguh telah 

Aku tinggalkan bagi kalian apa yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian 

tidak akan tersesat yaitu Kitab Allah yang berada di tangan kalian dan Ahlul Bait-Ku” 

[Musykil Al Atsar Ath Thahawi 3/56] 
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Selain Imam Ali hadis ini juga diriwayatkan dengan sanad yang tsabit dari Zaid bin Arqam 

RA. Dimana Zaid bin Arqam RA meriwayatkan hadis tersebut kepada Abu Thufail, Yazid 

bin Hayyan dan Muslim bin Shubaih. Berikut riwayat Muslim bin Shubaih yang kami nilai 

sebagai sanad yang paling shahih dari Zaid bin Arqam RA. 

ػََ٘خ ؿ٣ََ ػٖ حُلٖٔ رٖ ػز٤ي هللا ػٖ أر٢ ح٠ُل٠ ػٖ ٣ُي رٖ  ػََ٘خ ٣ل٠٤ هَخٍ َكيَّ َكيَّ

ٖ  أٍهْ هَخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ا٢ٗ طخٍى ك٤ٌْ ٓخ إ ُ ٚ ظْ ر ٌ ٔ ٔ ط

خ  لَه ظ ٣ ٖ ٜٔخ ُ ظ٢ ٝاٗ ٤ َٛ ر ٢ أ ظَط ظخد هللا ػِ ٝؿَ ٝػ ِٞح ً ٠ ط

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ظ٠ ٣  ك

Telah menceritakan kepada kami Yahya yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir 

dari Hasan bin Ubaidillah  dari Abi Dhuha dari Zaid bin Arqam yang berkata Nabi SAW 

bersabda “Aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang-teguh kepadanya 

maka kalian tidak akan sesat yaitu Kitab Allah azza wa jalla dan ItrahKu Ahlul Baitku dan 

keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaKu di Al Haudh [Ma‟rifat Wal Tarikh 

Al Fasawi 1/536] 
 

. 

. 

Syubhat pertama salafy untuk menolak Ahlul Bait sebagai pedoman umat islam adalah 

berhujjah dengan hadis Zaid bin Arqam riwayat Yazid bin Hayyan yang hanya menyebutkan 

lafaz berpegang teguh pada kitab Allah SWT saja dan tidak untuk Ahlul Bait. 

ػََ٘خ  ٌَ َكيَّ ٤َْٛ ُُ  ٍَ ِٖ ُػ٤ََِّشَ هَخ ْٖ حْر ٤ًؼخ َػ ِٔ ْوٍَِي َؿ َٓ  ُٖ خُع ْر ـَ ُٗ َٝ ٍد  َْ ُٖ َك َُ ْر ٤ْ َٛ ُُ ػ٢َِ٘  َكيَّ

ْٗطََِْوُض أََٗخ  ٍَ ح َٕ هَخ ُٖ َك٤َّخ ٣ُِِي ْر ػ٢َِ٘ ٣َ َٕ َكيَّ ػ٢َِ٘ أَرُٞ َك٤َّخ َْ َكيَّ ٤ِٛ ح ََ ُٖ اِْر َُ ْر ِؼ٤ َٔ ْٓ اِ

ُٖ ُٖ ْر ٤ْ َٜ ُك َٝ   َُُٚ ٍَ ِٚ هَخ َ٘خ ا٤َُِْ ْٔ خ َؿَِ َّٔ َْ كََِ هَ ٍْ ِٖ أَ ٣ِْي ْر َُ ٍْ ا٠َُِ  ِِ ْٔ ُٓ  ُٖ َُ ْر َٔ ُػ َٝ سَ  ََ ْز َٓ
ْؼَض  ِٔ َٓ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ أ٣ََْض  ٍَ ح  ًَ ؼ٤ِ ًَ ح  ًَ ٣ُْي َه٤ْ َُ ٌٖ َُوَْي َُو٤َِض ٣َخ  ٤ْ َٜ ُك

ََّ َٛ َٝ َؼُٚ  َٓ َص  ْٝ َِ َؿ َٝ خ َكِي٣ؼَُٚ  َٓ ٣ُْي  َُ ْػَ٘خ ٣َخ  ح َكيِّ ًَ ؼ٤ِ ًَ ح  ًَ ٣ُْي َه٤ْ َُ ِْلَُٚ َُوَْي َُو٤َِض ٣َخ  ٣َْض َه

 ٢ِّ٘ ِٓ ْص  ََ زِ ًَ ِ َُوَْي  هللاَّ َٝ َٖ أَِه٢  ٍَ ٣َخ حْر َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼَض  ِٔ َٓ
ُْ٘ض أَِع ًُ  ١ٌِ َٞ حَُّ ٤ُض رَْؼ ِٔ َٗ َٝ ِْٜي١  َّ َػ هَُي َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ  ١

َّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍُ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّ ٍَ هَخ َّْ هَخ ِٚ ػُ ِِّل٤ُِٗٞ ٌَ خ ٫َ ك٬ََ طُ َٓ َٝ ْْ كَخْهزَُِٞح  ٌُ ْػظُ خ َكيَّ َٔ َْ كَ َُّ

ٍْ ح َٝ شَ  ٌَّ َٓ  َٖ خ ر٤َْ ًّٔ خٍء ٣ُْيَػ٠ ُه َٔ خ ك٤َِ٘خ َهِط٤زًخ رِ ًٓ ْٞ َػعَ ٣َ َٝ َٝ  ِٚ أَْػ٠َ٘ َػ٤َِْ َٝ  َ َي هللاَّ ِٔ ِي٣َِ٘ش كََل َٓ
ر٢ِّ  ٍَ  ٍُ ُٞٓ ٍَ ْٕ ٣َؤْط٢َِ  ُي أَ ِٗ ُٞ٣ ٌَ َ٘ خ أََٗخ رَ َٔ ُّ كَبَِّٗ َٜخ حَُّ٘خ خ رَْؼُي أ٫ََ أ٣َُّ َّٓ ٍَ أَ َّْ هَخ ََ ػُ ًَّ ًَ َٝ

ِٚ ِ ك٤ِ ًِظَخُد هللاَّ خ  َٔ ُٜ ُُ َّٝ ِٖ أَ ْْ ػَو٤ََِْ ٌُ ٌٍِى ك٤ِ أََٗخ طَخ َٝ ِ  كَؤُِؿ٤َذ  ٌِظَخِد هللاَّ ٌُٝح رِ ٍُ كَُو حُُّ٘ٞ َٝ َُٜيٟ  ُْ ح

َ ك٢ِ  ْْ هللاَّ ًُ َُ ًِّ ًَ َُ ر٤َْظ٢ِ أُ ْٛ أَ َٝ  ٍَ َّْ هَخ ِٚ ػُ َذ ك٤ِ ؿَّ ٍَ َٝ  ِ ًِظَخِد هللاَّ ِٚ كََلغَّ َػ٠َِ  ٌُٞح رِ ِٔ ْٔ ظَ ْٓ ح َٝ

َِ ْٛ َ ك٢ِ أَ ْْ هللاَّ ًُ َُ ًِّ ًَ َِ ر٤َْظ٢ِ أُ ْٛ َ ك٢ِ أَ ْْ هللاَّ ًُ َُ ًِّ ًَ َِ ر٤َْظ٢ِ أُ ْٛ ْٖ  أَ َٓ َٝ  ٌٖ ٤ْ َٜ ٍَ َُُٚ ُك ر٤َْظ٢ِ كَوَخ

َُ ر٤َِْض ْٛ ْٖ أَ ٌِ َُ َٝ  ِٚ َِ ر٤َْظِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ خُإُٙ  َٔ ِٗ ٍَ ِٚ هَخ َِ ر٤َْظِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ خُإُٙ  َٔ ِٗ َْ ٣ُْي أ٤ََُْ َُ ِٚ ٣َخ  َُ ر٤َْظِ ْٛ ِٙ أَ
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ٍَ ٍُ َػو٤ِ آ َٝ ٍُ َػ٢ٍِِّ  ْْ آ ُٛ  ٍَ ْْ هَخ ُٛ  ْٖ َٓ َٝ  ٍَ َيهَشَ رَْؼَيُٙ هَخ َّٜ َّ حُ َِ ْٖ ُك َٓ   ٍُ آ َٝ  ٍَ ٍُ َؿْؼلَ آ َٝ

ْْ ٍَ ََٗؼ َيهَشَ هَخ َّٜ َّ حُ َِ َُٛئ٫َِء ُك  َُّ ًُ  ٍَ ٍّ هَخ  َػزَّخ

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Syuja‟ bin Makhlad, keduanya dari Ibnu 

„Ulayyah : Telah berkata Zuhair : Telah menceritakan kepada kami Ismaa‟iil bin Ibraahiim : 

Telah menceritakan kepadaku Abu Hayyaan : Telah menceritakan kepadaku Yaziid bin 

Hayyaan, ia berkata : “Aku pergi ke Zaid bin Arqam bersama Hushain bin Sabrah dan 

„Umar bin Muslim. Setelah kami duduk. Hushain berkata kepada Zaid bin Arqam : „Wahai 

Zaid, engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam, engkau mendengar sabda beliau, engkau bertempur 

menyertai beliau, dan engkau telah shalat di belakang beliau. Sungguh, engkau telah 

memperoleh kebaikan yang banyak wahai Zaid. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada kami 

– wahai Zaid – apa yang engkau dengan dari Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam‟. 

Zaid bin Arqam berkata : „Wahai keponakanku, demi Allah, aku ini sudah tua dan ajalku 

sudah semakin dekat. Aku sudah lupa sebagian dari apa yang aku dengar dari Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam. Apa yang bisa aku sampaikan kepadamu, maka terimalah 

dan apa yang tidak bisa aku sampaikan kepadamu janganlah engkau memaksaku untuk 

menyampaikannya‟. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan : „Pada suatu hari Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri berkhutbah di suatu tempat perairan yang bernama 

Khumm yang terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, kemudian 

menyampaikan nasihat dan peringatan, lalu beliau bersabda : „Amma ba‟d. Ketahuilah 

wahai saudara-saudara sekalian bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Sebentar lagi 

utusan Rabb-ku [yaitu malaikat pencabut nyawa] akan datang lalu dia diperkenankan. Aku 

akan meninggalkan kepada kalian Ats-Tsaqalain [dua hal yang berat], yaitu Kitabullah yang 

padanya berisi petunjuk dan cahaya, karena itu ambillah ia (yaitu melaksanakan 

kandungannya) dan berpegang teguhlah kalian kepadanya‟. Beliau menghimbau/mendorong 

pengamalan Kitabullah. Kemudian beliau berkata “dan ahlul-baitku. Aku ingatkan kalian 

akan Allah terhadap ahlu-baitku‟ [beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali]. Hushain 

bertanya kepada Zaid bin Arqam : „Wahai Zaid, siapakah ahlul-bait Rasulullah shallallaahu 

„alaihi wa sallam ? Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul-baitnya ?‟. Zaid bin Arqam 

menjawab : „Istri-istri beliau shallallaahu „alaihi wa sallam memang ahlul-baitnya. Namun 

ahlul-bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat sepeninggal beliau‟. 

Hushain berkata : „Siapakah mereka itu ?‟. Zaid menjawab : „Mereka adalah keluarga „Ali, 

keluarga „Aqil, keluarga Ja‟far, dan keluarga „Abbas‟. Hushain berkata : „Apakah mereka 

semua itu diharamkan menerima zakat ?‟. Zaid menjawab : „Ya‟. [Shahih Muslin no 2408] 

َّ  ْٖ َْ َػ ٤ِٛ ح ََ َٖ اِْر ُٕ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر خ َّٔ ػََ٘خ َك ِٕ َكيَّ ٣َّخ ََّ ِٖ حُ ٍِ ْر خ ٌَّ ُٖ رَ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  ُٖ َكيَّ َٞ حْر ُٛ َٝ ِػ٤ٍي 

أ٣ََْض  ٍَ َِْ٘خ َُُٚ َُوَْي  ِٚ كَوُ َِْ٘خ َػ٤َِْ ٍَ َىَه َْ هَخ هَ ٍْ ِٖ أَ ٣ِْي ْر َُ  ْٖ َٕ َػ ِٖ َك٤َّخ ٣َِِي ْر َ٣ ْٖ ٍٝم َػ َُ ْٔ َٓ
َُْلِي٣َغ  خَم ح َٓ َٝ ِْلَُٚ  ٤ََِّْض َه َٛ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ خَكْزَض  َٛ ح َُوَْي  ًَ َه٤ْ

َِِّد ِ َػ ًِظَخُد هللاَّ خ  َٔ ُٛ ِٖ أََكُي ْْ ػَو٤ََِْ ٌُ ٌٍِى ك٤ِ ا٢ِِّٗ طَخ َٝ ٍَ أ٫ََ  ُ هَخ ََ أََّٗٚ َٕ َؿ٤ْ ِٞ َكِي٣ِغ أَر٢ِ َك٤َّخ  َْٗل

 ِٚ ك٤ِ َٝ ٬ٍََُش  َٟ َٕ َػ٠َِ  خ ًَ  ُٚ ًَ ََ ْٖ طَ َٓ َٝ َُٜيٟ  ُْ َٕ َػ٠َِ ح خ ًَ ْٖ حطَّزََؼُٚ  َٓ  ِ َُ هللاَّ َٞ َكْز ُٛ  ََّ َؿ َٝ
ْٙ ْٖ أَ َٓ َِْ٘خ  كَوُ  ْٖ ِٓ  ََ ْٜ َُْؼ َِ ح ُؿ ََّ َغ حُ َٓ  ُٕ ٌُٞ أَسَ طَ َْ َٔ ُْ َّٕ ح ِ اِ ُْ هللاَّ ح٣ْ َٝ  ٫َ ٍَ خُإُٙ هَخ َٔ ِٗ ِٚ ٍُ ر٤َْظِ

ٞح  ُٓ َِ َٖ ُك ٣ ٌِ زَظُُٚ حَُّ َٜ َػ َٝ  ُُِٚ ْٛ ِٚ أَ َُ ر٤َْظِ ْٛ َٜخ أَ ِٓ ْٞ هَ َٝ َٜخ  ِؿُغ ا٠َُِ أَر٤ِ َْ َٜخ كَظَ َّْ ٣ُطَِِّوُ َِ ػُ ْٛ حُيَّ

َيهَشَ رَْؼَيُٙ َّٜ  حُ
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakkaar bin Ar-Rayyaan : Telah 

menceritakan kepada kami Hassaan [yaitu Ibnu Ibraahiim], dari Sa‟iid [yaitu Ibnu 

Masruuq], dari Yaziid bin Hayyaan dari Zaid bin Arqam. Dia [Yaziid] berkata “Kami 

menemui Zaid bin Arqam, lalu kami katakan kepadanya  „Sungguh kamu telah memiliki 

banyak kebaikan. Kamu telah bertemu dengan Rasulullah, shalat di belakang beliau dan 

seterusnya sebagaimana hadits Abu Hayyaan. Hanya saja dia berkata:  Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda „Ketahuilah sesungguhnya aku telah meninggalkan 

untuk kalian dua perkara yang sangat besar. Salah satunya adalah Al Qur‟an, barang siapa 

yang mengikuti petunjuknya maka dia akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang 

meninggalkannya maka dia akan tersesat.‟ Juga di dalamnya disebutkan perkataan : Lalu 

kami bertanya “Siapakah ahlu baitnya, bukankah istri-istri beliau?”. Dia menjawab “Bukan, 

demi Allah. Sesungguhnya seorang istri bisa saja dia setiap saat bersama suaminya. Tapi 

kemudian bisa saja ditalaknya hingga akhirnya dia kembali kepada bapaknya dan kaumnya. 

Yang dimaksud dengan ahlul-bait beliau adalah, keturunan dan keluarga beliau yang 

diharamkan bagi mereka untuk menerima zakat” [Shahih Muslim no. 2408]. 

 

Kami pribadi tidak menolak hadis Shahih Muslim di atas, yang kami tolak adalah hujjah 

salafy dengan hadis ini yang menolak status Ahlul Bait sebagai pedoman umat islam. Perlu 

diperhatikan telah tsabit baik dari Imam Ali AS maupun dari Zaid bin Arqam RA lafaz 

“berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Ahlul Bait”. Oleh karena itu riwayat Shahih 

Muslim tersebut tidak bisa dipandang bersendiri dan dijadikan hujjah untuk menyimpangkan 

makna hadis Tsaqalain yang lain. Janganlah diantara pembaca tertipu dengan perkataan 

“hadits yang mempunyai latar belakang kisah itu lebih kuat penunjukkan hukumnya 

daripada yang tidak” karena kisah yang dimaksud dalam hadis Zaid bin Arqam [yang 

dicetak biru] tidaklah jauh berbeda dengan kisah yang terdapat dalam hadis Ali bin Abi 

Thalib bahkan riwayat Imam Ali lebih kuat dikarenakan hadis Ghadir-khum tersebut 

ditujukan kepadanya dan diucapkan Nabi SAW saat Beliau SAW memegang tangannya. 

Siapapun yang jeli pasti akan melihat bahwa hadis Zaid bin Arqam di atas masih memerlukan 

penjelasan dari hadis Tsaqalain yang lain. Perhatikanlah baik-baik dalam matan hadis Shahih 

Muslim di atas disebutkan Rasulullah SAW meninggalkan Ats Tsaqalain yaitu 

 Kitab Allah dimana pesan Rasulullah SAW adalah agar umat islam berpegang teguh 
kepadanya agar tidak tersesat [hal yang tidak pernah kami tolak bahkan kami benarkan dan 
sangat sesuai dengan hadis Tsaqalain yang lain] 

 Ahlul Bait dimana Rasulullah SAW berkata “Aku ingatkan kalian akan Allah terhadap ahlu-
baitku”. Disini Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat tentang Ahlul Bait. 

Tentu saja pesan Rasulullah SAW soal Kitab Allah dalam hadis Shahih Muslim di atas sangat 

jelas hanya saja pesan peringatan Rasulullah SAW tentang Ahlul Bait masih memerlukan 

penjelasan yaitu Apa tepatnya peringatan tersebut. Disini kita bisa melihat bahwa hadis 

Shahih Muslim di atas masih memerlukan penjelasan dari hadis Tsaqalain yang lain dan 

ternyata di hadis Imam Ali dan hadis Zaid bin Arqam [riwayat Abu Dhuha] Rasulullah SAW 

menegaskan agar para sahabat berpegang teguh pada Kitab Allah dan Itrah Ahlul Bait 

Rasul SAW. Jadi peringatan yang dimaksud tidak lain agar para sahabat juga berpegang teguh 

kepada Ahlul Bait. Sehingga dapat dimengerti dalam hal ini mengapa peringatan tentang 

Ahlul Bait tidak dirincikan dengan jelas [dalam hadis Shahih muslim di atas] karena ia terikat 

dengan penjelasan sebelumnya terhadap Kitab Allah yaitu berpegang teguh. Apalagi di 

dalam hadis Tsaqalain yang lain disebutkan kalau Kitab Allah dan Itrah Ahlul Bait Rasul 

SAW tidak akan pernah terpisah [selalu bersama] sampai kembali ke Al Haudh. Hal yang 
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menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada Kitab Allah SWT juga diiringi berpegang 

teguh kepada Itrah Ahlul Bait Rasul SAW. Perlu diketahui bahwa lafaz 

َِ ر٤َِْض ْٛ َ ك٢ِ أَ ْْ هللاَّ ًُ َُ ًِّ ًَ َِ ر٤َْظ٢ِ أُ ْٛ َ ك٢ِ أَ ْْ هللاَّ ًُ َُ ًِّ ًَ َُ ر٤َْظ٢ِ أُ ْٛ أَ َٝ َِ ْٛ َ ك٢ِ أَ ْْ هللاَّ ًُ َُ ًِّ ًَ ١ أُ

 ر٤َْظ٢ِ

“dan ahlul-baitku. Aku ingatkan kalian akan Allah terhadap ahlu-baitku”. 

Hanya diriwayatkan oleh Yazid bin Hayyan dan kredibilitasnya tidak diketahui dari ulama-

ulama terdahulu sebelum Muslim. Tautsiq yang diberikan ulama terhadapnya hanya berasal 

dari Nasa‘i dan Ibnu Hibban. Abu Hatim dan Bukhari menulis keterangan tentangnya tetapi 

tidak menetapkan adanya jarh maupun ta‟dil. Kami tidak bermaksud untuk mendhaifkan atau 

mencacatkan Yazid bin Hayyan tetapi hanya sekedar menunjukkan bahwa hadis ini tidaklah 

seperti yang dikatakan oleh sebagian orang merupakan “hadis tershahih” dan jika para 

pembaca jeli, riwayat Yazid bin Hayyan mengundang pertanyaan. Lafal kedua hadis di atas 

menyebutkan kalau Yazid bin Hayyan bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim 

datang kepada Zaid bin Arqam kemudian Beliau meriwayatkan hadis Tsaqalain, setelah itu 

Yazid dan sahabatnya bertanya “Wahai Zaid, siapakah ahlul-bait Rasulullah shallallaahu 

„alaihi wa sallam? Bukankah istri-istri beliau adalah ahlul-baitnya?” Nah disini Zaid bin 

Arqam memberikan dua jawaban [dari kedua riwayat Shahih Muslim] 

 Riwayat Yazid bin Hayyan yang pertama menyebutkan jawaban Zaid bin Arqam “Istri-istri 
beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam memang ahlul-baitnya” 

 Riwayat Yazid bin Hayyan yang kedua menyebutkan jawaban Zaid bin Arqam “Bukan, demi 
Allah. Sesungguhnya seorang istri bisa saja dia setiap saat bersama suaminya. Tapi kemudian 
bisa saja ditalaknya hingga akhirnya dia kembali kepada bapaknya dan kaumnya.” 

Terdapat sedikit perbedaan lafaz tetapi memiliki arti penting. Riwayat pertama Zaid 

menyebutkan kalau Istri Nabi adalah ahlul bait tetapi riwayat kedua Zaid bersumpah istri 

Nabi bukan ahlul bait. Bukankah hadis ini berasal dari orang yang satu yaitu Zaid bin 

Arqam, waktu yang satu dan tempat yang satu dan diriwayatkan kepada perawi yang sama 

[Yazid bin Hayyan dan sahabatnya], kalau begitu mengapa terdapat perbedaan lafaz yang 

cukup signifikan. Seandainya tidak ada riwayat pertama dan orang-orang hanya tahu riwayat 

kedua maka sudah jelas menurut Zaid bin Arqam istri Nabi bukan termasuk ahlul bait. 

Apakah mungkin kedua lafaz yang bertolak belakang itu adalah berasal dari Zaid bin Arqam 

RA, sehingga lafaz lengkapnya berbunyi 

Istri-istri beliau shallallaahu „alaihi wa sallam memang ahlul-baitnya. Bukan, demi Allah. 

Sesungguhnya seorang istri bisa saja dia setiap saat bersama suaminya. Tapi kemudian bisa 

saja ditalaknya hingga akhirnya dia kembali kepada bapaknya dan kaumnya. 

Tentu saja jawaban dengan kalimat seperti ini terkesan aneh sekali. Atau perbedaan lafaz itu 

berasal dari kesalahan perawinya dengan kata lain hafalan perawi yang bermasalah. Kalau 

begitu siapa yang bermasalah? Dan lafal hadis mana yang bermasalah?. Yang tampak bagi 

kami adalah jika perbedaan lafaz tersebut bukan berasal dari Zaid bin Arqam maka 

kemungkinan besar berasal dari Yazid bin Hayyan, dia bisa saja seorang yang tsiqat menurut 

Nasa‘i [yang dugaan kami hanya bertaklid bahwa Muslim meriwayatkan di dalam Shahih-

nya] tetapi tidak menutup kemungkinan ada sedikit cacat pada dhabit-nya [hafalannya]. 
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Penjelasan kami di bagian ini hanya ingin menunjukkan bahwa hadis Tsaqalain dalam Shahih 

Muslim ini tidak bisa berdiri sendiri, ia tetap memerlukan penjelasan dari hadis Tsaqalain lain 

terutama pada lafaz “dan ahlul baitku, aku ingatkan kalian akan Allah terhadap Ahlul 

Baitku”. Yang aneh bin ajaib ada orang yang sok berasa paling mengerti lafaz hadis, dengan 

asalnya ia berkata menafsirkan lafaz ini 

Dari riwayat ini sangat jelas diketahui bahwa perintah untuk berpegang teguh ditujukan 

kepada Kitabullah. Adapun kepada Ahlul-Bait, beliau mengingatkan umatnya untuk 

memenuhi hak-haknya (sebagaimana diatur dalam syari‟at). 

Adakah dalam lafaz hadis “dan ahlul baitku, aku ingatkan kalian akan Allah terhadap Ahlul 

Baitku” penunjukkan perintah “untuk memenuhi hak-hak ahlul bait”?. Dari mana datangnya 

kesimpulan ini?. Kenapa tidak bisa dikatakan peringatan itu adalah “Beliau mengingatkan 

umatnya untuk berpegang teguh kepada Ahlul Bait”. Kalau salafy nashibi itu bisa berkata 

“tidak ada perintah berpegang teguh kepada Ahlul Bait dalam hadis Tsaqalain Shahih 

Muslim” maka kami-pun dapat berkata “tidak ada perintah untuk memenuhi hak-hak ahlul 

bait di dalam lafaz hadis Shahih Muslim di atas”. Di lain tempat orang tersebut berkata 

Hadits ats-tsaqalain memberikan penjelasan tentang kewajiban untuk mencintai, 

menghormati, memuliakan, dan menunaikan hak-hak Ahlul-Bait sepeninggal beliau 

shallallaahu „alaihi wa sallam 

Silakan pembaca perhatikan kembali lafaz dalam Shahih Muslim [yang diulang sampai tiga 

kali] “dan ahlul baitku, aku ingatkan kalian akan Allah terhadap Ahlul Baitku”. Apakah dari 

lafaz ini terdapat penunjukkan perintah “untuk mencintai, menghormati, memuliakan, dan 

menunaikan hak-hak Ahlul-Bait”. Kalau salafy nashibi itu bisa berkata “tidak ada perintah 

berpegang teguh kepada Ahlul Bait dalam hadis Tsaqalain” maka kamipun bisa berkata 

“tidak ada perintah untuk mencintai, menghormati, memuliakan, dan menunaikan hak-hak 

Ahlul-Bait dalam lafaz hadis Shahih Muslim di atas”. Sungguh aneh sekali jika ada yang 

mengatakan kalau hadis Yazid bin Hayyan memiliki dilalah hukum yang jelas. Terkait dengan 

ahlul bait maka lafaz yang ada adalah “dan ahlul baitku, aku ingatkan kalian akan Allah 

terhadap Ahlul Baitku”. Memangnya dari lafaz ini dilalah hukum apa yang bisa ditarik?. 

Sekali lagi kami tekankan makna yang jelas tentang Ahlul Bait [dilalah hukumnya jelas] 

dalam hadis Tsaqalain terdapat pada hadis Tsaqalain yang lain diantaranya hadis Imam Ali 

dan Hadis Zaid bin Arqam [riwayat Abu Dhuha]. Sehingga lafaz “dan ahlul baitku, aku 

ingatkan kalian akan Allah terhadap Ahlul Baitku” dapat diartikan peringatan agar umat 

berpegang teguh kepada Ahlul Bait, inilah peringatan yang dimaksud dalam Shahih Muslim. 

. 

. 

. 

Kami tidak menafikan bahwa terdapat hadis shahih yang hanya menyebutkan “Berpegang 

teguh kepada Kitab Allah” tanpa tambahan Ahlul Bait. Tetapi juga tidak dapat dinafikan 

bahwa terdapat hadis shahih yang menyebutkan “berpegang teguh kepada Kitab Allah dan 

Itrah Ahlul Bait Rasul SAW”. Hadis ini shahih dan meragukan sanadnya hanyalah usaha 

ngawur yang sia-sia. Sehingga yang diambil adalah hadis kedua karena makna dalam hadis 
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pertama sudah tercakup di dalamnya. Yah salafy nashibi tahu persis akan hal ini sehingga ia 

menyebarkan syubhat baru [setidaknya itu tidak baru bagi kami] yang lebih dikenal di 

kalangan kami sebagai “syubhat anak kecil yang baru belajar bicara”. Syubhat yang kami 

maksud adalah pembahasannya seputar lafaz ―bihii‖ dan ―bihiima‖ 

Perhatikan kata yang di-bold merah. Nabi shalallaahu ‗alaihi wa sallam memakai kata : bihi 

 dimana ini merujuk pada satu hal saja, yaitu Kitabullah. Keterangan ini ,(‖dengannya― – ٙة)

sesuai dengan hadits sebelumnya. Seandainya perintah tersebut mencakup dua hal 

(Kitabullah dan Ahlul-Bait) tentu ia memakai kata bihimaa (اّٙة – ―dengan keduanya‖), 

sebagaimana lafadh riwayat 

٘ش  ٓ ظخد هللا ٝ ٜٔخ : ً ظْ ر ٌ ٔ ٔ ٓخ ط ِٞح  ٠ ٖ ط ُ ٖ ٣ ٌْ أَٓ ٤ ض ك ًَ ط

٤ٚ ز ٗ 

“Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang dengan 

keduanya, tidak akan tersesat : Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya”. 

Hadits ‗Kitabullah wa sunnatii‘ ini adalah dla‘iif dengan seluruh jalannya. Di sini saya hanya 

ingin menunjukkan contoh penerapan dalam kalimat saja. Perintah berpegang teguh dan 

jaminan tidak akan tersesat dalam riwayat di atas dipahami merujuk pada Kitabullah dan 

Sunnah Nabi shallallaahu ‗alaihi wa sallam, karena menggunakan bihimaa (اّٙة – ―dengan 

keduanya‖). Ini adalah konsekeunsi logis dari kalimat itu sendiri. 

Syubhat ini mungkin akan diaminkan oleh orang yang tidak bisa berbahasa arab tetapi bagi 

mereka yang mengerti maka nyata sekali kalau yang melontarkan syubhat ini benar-benar 

seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Perlu diketahui bahwa baik hadis Tsaqalain 

maupun hadis Kitabullah wa sunnatii memuat kedua lafaz bihi dan bihima. Bihi yang berarti 

“dengannya” dan bihimaa yang berarti “dengan keduanya”. 

ْْ ٌُ ض ك٤ِ ًْ ََ ِٚ طَ ْْ رِ طُ ٌْ ْٕ أََه خ ا َٓ ََ ر٤َْظ٢ِ  ْٛ أَ َٝ  ْْ ٌُ ِ رِؤ٣َِْي٣ ًِظَخَد هللاَّ ح  ْٖ ط٠َُِِّٞ َُ 

Sungguh telah Aku tinggalkan bagi kalian apa yang jika kalian berpegang teguh kepadanya 

maka kalian tidak akan tersesat yaitu Kitab Allah yang berada di tangan kalian dan Ahlul 

Bait-Ku 

 ٌْ ٤ خٍى ك ٢ ط ٚاٗ ظْ ر ٌ ٔ ٔ ٓخ إ ط ظخد هللا ػِ ٝؿَ   ِٞح ً ٠ ٖ ط ُ

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ظ٠ ٣ خ ك لَه ظ ٣ ٖ ٜٔخ ُ ظ٢ ٝاٗ ٤ َٛ ر ٢ أ ظَط  ٝػ

Aku tinggalkan untuk kalian apa yang jika kalian berpegang-teguh dengannya maka kalian 

tidak akan sesat yaitu Kitab Allah azza wa jalla dan ItrahKu Ahlul Baitku dan keduanya 

tidak akan berpisah hingga kembali kepadaKu di Al Haudh 

 ٌْ ٤ خٍى ك ٖط ٣ ِٞح  أَٓ ٠ ٖ ط ٛٔخُ ٞ ٔظ ؼ ز َٛ  إ حط ظخد هللا ٝأ ٛٔخ ً ٝ

٢ ظَط ظ٢ ػ ٤  ر
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Aku tinggalkan kepadamu dua hal atau perkara, yang apabila kamu mengikuti keduanya 

maka kamu tidak akan tersesat yaitu Kitab Allah dan Ahlul BaitKu, ItrahKu 

 ٌْ ٤ ض ك ًَ ٖ ط ٣ ِٞح أَٓ ٠ ٖ ط ٜٔخُ ظْ ر ٌ ٔ ٔ ٓخ ط  سّٕٝ ٍٍٙح دحصى : 

٤ٚ ز ٗ 

“Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang dengan 

keduanya, tidak akan tersesat : Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya”. 

Pada hadis dengan lafaz “bihi [dengannya]” sifat peninggalan Rasulullah SAW dijelaskan 

terlebih dahulu yaitu yang jika berpegang dengannya tidak akan sesat baru kemudian Beliau 

menyebutkan kalau jumlahnya ada dua yaitu Kitab Allah dan Ahlul Bait. Jadi disini sifat 

berpegang teguh itu berlaku pada masing-masing yang disebutkan Nabi SAW yaitu Kitab 

Allah dan Ahlul Bait. Sedangkan pada lafaz “bihiima [dengan keduanya]” disebutkan 

terlebih dahulu kalau jumlah peninggalan tersebut ada dua [perhatikan kata dua perkara] 

baru kemudian disebutkan sifatnya yaitu harus dipegang teguh keduanya. Tentu karena dari 

awal telah disebutkan ada dua hal maka penjelasan sifat yang dimaksud juga menggunakan 

kata ganti “dengan keduanya”. Jadi baik hadis dengan lafaz bihi dan lafaz bihima memiliki 

konsekuensi yang sama. Bukti penggunaan lafaz yang seperti ini juga ditemukan dalam hadis 

Kitabullah wa sunnati [hadis kitabullah wa sunnati adalah hadis yang dhaif jiddan dengan 

keseluruhan jalannya bukannya dhaif saja seperti yang dikatakan oleh salafy tersebut] 

ٌْ ٤ ض ك ًَ ي ط ٢ ه ٘خّ اٗ ٜخ حُ خ أ٣ ٣ ٚ ظْ ر ٜٔ ظ ٓخ إ حػ   ِٖ ك

٤ٚ ز ٘ش ٗ ٓ ظخد هللا ٝ يح ً ِٞح أر ٠  ط

Wahai manusia, sungguh telah kutinggalkan bagi kalian apa yang jika kalian berpegang 

teguh dengannya maka tidak kalian tidak akan tersesat setelahnya yaitu Kitab Allah dan 

Sunnah Nabinya [Mustadrak Al Hakim no 318]  

وي  ُ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ي ه ٓخُ  ٖ ْ ر ػٖ أٗ

 ٌْ ٤ ض ك ًَ ٚط ْ ر ٓخ إ أهٌط  ٤ٚ ز ٘ش ٗ ٓ ظخد هللا ٝ ِٞح ً ٠ ٖ ط ُ 

Dari Anas bin Malik yang berkata Rasulullah shalallahu „alaihi wassalam bersabda 

“sungguh Aku tinggalkan untuk kalian apa yang jika kalian berpegang teguh dengannya 

maka kalian tidak akan sesat yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabinya [Thabaqat Al 

Muhaddisin no 549] 

Jadi pada hadis dengan lafaz ―bihi‖ sifat berpegang teguh dengannya berlaku untuk masing-

masing peninggalan tersebut karena dari awal Rasul SAW menjelaskan bahwa Beliau akan 

meninggalkan sesuatu yang jika berpegang kepada sesuatu tersebut maka tidak akan sesat. 

Nah sesuatu itu yang disebutkan Rasul SAW adalah Kitab Allah dan Itrah Ahlul Bait Rasul 

SAW. Ditambah lagi Rasulullah SAW menyebutkan kalau keduanya selalu bersama tidak 

akan berpisah sampai kembali ke Al Haudh. 

Kami yakin tidak ada satupun ulama yang fasih berbahasa arab mempermasalahkan lafaz 

“bihi” dan “bihima” karena maaf saja terkesan konyol sekali kalau hujjah seperti ini 
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dilontarkan oleh orang yang bertaraf ulama. Bahkan banyak ulama yang menjadikan hadis 

dengan lafaz ―bihi‖ sebagai dalil untuk berpegang teguh kepada Sunnah Nabi diantaranya 

 Al Mundziri dalam At Targhib Wat Tarhib atau Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib Wat 
Tarhib memuat bab “anjuran berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi”. Di 
dalam bab itu terdapat hadis “kitabullah wa sunnati” dengan lafaz “bihi” yaitu hadis Ibnu 
Abbas riwayat Al Hakim [Shahih At Targhib Wat Tarhib no 40] 

 As Suyuthi dalam Miftah Al Jannah menjadikan hadis “kitabullah wa sunnati” dengan lafaz 
“bihi” sebagai dalil untuk berpegang teguh kepada Sunnah Nabi SAW [Miftah Al Jannah fi 
Ihtijaj bil Sunnah hal 7] 

Tetapi dengan cara-cara berdalil yang seperti ini kita dapat melihat kualitas mereka yang 

mengidap “sesuatu di hatinya” yang selalu mencari-cari dalih penolakan walaupun dalih 

tersebut terkesan konyol bin naïf. 

. 

. 

. 

Syubhat salafy nashibi yang lain adalah menunjukkan kekeliruan-kekeliruan Imam Ali [dalam 

persepsinya tentu] sehingga dengan ini ia menginginkan bahwa Ahlul Bait tidak dijadikan 

pedoman umat islam agar tidak sesat karena terbukti juga melakukan kekeliruan. Tanggapan 

kami cukup sederhana, kekeliruan-kekeliruan yang ia nisbatkan kepada Imam Ali sebelum 

diucapkan hadis Tsaqalain jelas tidak menjadi hujjah baginya karena jelas pada masa Nabi 

SAW, Nabi SAW memberikan pengajaran dan ilmu kepada Ahlul Bait sehingga pada 

akhirnya Rasul SAW menetapkan Ahlul Bait sebagai pedoman umat. Mengenai kekeliruan 

yang ia nisbatkan kepada Imam Ali sepeninggal Nabi SAW yaitu Imam Ali pernah 

membakar kaum murtad maka kami katakan hal itu tidaklah tsabit. 

ٓش  ٌَ  ّحدع ٕدح ؽٍدف ،حّٝم مٍف ٕٙع ٍٍٙح ١ٍٝ ح١ٍع ٕأ :ػٖ ػ

 ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ْٜ، ٧ٕ حُ ْ أكَه خ ُ ٘ض أٗ ً ٞ وخٍ: ُ ك

 ٠ِ ٛ ز٢  ٘ خٍ حُ ٔخ ه ً ،ْ ٜظ ِ ظ و ؼٌحد هللا(. ُٝ ٞح ر ؼٌر خٍ: )٫ ط ه

.)ِٙٞ ظ خه ٘ش ك يٍ ى٣ ِْ: )ٖٓ ر ٓ ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Dari „Ikrimah : Bahwasannya „Aliy radliyallaahu „anhu pernah membakar satu kaum. 

Sampailah berita itu kepada Ibnu „Abbas, lalu ia berkata “Seandainya itu terjadi padaku, 

niscaya aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam 

bersabda „Janganlah menyiksa dengan siksaan Allah‟. Dan niscaya aku juga akan bunuh 

mereka sebagaimana disabdakan oleh Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam “Barangsiapa 

yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia” [Shahih Bukhari no. 3017]. 

Kemudian ia membawakan riwayat dalam Sunan Tirmidzi dengan tambahan lafaz ―Ibnu 

Abbas benar‖. 

زخّ ٖ ػ ٛيم ر وخٍ  ٤خ ك ِ ي ػ ِؾ ًُ ز  ك
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“Maka sampailah perkataan itu pada „Aliy, dan ia berkata : „Benarlah Ibnu „Abbas” 

[Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 1458; shahih. Diriwayatkan pula oleh Asy-Syafi‘iy 

2/86-87, ‗Abdurrazzaaq no. 9413 & 18706, Al-Humaidiy no. 543, Ibnu Abi Syaibah 10/139 

& 12/262 & 14/270, Ahmad 1/217 & 219 & 282, Abu Dawud no. 4351, Ibnu Maajah no. 

2535, An-Nasaa‘iy 7/104, Ibnul-Jaarud no. 843, Abu Ya‘laa no. 2532, Ibnu Hibbaan no. 

4476, dan yang lainnya]. 

Saudara itu melakukan hal yang aneh dalam Takhrijnya terhadap lafaz “benarlah Ibnu 

Abbas”. Yang saya temukan lafaz itu ada di riwayat Tirmidzi sedangkan di riwayat lain 

seperti Musnad Ahmad 1/217 no 1871, Musnad Ahmad 1/282 no 2552, Mushannaf 

Abdurrazaq 5/213 no 9413, Sunan Abu Dawud 2/530 no 4351 dan Sunan Daruquthni 3/108 

no 90 semuanya dengan tambahan lafaz perkataan imam Ali “kasihan Ibnu Abbas”. 

 ّ٬ ٓ يٝح ػٖ ح٩ ٓخ حٍط خ ٬ّ أكَم ٗ ٔ ٤ٚ حُ ِ ٤خ ػ ِ ٓش إٔ ػ ٌَ ػٖ ػ

ٍٓٞ هللا  ٘خٍ إ ٍ خُ ْٜ ر َه ٖ ٧ك ْ أً وخٍ ُ زخّ ك ٖ ػ ي حر ِؾ ًُ ز ك

ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٘ض   ؼٌحد هللا ” ًٝ ٞح ر ؼٌر خٍ ” ٫ط ِْ ه ٓ

ٍٓٞ هللا  بٕ ٍ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وٍٞ ٍ ِْٜ ر خط ه

ي  ِؾ ًُ ز ِٞٙ ” ك ظ خه ٘ٚ ك يٍ ى٣ خٍ ” ٖٓ ر ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

وخٍ ٬ّٔ ك ٤ٚ حُ ِ ٤خ ػ ِ زخّ ػ ٖ ػ ق حر ٣ٝ 

Dari „Ikrimah Bahwasanya „Aliy alaihis salam pernah membakar satu kaum yang murtad 

dari islam. Sampailah berita itu kepada Ibnu „Abbas, lalu ia berkata “tidak boleh membakar 

mereka, karena Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda „Janganlah menyiksa dengan 

siksaan Allah‟. Dan seandainya itu aku maka aku akan membunuh mereka sebagaimana 

disabdakan oleh Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam “Barangsiapa yang menukar 

agamanya, maka bunuhlah ia”. Kemudian sampailah kepada Ali alaihis salam [perkataan 

Ibnu Abbas] maka ia berkata “kasihan Ibnu Abbas” [Sunan Abu Dawud 2/530 no 4351, 

perhatian : kata “alaihis salam” memang berasal dari kitab hadis Sunan Abu Dawud 

bukan tambahan dari kami] 

Jika para pembaca jeli membaca hadis Ikrimah di atas maka pernyataan imam Ali membakar 

suatu kaum berasal dari Ikrimah. Ikrimah tidaklah menyaksikan peristiwa ini karena 

riwayatnya dari Ali adalah mursal seperti yang dikatakan Abu Zur‘ah [Al Marasil Ibnu Abi 

Hatim 1/158 no 585]. Jadi Ikrimah hanya menerima kabar yang sampai kepadanya. 

Kemudian disampaikan kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa apa yang 

dilakukan imam Ali itu tidak benar karena tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah SWT 

dan cukup dibunuh saja berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Lantas perkataan Ibnu Abbas ini 

pun sampai pula kepada Imam Ali dan disebutkan kalau Imam Ali berkata ―benarlah Ibnu 

Abbas‖ dan ―kasihan Ibnu Abbas‖. 

Jika kita menerima kedua perkataan ini maka yang dimaksud oleh Imam Ali dengan 

“benarlah Ibnu Abbas” adalah membenarkan hadis yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dari 

Rasulullah SAW bahwa tidak boleh menyiksa dengan siksaan Allah SWT dan orang murtad 

cukup dibunuh saja karena Beliau Imam Ali juga mengetahui hadis tersebut. Dan yang 

dimaksud dengan perkataan “kasihan Ibnu Abbas” adalah Imam Ali mengasihani Ibnu 

Abbas yang terlalu mudah mempercayai apa saja yang disampaikan kepadanya. Jika Imam 

Ali mengetahui kebenaran hadis tersebut jelas mana mungkin Beliau melakukan perbuatan 
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yang melanggar hadis Rasulullah SAW yang ia ketahui  artinya Imam Ali tidaklah membakar 

kaum tersebut. Berbeda halnya dengan nashibi yang menurut anggapan mereka tidak ada 

masalah kalau Imam Ali mengetahui hadis Rasulullah SAW yang shahih tetapi melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan hadis shahih tersebut. 

Dan diriwayatkan bahwa Ammar Ad Duhni berkata kalau Imam Ali tidak membakar mereka 

hanya membuat lubang lalu memasukkan mereka ke dalamnya dan mengalirkan asap ke 

lubang tersebut kemudian membunuh mereka [Musnad Al Humaidi 1/244 no 533]. Ammar 

Ad Duhni adalah tabiin kufah yang otomatis menyaksikan persitiwa tersebut sehingga 

kesaksiannya patut diambil dan melalui penjelasannya Imam Ali tidak membakar kaum 

murtad yang dimaksud. Wallahu‟alam 

. 

. 

. 

Lafaz lain yang penting dan luput dari pandangan para pengingkar adalah lafaz hadis 

Tsaqalain ―keduanya tidak akan berpisah sampai kembali kepadaku di Al Haudh‖ 

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ظ٠ ٣ خ ك لَه ظ ٣ ٖ ٜٔخ ُ  ٝاٗ

Dan keduanya tidak akan berpisah sampai kembali kepadaku di Al Haudh 

Lafaz ini mengandung pengertian bahwa keduanya yaitu Kitab Allah dan Ithrah Ahlul Bait 

Rasul SAW akan selalu bersama dan tidak akan berpisah. Itrah Ahlul Bait Rasul SAW akan 

selalu bersama Al Qur‘an. Hal ini menunjukkan bahwa mereka akan selalu bersama 

kebenaran dan menjadi pedoman bagi umat islam karena mereka selalu bersama Al Qur‘an 

sampai keduanya kembali kepada Rasulullah SAW di Al Haudh. 

Janganlah seseorang terperdaya dengan perkataan bahwa hadis Abu Dhuha adalah ringkasan 

dari hadis Yazid bin Hayyan. Tidak diragukan kalau para perawi bisa saja menyampaikan 

hadis lebih ringkas dari apa yang mereka dengar tetapi seorang perawi yang tsiqat dan dhabit 

tidaklah merubah hadis tersebut atau apapun yang ia ringkas. Dengan kata lain ringkasan 

yang mereka lakukan tidaklah merubah makna hadis tersebut. Kami katakan bahwa hadis 

Zaid bin Arqam disampaikan kepada kedua orang yang berbeda yaitu Yazid bin Hayyan dan 

Abu Dhuha di waktu yang berbeda pula . Abu Dhuha adalah orang yang lebih tsiqat dan 

tsabit dibanding Yazid bin Hayyan sehingga apa yang disampaikan oleh Abu Dhuha adalah 

apa yang ia dengar dari Zaid bin Arqam, kami tidak mengetahui adanya riwayat Abu Dhuha 

dalam versi yang lebih panjang oleh karena itu justru lebih tepat dikatakan lafaz hadis Abu 

Dhuha adalah lafaz ringkas yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam. 

Jadi Perbedaannya adalah riwayat Yazid bin Hayyan, disampaikan oleh Zaid bin Arqam 

dengan lebih panjang dan memuat kisah di Khum sedangkan riwayat Abu Dhuha 

disampaikan Zaid bin Arqam dengan lebih singkat dan hanya menyebutkan inti atau 

hukumnya saja yaitu “berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Itrah Ahlul Bait dan 

keduanya tidak akan berpisah”. Riwayat Yazid bin Hayyan tidak memiliki qarinah yang 

menafikan “berpegang teguh kepada Ahlul Bait” apalagi dalam riwayat Imam Ali yang juga 
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memuat soal kisah bahkan Beliau sebagai shahibul qishshah memuat lafaz yang persis 

dengan lafaz hadis Abu Dhuha yaitu “berpegang teguh pada kitab Allah dan Ahlul Bait”. 

Jika mau dipaksakan untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang ada [ketiga riwayat di atas] 

maka secara keseluruhan lafaz hadis Tsaqalain adalah sebagai berikut. 

„Pada suatu hari Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri berkhutbah di suatu 

tempat perairan yang bernama Khumm yang terletak antara Makkah dan Madinah. [Beliau 

keluar sambil memegang tangan Ali] Beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat 

dan peringatan, lalu beliau bersabda „Amma ba‟d. Ketahuilah wahai saudara-saudara 

sekalian bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Sebentar lagi utusan Rabb-ku [yaitu 

malaikat pencabut nyawa] akan datang lalu dia diperkenankan. Beliau berkata “wahai 

manusia bukankah kalian bersaksi bahwa Allah azza wajalla adalah Rabb kalian?. Orang-

orang berkata “benar”. Bukankah kalian bersaksi bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih berhak 

atas kalian lebih dari diri kalian sendiri dan Allah azza wajalla dan Rasul-Nya adalah 

mawla bagi kalian?. Orang-orang berkata “benar”. Beliau SAW berkata “maka 

barangsiapa yang menjadikan Aku sebagai mawlanya maka dia ini juga sebagai mawlanya”. 

Sungguh telah Aku tinggalkan bagi kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka 

kalian tidak akan tersesat yaitu Kitab Allah yang berada di tangan kalian dan Ahlul Bait-

Ku” Aku meninggalkan kepada kalian Ats-Tsaqalain [dua hal yang berat], yaitu Kitabullah 

yang padanya berisi petunjuk dan cahaya, karena itu ambillah ia (yaitu melaksanakan 

kandungannya) dan berpegang teguhlah kalian kepadanya‟. Kemudian beliau berkata “dan 

ahlul-baitku. Aku ingatkan kalian akan Allah terhadap ahlu-baitku‟. Aku ingatkan kalian 

akan Allah terhadap ahlu-baitku‟. Aku ingatkan kalian akan Allah terhadap ahlu-baitku‟. 

Keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaKu di Al Haudh. Maka  perhatikanlah 

oleh kalian, apa yang kalian perbuat terhadap keduanya sepeninggalku. 

Dengan lafaz di atas dapat dimengerti bahwa pada perkataan “dan ahlul-baitku. Aku ingatkan 

kalian akan Allah terhadap ahlu-baitku” tidak dijelaskan peringatan tersebut dengan lebih 

rinci karena sudah jelas pada perkataan sebelumnya “Aku tinggalkan bagi kalian yang jika 

kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan tersesat yaitu Kitab Allah yang 

berada di tangan kalian dan Ahlul Bait-Ku”. Berbeda halnya dengan saudara pengingkar 

tersebut, ia tidak memiliki petunjuk sedikitpun untuk menyokong penafsirannya kalau pesan 

dalam hadis Tsaqalain adalah menghormati, mencintai, memuliakan serta memenuhi hak-hak 

Ahlul Bait. 

Sebagai umat islam kita memiliki kewajiban untuk berpegang teguh kepada Al Qur‘an dan 

Itrah Ahlul Bait Rasul SAW, mencintai mereka, menghormati dan memuliakan serta 

memenuhi hak-haknya. Janganlah ada diantara kita yang terpengaruh syubhat nashibi yang 

menolak untuk berpegang teguh kepada Itrah Ahlul Bait Rasul SAW. Rasulullah SAW 

menyatakan dengan jelas bahwa Beliau meninggalkan bagi umat Kitab Allah dan Itrah Ahlul 

Bait yang mana yang satu lebih besar dari yang lain [yaitu kitab Allah] dimana umat islam 

hendaknya berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Itrah Ahlul Bait agar tidak tersesat dan 

keduanya akan selalu bersama atau tidak akan berpisah sampai kembali kepada Rasul SAW 

di Al Haudh. 

. 

. 

. 
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Syubhat lain para pengingkar adalah perkataan bahwa Ahlul Bait dan Al Qur‟an tidaklah 

setara karena Rasulullah SAW mengatakan telah membedakan keduanya dimana yang satu 

lebih besar dari yang lain. Kami katakan perkataannya benar tetapi pengingkar itu 

menginginkan kebathilan dari perkataan tersebut. Al Qur‘an adalah Tsaqal Al Akbar karena 

ia adalah rujukan dan pedoman pertama bagi umat islam bahkan Itrah Ahlul Bait Rasul SAW 

juga berpedoman kepada Al Qur‘an. Itrah Ahlul Bait Rasul adalah pribadi-pribadi yang 

paling mengerti dan memahami Al Qur‘an, mereka tidak akan pernah meninggalkan Al 

Quran sepeninggal Rasul SAW oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Al 

Qur‘an dan Itrah Ahlul Bait akan selalu bersama atau tidak pernah berpisah hingga kembali 

kepada Rasul SAW di Al Haudh. Itrah Ahlul Bait Rasul SAW sebagai Tsaqal Al Asghar 

adalah rujukan kedua bagi umat karena mereka seperti yang sudah kami sebutkan adalah 

yang paling mengerti dan memahami Al Qur‘an dan mereka adalah yang paling mengerti 

dengan sunah Rasul SAW, oleh karena itulah Rasulullah SAW berwasiat dengan 

menyandingkan keduanya. Perkara ini termasuk sangat berat khususnya perihal Ahlul Bait 

sehingga Rasulullah SAW berkata “maka  perhatikanlah oleh kalian, apa yang kalian 

perbuat terhadap keduanya sepeninggalku”.  

Terakhir kami akan mengajak pembaca untuk memperhatikan atsar yang dibawakan oleh 

saudara pengingkar tersebut di akhir tulisannya 

 ِٖ حهِِي ْر َٝ  ْٖ ْؼزَشَ َػ ُٗ  ْٖ ٍَ َػ ُٖ َؿْؼلَ ُي ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  ََ َيهَشُ هَخ٫َ أَْهزَ َٛ َٝ  ٍٖ ِؼ٤ َٓ  ُٖ ػ٢َِ٘ ٣َْل٠َ٤ ْر َكيَّ

ٍي َّٔ َل ُٓ ًيح   َّٔ َل ُٓ هُزُٞح  ٍْ ٍَ ح ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ ٍَ هَخ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ََ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َػ

ِٚ َِ ر٤َْظِ ْٛ َْ ك٢ِ أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  

Telah menceritakan kepadaku Yahyaa bin Ma‟iin dan Shadaqah, mereka berdua berkata : 

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ja‟far, dari Syu‟bah, dari Waaqid bin 

Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu „Umar radliyallaahu „anhumaa, ia berkata : Telah 

berkata Abu Bakr : “Peliharalah hubungan dengan Muhammad shallallaahu „alaihi wa 

sallam dengan cara menjaga hubungan baik dengan ahlul-bait beliau” [Shahih Bukhaariy 

no. 3751]. 

Mengenai matan atsar di atas, tidak ada satupun yang meragukan kalau umat islam 

diharuskan menjaga hubungan baik dengan Ahlul Bait karena kedudukan mereka yang tinggi 

dalam islam [sebagai pedoman bagi umat islam]. Tetapi aneh bin ajaib Abu Bakar sendiri dan 

sahabatnya Umar adalah orang yang pertama kali melakukan sesuatu yang tidak baik dengan 

Ahlul Bait. Telah diriwayatkan dengan kabar yang shahih bahwa Abu Bakar menolak 

permintaan Sayyidah Fathimah AS [penghulu wanita surga] sehingga membuat sayyidah 

Fathimah marah dan tidak berbicara dengan Abu Bakar selama 6 bulan. Dan telah 

diriwayatkan dengan kabar yang shahih bahwa Umar mengancam akan membakar rumah 

Ahlul Bait terkait dengan masalah kekhalifahan. Apakah perbuatan tersebut bisa dikatakan 

―menjaga hubungan baik dengan ahlul bait‖?. 

Walaupun begitu kami tidak punya kepentingan untuk mencela atau mencaci Abu Bakar RA 

dan Umar RA. Bagi kami cukuplah tauladan yang diberikan Ahlul Bait jika salah katakan 

salah jika benar katakan benar dan jika tidak senang maka diam dan bersabar itu lebih baik. 

Semoga jawaban kami ini bermanfaat bagi umat islam khususnya para pecinta Ahlul Bait dan 

insya Allah kami akan terus berusaha menjadi hamba Allah yang membela keutamaan Ahlul 

Bait semampu kami. Tidak ada yang kami harapkan dari ini kecuali Allah SWT 



 1234 

mengampuni  kami dan memberikan petunjuk kepada kami agar kami berada di atas jalan 

yang lurus. 

Hadis Safinah : Imam Ali Bagi Umat Seperti Bahtera Nuh 

dan Pintu Pengampunan Bani Israil 

Posted on April 29, 2010 by secondprince  

Hadis Safinah : Imam Ali Bagi Umat Seperti Bahtera Nuh dan Pintu Pengampunan 

Bani Israil 

 

Hadis Safinah atau Bahtera Nuh menjelaskan kalau Ahlul Bait adalah pintu keselamatan bagi 

umat islam. Ahlul Bait layaknya bahtera Nuh bagi umat barang siapa yang menaikinya maka 

ia akan selamat.  

ػََ٘خ ٍٍ ، َكيَّ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ِٖ َؼ٠َِّ ْر ُٓ  ُٖ ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر ْٖ  َكيَّ ٤َِٜؼشَ ، َػ َُ ُٖ ػََ٘خ حْر َْ ، َكيَّ َ٣ َْ َٓ ُٖ أَر٢ِ  حْر

 ِٚ ٠َِّ هللا َػ٤َِْ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ِٚ أَ ْٖ أَر٤ِ َِ ، َػ ر٤َْ ُِّ ِٖ حُ ِ ْر ِٖ َػْزِي هللاَّ َِ ْر ِٓ ْٖ َػخ ِى ، َػ َٞ ْٓ أَر٢ِ ح٧َ

 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ ًَِذ : ٍَ  ْٖ َٓ ل٤َِِ٘ش ٍُٗٞف ،  َٓ  َُ ؼَ َٓ َِ ر٤َْظ٢ِ  ْٛ َُ أَ ؼَ ََِمَٓ َٜخ َؿ ًَ ََ ْٖ طَ َٓ َٝ  َْ ِِ َٓ َٛخ   

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Mu‟alla bin Manshur yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Lahii‟ah dari Abul Aswad dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya bahwa Nabi 

SAW bersabda “Ahlul Baitku seperti bahtera Nuh barang siapa yang menaikinya akan 

selamat dan barangsiapa yang meninggalkannya akan celaka [Kasyf Al Astar Zawaid 

Musnad Al Bazzar 3/222 no 2613] 

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat kecuali Abdullah bin Lahii‘ah dia seorang 

yang dhaif tetapi dapat dijadikan i‘tibar. Abdullah bin Lahii‘ah dinyatakan dhaif dari segi 

dhabit atau hafalannya. 

 Yahya bin Mu’alla bin Manshur adalah perawi Ibnu Majah yang tsiqat. Al Khatib berkata 
“tsiqat”. *At Tahdzib juz 11 no 461+. Ibnu Hajar berkata “shaduq” *At Taqrib 2/316+. Dalam 
Tahrir At Taqrib ia dinyatakan tsiqat [Tahrir At Taqrib no 7650] 

 Ibnu Abi Maryam adalah Sa’id bin Hakam bin Muhammad perawi kutubus sittah yang tsiqat. 
Abu Hatim, Ibnu Hibban dan Ibnu Ma’in berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 4 no 23+. Ibnu Hajar 
berkata “tsiqat tsabit faqih” *At Taqrib 1/350+ 

 Abdullah bin Lahii’ah adalah perawi Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ahmad 
bin Shalih menyatakan ia tsiqat. Mereka memperbincangkan hafalannya dimana dikatakan ia 
mengalami ikhtilath setelah kitabnya terbakar. Abu Hatim dan Abu Zur’ah menyatakan 
bahwa hadisnya ditulis dan dapat dijadikan i’tibar *At Tahdzib juz 5 no 648+. Ibnu Hajar 
berkata “shaduq dan mengalami ikhtilath setelah kitabnya terbakar” *At Taqrib 1/526+ 

 Abul Aswad adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Nawfal perawi kutubus sittah yang 
tsiqat. Abu Hatim, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ibnu Syahin menyatakan tsiqat. *At Tahdzib juz 9 
no 508+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 2/105+ 

 Amir bin Abdullah bin Zubair adalah tabiin perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad, Ibnu 
Ma’in, Nasa’i, Ibnu Hibban, Al Ijli dan Ibnu Sa’ad menyatakan tsiqat. *At Tahdzib juz 5 no 
117+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 1/462+ 

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/29/hadis-safinah-imam-ali-bagi-umat-seperti-bahtera-nuh-dan-pintu-pengampunan-bani-israil/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/29/hadis-safinah-imam-ali-bagi-umat-seperti-bahtera-nuh-dan-pintu-pengampunan-bani-israil/
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Hadis Abdullah bin Zubair yang diriwayatkan Ibnu Lahii‘ah dikuatkan oleh hadis Abdullah 

bin Abbas riwayat Hasan bin Abi Ja‘far berikut 

 ٖٔ ل ٘خ حُ ٤ْ ػ َحٛ ٖ ار ِْ ر ٔ ٘خ ٓ ِ كيػ ؼ٣ِ زي حُ ٖ ػ ٢ِ ر ٘خ ػ كيػ

 ٖ ٤َ ػٖ حر ز ٖ ؿ ٤ي ر ؼ ٓ زخء ػٖ  ٜٜ ٢ حُ لَ ػٖ أر ؼ ٢ ؿ ٖ أر ر

٢ٟ هللا ػٖ زخّ ٍ ِْ : ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٙ ه

ِق  و ـخ ٖٝٓ ط خ ٗ ٤ٜ ذ ك ٞف ٖٓ ًٍ ٘ش ٗ ٤ ل ٓ ؼَ  ظ٢ ٓ ٤ َٛ ر ؼَ أ ٓ

ٜ٘خ ؿَم  ػ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdul „Aziz yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muslim bin Ibrahim yang berkata telah menceritakan kepada kami Hasan bin 

Abi Ja‟far dari Abu Shahba‟ dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu Abbas RA yang berkata 

Rasulullah SAW bersabda “Ahlul Baitku seperti bahtera Nuh barang siapa yang menaikinya 

akan selamat dan barangsiapa yang meninggalkannya akan celaka” [Mu‟jam Al Kabir Ath 

Thabrani 3/46 no 2638] 

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat dan shaduq hasanul hadis kecuali Hasan bin 

Abi Ja‘far ia seorang yang dhaif tetapi hadisnya dapat dijadikan i‘tibar. Cacat yang ada pada 

Hasan bin Abi Ja‘far karena di dalam hadisnya terdapat hal-hal yang diingkari dan ini 

dikarenakan waham [kesalahan] atau hafalan yang tidak dhabit sedangkan dirinya sendiri 

adalah seorang yang shaduq. 

 Ali bin Abdul ‘Aziz adalah Syaikh Thabrani yang tsiqat. Daruquthni berkata “tsiqat ma’mun” 
[Su’alat Hamzah no 389+. Ibnu Abi Hatim berkata “shaduq” *Al Jarh Wat Ta’dil 6/196 no 
1076] 

 Muslim bin Ibrahim adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in, Al Ijli, Abu Hatim, 
Ibnu Sa’ad menyatakan tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Qani’ 
berkata “shalih” *At Tahdzib juz 10 no 220+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat ma’mun” *At Taqrib 
2/177] 

 Hasan bin Abi Ja’far adalah perawi Ibnu Majah dan Tirmidzi yang dhaif tetapi ia bukanlah 
seorang pendusta melainkan seorang yang jujur dan hadisnya dapat dijadikan i’tibar. Ia 
dinyatakan dhaif karena sering meriwayatkan hadis mungkar. Amru bin Ali berkata “shaduq 
munkar al hadits, yahya tidak meriwayatkan darinya”. Nasa’i menyatakan dhaif. Bukhari 
berkata “munkar al hadits”. Abu Hatim berkata “tidak kuat, dia seorang syaikh shalih hanya 
saja sebagian hadis-hadisnya terdapat hal yang diingkari”. Abu Zur’ah berkata “tidak kuat”. 
Ibnu Hibban mengatakan kalau ia seorang yang baik, rajin beribadah, doanya selalu 
diijabahkan hanya saja ia melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis dari hafalannya 
sehingga tidak bisa dijadikan hujjah dan ia memiliki keutamaan. Muslim bin Ibrahim yang 
meriwayatkan darinya berkata “ia termasuk orang yang paling baik”. Abu Bakar bin Abil 
Aswad berkata “Ibnu Mahdi awalnya meninggalkan hadisnya tetapi kemudian Ibnu Mahdi 
meriwayatkan darinya “*periwayatan Ibnu Mahdi berarti Hasan tsiqah menurutnya+. Ibnu 
Ady menyatakan bahwa Hasan bin Abi Ja’far memiliki hadis-hadis shalih [baik], hadis-
hadisnya lurus dan shalih, di sisiku ia bukanlah seorang pendusta ia seorang yang shaduq. 
Cacat yang ada pada Hasan bin Abi Ja’far karena di dalam hadisnya terdapat hal-hal yang 
diingkari dan ini dikarenakan waham atau hafalan yang tidak dhabit sedangkan dirinya 
sendiri adalah seorang yang shaduq. [At Tahdzib juz 2 no 482] 

 Abu Shahba’ Al Kufi adalah orang kufah shaduq hasanul hadis. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat dan telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat. [At Tahdzib juz 



 1236 

12 no 644+. Ibnu Hajar berkata “maqbul” *At Taqrib 2/420] dan dikoreksi dalam Tahrir At 
Taqrib kalau ia seorang yang shaduq hasanul hadis [Tahrir At Taqrib no 8180] 

 Sa’id bin Jubair adalah tabiin perawi kutubus sittah yang tsiqat. Abu Qasim Thabari berkata 
“ia tsiqat imam hujjah kaum muslimin”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat 
seraya berkata “fakih ahli ibadah yang memiliki keutamaan” *At Tahdzib juz 4 no 14+. Ibnu 
Hajar berkata “tsiqat tsabit fakih” *At Taqrib 1/349+ 

Kedua hadis di atas saling menguatkan sehingga derajatnya naik menjadi hasan lighairihi. 

Ibnu Hajar Al Haitsami berkata tentang hadis Safinah ini “hadis ini memiliki banyak jalan 

yang saling menguatkan satu sama lain” [Ash Shawaiq Al Muhriqah 2/445]. Al Hafizh As 

Sakhawi menyatakan hadis ini hasan [Al Baladaniyaat hal 186]. Sebagian orang yang dengki 

kepada kemuliaan Ahlul Bait telah menolak hadis ini dan menyatakan kalau hadis Safinah 

palsu. Alhamdulillah Imam Ali sendiri sebagai Ahlul Bait Nabi SAW telah mengakui bahwa 

kedudukannya bagi umat seperti bahtera Nuh dan pintu pengampunan bani Israil. 

 ِٖ ْٖ َػْزِي هللاِ ْر ٍِ َػ َٜخ ْ٘ ِٔ ُْ ِٖ ح ِٖ َػ َٔ ِٖ ح٧َْػ ٌٍ َػ خ َّٔ ػََ٘خ َػ ٍَ َكيَّ ٍّ هَخ خ َ٘ ِٛ  ُٖ ٣َِٝشُ ْر َؼخ ُٓ ػََ٘خ  َكيَّ

ًِظَخِد ِكطٍَّش ك٢ِ ر٢َِ٘  َٝ ل٤َِِ٘ش ٍُٗٞف  َٔ ًَ ِش  َّٓ ِٙ ح٧ُ ٌِ َٛ ؼََُِ٘خ ك٢ِ  َٓ خ  َٔ ٍَ اَّٗ ْٖ َػ٢ٍِِّ هَخ ٍِِع َػ َُْلخ ح

حِة ََ ْٓ ََا ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Mu‟awiyah bin Hisyaam yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ammar dari Al A‟masy dari Minhal dari Abdullah bin Al Harits dari Ali yang 

berkata “Sesungguhnya kedudukan kami bagi umat ini seperti bahtera Nuh dan pintu 

pengampunan bani Israil” [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah no 32110] 

Kedudukan Atsar ini Shahih. Para perawinya adalah perawi terpercaya hanya saja Al 

A‘masy dikenal sebagai mudallis tetapi hal ini tidak mencacatkan atsar tersebut karena Al 

A‘masy adalah mudallis martabat kedua yaitu mudallis yang ‗an anahnya dijadikan hujjah 

dalam kitab shahih. 

 Mu’awiyah bin Hisyaam adalah perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad, Muslim dan Ashabus 
Sunan. Abu Dawud dan Al Ijli menyatakan “tsiqat”. Abu Hatim dam Ibnu Sa’ad berkata 
“shaduq”. As Saji berkata “shaduq yahiim”. Ibnu Syahin memasukkannya dalam Ats Tsiqat 
dan mengutip Utsman bin Abi Syaibah yang berkata “shaduq tidak bisa dijadikan hujjah” *At 
Tahdzib juz 10 no 403+. Ibnu Hajar memberikan predikat “shaduq lahu awham” *At Taqrib 
2/197] dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau Muawiyah bin Hisyaam seorang yang 
shaduq hasanul hadis *Tahrir At Taqrib no 6771+. Adz Dzahabi menyatakan “tsiqat” *Al Kasyf 
no 5535] 

 Ammar adalah Ammar bin Ruzaiq perawi Muslim, Abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majah. Ibnu 
Ma’in, Abu Zur’ah, Ibnu Hibban, Ibnu Syahin dan Ali bin Madini menyatakan “tsiqat”. Abu 
Hatim, Nasa’i dan Al Bazzar berkata “tidak ada masalah padanya” *At Tahdzib juz 7 no 648+. 
Ibnu Hajar menyatakan “tidak ada masalah” *At Taqrib 1/706] dikoreksi dalam Tahrir At 
Taqrib kalau Ammar bin Ruzaiq seorang yang tsiqat [Tahrir At Taqrib no 4821] 

 Al A’masy adalah Sulaiman bin Mihran Al A’masyi perawi kutubus sittah yang tsiqat. Al Ijli 
dan Nasa’i berkata “tsiqat tsabit”. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 4 no 386]. Ibnu Hajar menyebutkannya sebagai mudallis 
martabat kedua yang ‘an anahnya dijadikan hujjah dalam kitab shahih *Thabaqat Al 
Mudallisin no 55] 

 Minhal bin Amru adalah perawi Bukhari dan Ashabus Sunan yang dikenal tsiqat. Ibnu Ma’in, 
Nasa’i dan Al Ijli berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Daruquthni 
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berkata “shaduq” *At Tahdzib juz 10 no 556+. Ibnu Hajar menyatakan “shaduq pernah 
melakukan kesalahan” *At Taqrib 2/216+ tetapi pernyataan ini tidaklah benar sehingga dalam 
Tahrir At Taqrib dikoreksi kalau Minhal bin Amru seorang yang tsiqat [Tahrir Taqrib At 
Tahdzib no 2918] 

 Abdullah bin Al Harits Al Anshari adalah tabiin yang tsiqat perawi kutubus sittah. Abu Zur’ah, 
Nasa’i, Ibnu Hibban dan Sulaiman bin Harb berkata “tsiqat”. Abu Hatim berkata “ditulis 
hadisnya” *At Tahdzib juz 5 no 331+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 1/485+ 

Sebagian pengikut salafy berusaha melemahkan atsar ini dengan menyebarkan syubhat kalau 

atsar ini dhaif karena tadlis Al A‘masy. Syubhat ini terlalu lemah untuk dibantah yang hanya 

menunjukkan kedangkalan ilmu hadis yang mereka miliki. Jika tadlis Al A‘masy merupakan 

suatu cacat maka alangkah banyaknya hadis dalam kutubus sittah yang menjadi dhaif. 

Cukuplah disebutkan kalau ahli hadis seperti Al Hakim dan Adz Dzahabi bersepakat 

menshahihkan hadis „an anah Al A‟masy dari Minhal [Talkhis Al Mustadrak 1/96 no 110] 

bahkan para muhaqqiq seperti Syaikh Syu‘aib Al Arnauth menshahihkan hadis ‗an anah 

A‘masy dari Minhal seraya berkata “shahih sesuai syarat Bukhari” [Musnad Ahmad 2/13 no 

4622] begitu pula Syaikh Salafy Al Albani juga menyatakan shahih hadis „an anah A‟masy 

dari Minhal [Shahih Sunan Abu Dawud no 3212 dan Shahih Sunan Ibnu Majah no 339] 

Hadis Imam Ali Adalah Saudara Nabi Pewaris Nabi dan 

Wazir Nabi 

Posted on April 26, 2010 by secondprince  

Hadis Imam Ali Adalah Saudara Nabi Pewaris Nabi dan Wazir Nabi 

 

Telah diriwayatkan dalam hadis shahih kalau imam Ali telah mewarisi Nabi SAW. Hal ini 

diakui oleh Qutsam bin Abbas RA. Beliau adalah putra dari paman Nabi SAW. Al Ijli 

menyebutkan kalau Qutsam bin Abbas RA termasuk sahabat Nabi SAW [Ma‘rifat Ats Tsiqah 

no 1514] 

 ٖ خٕ ر ٔؼ ٘خ ػ ٤ٚ ػ و ل ٓق حُ ٞ ٣ ٖ ٠َ ٓلٔي ر ٘ ٞ حُ خ أر زَٗ أه

خٕ  ٔؼ خٍ ػ ٓلخم ه ٞ ا ٘خ أر ٤َ ػ ٘خ ُٛ ٢ِ ػ ٤ ل ٘ ٘خ حُ يح٢ٍٓ ػ ٤ي حُ ؼ ٓ

٘خ  خ٫ ػ ٓط٢ ه ٞح ٖ ػٕٞ حُ ٤ْ ح٧ٝى١ ٝػَٔ ر ٌ ٖ ك ٢ِ ر ٘خ ػ ٝكيػ

زخّ  ؼ ٖ حُ ؼْ ر ض ه ٓؤُ خٍ  ٓلخم ه ٢ ا زي هللا ػٖ أر ٖ ػ ي ر ٣َٗ

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ِ ٤ق ٍٝع ػ ً  ٚ خٍ ٧ٗ ٌْ ه ىٝٗ

خ ِٝه ُ ٚ خ ر ٗيٗ خ ٝأ لٞه ُ ٚ ٘خ ر خٕ أُٝ ً 

Telah mengabarkan kepada kami Abu Nadhr Muhammad bin Yusuf Al Faqih yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Utsman bin Sa‟id Ad Darimi yang berkata telah 

menceritakan kepada kami An Nufaili yang berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq. Utsman [Ad Darimi] berkata dan 

telah menceritakan kepada kami Ali bin Hakim Al Awdiy dan „Amru bin „Awn Al Wasithi 

yang keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abu Ishaq 

yang berkata aku bertanya kepada Qutsam bin Abbas “bagaimana Ali bisa mewarisi Nabi 

SAW tanpa kalian?” Ia berkata “karena diantara kami Ali adalah orang yang pertama 

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/26/hadis-imam-ali-adalah-saudara-nabi-pewaris-nabi-dan-wazir-nabi/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/26/hadis-imam-ali-adalah-saudara-nabi-pewaris-nabi-dan-wazir-nabi/
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mengikuti Nabi dan orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Beliau” [Mustadrak 

Shahihain 3/136 no 4633] 
 

Hadis ini adalah hadis shahih. Al Hakim dan Adz Dzahabi telah bersepakat 

menshahihkannya. Para perawi hadis ini terpercaya hanya saja Zuhair dikatakan 

meriwayatkan dari Abu Ishaq setelah ikhtilat tetapi riwayat Zuhair telah dikuatkan oleh 

riwayat Syarik dari Abu Ishaq dimana Syarik adalah orang yang tsabit riwayatnya dari Abu 

Ishaq bahkan lebih tsabit dari Israil, Zuhair dan Zakaria. Oleh karena itu hadis ini shahih. 

Hadis ini memiliki dua jalan sanad yaitu 

 Abu Nadhr Muhammad bin Yusuf dari Utsman Ad Darimi dari Nufaili dari Zuhair dari Abu 
Ishaq dari Qutsam bin Abbas 

 Abu Nadhr Muhammad bin Yusuf dari Utsman Ad Darimi dari Ali Al Awdiy dan ‘Amru bin 
‘Awn dari Syarik dari Abu Ishaq dari Qutsam bin Abbas 

Kedua jalan ini saling menguatkan dan para perawinya terpercaya hanya saja Syarik 

diperbincangkan tetapi tsabit riwayatnya dari Abu Ishaq dan Zuhair disepakati tsiqah tetapi 

dikatakan kalau ia meriwayatkan setelah Abu Ishaq ikhtilath. 

 Abu Nadhr Muhammad bin Yusuf Al Faqih adalah Abu Nadhr Ath Thusi Al Imam Al Hafizh Al 
Faqih Al Allamah Al Qudwah Syaikh Al Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Adz Dzahabi 
[As Siyar 15/490 no 276] 

 Utsman bin Sa’id Ad Darimi disebutkan oleh Adz Dzahabi sebagai Muhaddis Al Hafizh Al 
Imam Al Hujjah [Tadzkirah Al Huffadz 2/146 no 648] 

 An Nufaili adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail seorang hafizh yang tsiqat [At 
Taqrib 1/531+. Abu Hatim, Nasa’i, Daruquthni, Ibnu Hibban dan Ibnu Qani’ menyatakan 
tsiqat [At Tahdzib juz 6 no 21]. Ali bin Hakim Al Awdiy adalah seorang perawi yang tsiqat [At 
Taqrib 1/693+. Ibnu Ma’in, Nasa’i dan Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami menyatakan 
tsiqat. Abu Hatim dan Abu Dawud menyatakan “shaduq” *At Tahdzib juz 7 no 529+. ‘Amru 
bin ‘Awn Al Wasithi adalah seorang yang tsiqat tsabit [At Taqrib 1/742]. Al Ijli, Abu Hatim, 
Ibnu Hibban dan Maslamah menyatakan tsiqat. Abu Zar’ah berkata “aku tak pernah melihat 
orang yang lebih tsabit darinya” *At Tahdzib juz 8 no 129+ 

 Zuhair bin Muawiyah adalah adalah seorang yang tsiqat tsabit kecuali ia mendengar Abu 
Ishaq di akhir umurnya *At Taqrib 1/317+. Ibnu Ma’in, Abu Zur’ah, Al Ijli, Ibnu Sa’ad, Nasa’i, Al 
Bazzar dan Ibnu Hibban menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 3 no 648]. Syarik bin Abdullah An 
Nakha’i perawi Bukhari dalam Ta’liq Shahih Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan. Ibnu Ma’in, 
Al Ijli, Ibrahim Al Harbi menyatakan ia tsiqat. Nasa’i menyatakan “tidak ada masalah 
padanya”. Ahmad berkata “Syarik lebih tsabit dari Zuhair, Israil dan Zakaria dalam riwayat 
dari Abu Ishaq”. Ibnu Ma’in lebih menyukai riwayat Syarik dari Abu Ishaq daripada Israil. *At 
Tahdzib juz 4 no 587]. Dan riwayat Syarik di atas dari Abu Ishaq maka riwayat tersebut tsabit 
dan shahih. Riwayat Zuhair dan Syarik dari Abu Ishaq saling menguatkan sehingga riwayat ini 
memang tsabit dari Abu Ishaq. 

 Abu Ishaq adalah Amru bin Abdullah As Sabi’i perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad, 
Ibnu Ma’in, Nasa’i, Abu Hatim, Al Ijli menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 8 no 100+. 

Hadis shahih di atas adalah pernyataan Qutsam bin Abbas RA yang mewakili keluarga 

Abbas. Imam Ali sendiri juga mengakui kalau dirinya adalah pewaris Nabi SAW 

sebagaimana yang disebutkan dalam hadis shahih riwayat Nasa‘i berikut 
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ٞ ٘خ أر خٍ كيػ ِْ ه ٔ ٓ ٖ لخٕ ر ٘خ ػ خٍ كيػ َٜٓ ه  ٖ ٠َ ر ل خ حُ زَٗ  أه

خؿي إٔ  ٗ ٖ ؼش ر ٤ ٛخىم ػٖ ٍر  ٢ ٤َس ػٖ أر ـ ٔ ٖ حُ خٕ ر ٔؼ ش ػٖ ػ ػٞحٗ

خٍ  ٖ ػٔي ىٕٝ ػٔي ه ض حر ْ ٍٝػ ُ ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خ أٓ ٢ِ ٣ ؼ خٍ ُ ٬ ه ٍؿ

 ْٜ ٘غ ُ ٜ ِذ ك ٔط زي حُ ٢٘ ػ ٍٓٞ هللا ر خٍ ىػخ ٍ ٍٓٞ هللا أٝ ه ؿٔغ ٍ

 ْ ُ ٚ ؤٗ ً ٞٛ ٔخ ؼخّ ً ط و٢ حُ ؼٞح ٝر ز ٗ ظ٠  ِٞح ك ؤً خٍ ك ؼخّ ه ٓيح ٖٓ ١

َ٘د َ ك ٔـ ْ ىػخ ر ْٔ ػ ٣ ْ ُ ٚ ؤٗ َ٘حد ً و٢ حُ ظ٠ ٍٝٝح ٝر ٝح ك

 ٌْ ٤ ؼض اُ ؼ ٢ ر ِذ اٗ ٔط زي حُ ٢٘ ػ خ ر وخٍ ٣ َ٘د ك ٣ ْ ْٔ أٝ ُ ٣

ظْ  ي ٍأ٣ ٓخ ه ش  ٌٛٙ ح٣٥ ظْ ٖٓ  ي ٍأ٣ ٓش ٝه ؼخ ٘خّ ر ٠ حُ ٛش ٝحُ وخ ر

 ١َ ٢ ٣ُٝٝ ز٢ ٝٝحٍػ ٛخك ٌٕٞ أه٢ ٝ ٠ِ إٔ ٣ ٢٘ ػ ؼ زخ٣ ٣ ٌْ ؤ٣ ك

وخٍ  ٘خ ك ٓ وّٞ  ـَ حُ ٛ ٘ض أ ًٝ ٤ٚ ض اُ ٔو ٤ٚ أكي ك وْ اُ ٣ ِْ ك

خ ْ ه ِْ ػ خٕ حؿ ظ٠ ً ِْ ك وٍٞ حؿ ٤ ٤ٚ ك ّٞ اُ ي أه ًُ َ حص ً ٬ع َٓ ٍ ػ

ز٢  ٛخك ض أه٢ ٝ خٍ أٗ ْ ه ي١ ػ ٠ِ ٣ ٤يٙ ػ َٟد ر ؼش  ؼخُ ٢ حُ ك

ٖ ػ٢ٔ ىٕٝ ػ٢ٔ ض حر ي ٍٝػ زٌُ ١َ ك ؼ٢ ٣ُٝٝ ٣ٍٝٝ 

Telah mengabarkan kepada kami Fadhl bin Sahl yang berkata menceritakan kepada kami 

„Afan bin Muslim yang berkata menceritakan kepada kami Abu „Awanah dari Utsman bin 

Mughirah dari Abi Shadiq dari Rabi‟ah bin Najd bahwa seorang laki-laki berkata kepada Ali 

“Bagaimana kamu bisa mewarisi saudara sepupumu [Rasulullah SAW] dan bukan 

pamanmu?. Ali berkata “Rasulullah SAW pernah mengumpulkan atau memanggil keluarga 

bani Abdul Muthallib dan Beliau menyediakan satu mud makanan untuk mereka. Merekapun 

makan sampai kenyang dan makanan itu tetap seperti semula seolah-olah tidak ada yang 

menyentuhnya. Kemudian Rasulullah SAW meminta satu bejana kecil air, merekapun 

meminumnya  hingga rasa haus mereka hilang tetapi air itu tetap seperti semula seolah-olah 

tidak ada yang menyentuh atau meminumnya. Rasulullah SAW berkata “Wahai bani Abdul 

Muthallib aku diutus kepada kalian secara khusus dan kepada semua manusia secara umum, 

sungguh kalian telah melihat tanda ini seperti yang kalian lihat. Maka barangsiapa diantara 

kalian yang membaiat [mengikuti] aku, ia akan menjadi SaudaraKu, SahabatKu, PewarisKu 

dan WazirKu?. Tidak ada satu orangpun yang berdiri maka aku pun berdiri menghampiri 

Beliau sedangkan aku adalah yang termuda diantara mereka. Rasulullah SAW berkata 

kepadaku “duduklah”. Rasulullah SAW mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali dan setiap 

kali aku berdiri, Beliau berkata “duduklah” sampai pada kali ketiga Beliau meletakkan 

tangannya di tanganku dan berkata “Engkau adalah SaudaraKu, SahabatKu, PewarisKu, 

dan WazirKu”. [Ali berkata] oleh karena itu akulah yang mewarisi sepupuku dan bukan 

pamanku. [Khasa‟is An Nasa‟i no 66] 

Hadis ini sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh para perawi tsiqat dan Rabi‘ah bin Najd 

adalah tabiin yang meriwayatkan dari Ali dan dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban dan Al Ijli. 

 Fadhl bin Sahl bin Ibrahim Al ‘Araaj adalah perawi Bukhari Muslim, Abu Dawud Nasai dan 
Tirmidzi yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Abu Hatim berkata 
“shaduq”. An Nasa’i berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 8 no 508+. Ibnu Hajar berkata “shaduq” 
[At Taqrib 2/11]. 

 ‘Afan bin Muslim adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Al Ijli berkata “tsiqat tsabit”. Ibnu 
Ma’in menyatakan tsiqat. Ibnu Sa’ad berkata “tsiqat banyak meriwayatkan hadis, tsabit dan 
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hujjah”. Ibnu Khirasy berkata “tsiqat orang yang paling baik dari kaum muslimin”. Ibnu Qani’ 
berkata “tsiqat ma’mun”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 7 
no 424] 

 Abu Awanah adalah Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri seorang perawi kutubus sittah yang 
tsiqat. Abu Hatim, Abu Zar’ah, Ahmad, Ibnu Sa’ad, Ibnu Abdil Barr menyatakan ia tsiqat. *At 
Tahdzib juz 11 no 204]. Al Ajli menyatakan ia tsiqah *Ma’rifat Ats Tsiqat no 1937+.Ibnu Hajar 
menyatakan Abu Awanah tsiqat tsabit [At Taqrib 2/283] dan Adz Dzahabi juga menyatakan ia 
tsiqat [Al Kasyf no 6049]. 

 Utsman bin Mughirah Ats Tsaqafi adalah perawi Bukhari dan Ashabus Sunan. Ahmad, Ibnu 
Ma’in, Abu Hatim, Nasa’i, Abdul Ghani bin Sa’id, Ibnu Hibban, Al Ijli dan Ibnu Numair 
menyatakan ia tsiqah *At Tahdzib juz 7 no 306+. Ibnu Hajar menyatakan “tsiqat” *At Taqrib 
1/665] 

 Abu Shadiq Al Azdi Al Kufy adalah perawi Nasa’i dan Ibnu Majah yang tsiqat. Abu Hatim 
berkata “hadis-hadisnya lurus”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Yaqub bin 
Syaibah menyatakan tsiqat. *At Tahdzib juz 12 no 605+. Ibnu Hajar berkata “shaduq” *At 
Taqrib 2/417] 

 Rabi’ah bin Najd Al Azdi Al Kufy adalah seorang tabiin yang tsiqat. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan Al Ijli berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 3 no 498+. Ibnu 
Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 1/298+. Adz Dzahabi menyatakan ia tidak dikenal *Mizan Al 
‘Itidal juz 2 no 2758+. Pernyataan Dzahabi ini tertolak karena tidak dikenal di kalangan 
mutaqaddimin yang menyatakan kalau Rabi’ah seorang yang tidak dikenal bahkan mereka 
mengenalnya sebagai saudara Abi Shadiq dan dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban dan Al Ijli. 
Al Bukhari menyebutkan biografi tentangnya tanpa menyebutkan jarh maupun ta’dil *Tarikh 
Al Kabir juz 3 no 966+. Apalagi Rabi’ah dikenal sebagai golongan tabiin yang meriwayatkan 
dari Ali sehingga tuduhan terhadapnya harus memiliki bukti yang kuat. Pendapat yang benar 
Rabi’ah adalah seorang tabiin yang tsiqat dan pendapat Adz Dzahabi tidak berdasar hanya 
dikarenakan ketidaksukaannya terhadap hadis keutamaan Imam Ali yang diriwayatkan oleh 
Rabi’ah bin Najd. 

Hadis ini menjadi bukti nyata kalau Imam Ali sendiri mengakui kalau dirinya adalah pewaris 

Nabi SAW saudara dan sahabat Nabi serta Wazir Nabi SAW. Dan pengakuan Imam Ali ini 

berdasarkan pernyataan Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan dengan jelas kalau Imam 

Ali adalah saudara sahabat pewaris dan wazir bagi Beliau SAW. Tentu saja kedudukan 

Imam Ali ini di sisi Beliau SAW adalah kedudukan yang tinggi melebihi semua sahabat yang 

lain termasuk Abu Bakar dan Umar. Salam Damai 

Ibnu Sirin Tidak Menganggap Abu Bakar dan Umar 

Sebagai Manusia Yang Paling Utama 

Posted on April 24, 2010 by secondprince  

Ibnu Sirin Tidak Menganggap Abu Bakar dan Umar Sebagai Manusia Yang Paling 

Utama 

Diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Sirin mengakui kalau Abu Bakar dan 

Umar tidak lebih utama dari Imam Mahdi. Bahkan diriwayatkan ia dengan jelas mengatakan 

kalau Al Mahdi lebih baik atau utama dari Abu Bakar dan Umar.  

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/24/ibnu-sirin-tidak-menganggap-abu-bakar-dan-umar-sebagai-manusia-yang-paling-utama/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/24/ibnu-sirin-tidak-menganggap-abu-bakar-dan-umar-sebagai-manusia-yang-paling-utama/
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 َُ ِش َه٤ِِلَشٌ ٫َ ٣ُل٠ََّ َّٓ ِٙ ح٧ُ ٌِ َٛ ُٕ ك٢ِ  ٌُٞ َ٣ ٍَ ٍي هَخ َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٍف َػ ْٞ ْٖ َػ شَ َػ َٓ خ َٓ ػََ٘خ أَرُٞ أُ َكيَّ

َُ َٔ ٫َ ُػ َٝ  ٍَ ٌْ ِٚ أَرُٞ رَ  َػ٤َِْ

Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari „Auf dari Muhammad yang berkata “[Al 

Mahdi] adalah Khalifah bagi umat ini, Abu Bakar tidak lebih utama darinya dan tidak pula 

Umar” [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 15/198 no 38805] 

Atsar ini shahih. Para perawinya adalah perawi kutubus sittah jadi atsar ini shahih sesuai 

syarat Bukhari Muslim. Abu Usamah disebutkan Ibnu Hajar dalam mudallis martabat kedua 

yaitu mudallis yang ‗an anahnya dijadikan hujjah dalam kitab shahih. 

 Abu Usamah adalah Hammad bin Usamah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad, Ibnu 
Ma’in, Al Ijli dan Ibnu Hibban menyatakan tsiqat. Ibnu Qani’ berkata “shalih al hadits” *At 
Tahdzib juz 3 no 1+. Daruquthni berkata “hafizh yang tsiqat” *Al Ilal 5/44+. Adz Dzahabi 
berkata “hujjah alim akhbari” *Al Kasyf no 1212+. Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqat ma’mun 
dan melakukan tadlis *Thabaqat Ibnu Sa’ad 6/395+. Atas dasar perkataan Ibnu Sa’ad inilah 
maka Ibnu Hajar memasukkannya sebagai mudallis martabat kedua [Thabaqat Al Mudallisin 
no 44+ dimana menurut Ibnu Hajar mudallis martabat kedua telah dijadikan hujjah ‘an 
anahnya dalam kitab shahih. 

 ‘Auf bin Abi Jamilah adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ahmad, Ibnu Ma’in, 
Ibnu Sa’ad dan Ibnu Hibban menyatakan tsiqat. Nasa’i berkata “tsiqat tsabit”. Abu Hatim, 
Marwan bin Mu’awiyah dan Muhammad bin Abdullah Al Anshari berkata “shaduq” *At 
Tahdzib juz 8 no 302+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 1/759+ 

 Muhammad bin Sirin Al Anshari adalah tabiin perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad, 
Ibnu Ma’in dan Al Ijli berkata “tsiqat”. Ibnu Sa’ad berkata “seorang yang tsiqat ma’mun, 
tinggi kedudukannya, seorang faqih, Imam yang wara’ dan memiliki banyak ilmu” *At 
Tahdzib juz 9 no 338+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat tsabit” *At Taqrib 2/85] 

Ibnu Sirin seorang tabiin yang tsiqat mengakui keutamaan Al Mahdi dimana Abu Bakar dan 

Umar tidak lebih utama darinya. Selain riwayat di atas terdapat riwayat penguat lain yang 

diriwayatkan Nu‘aim bin Hammad dalam kitab Al Fitan hal 221. Ia membawakan atsar ini 

dengan sanad dari Dhamrah bin Rabi‘ah dari Abdullah bin Syawdzab dari Ibnu Sirin dengan 

matan “Al Mahdi lebih baik dari Abu Bakar dan Umar”. Dhamrah bin Rabi‘ah seorang yang 

tsiqat. Ibnu Ma‘in, Ahmad, Nasa‘i, Ibnu Sa‘ad, Ibnu Hibban dan Al Ijli menyatakan tsiqat [At 

Tahdzib juz 4 no 804]. Abdullah bin Syawdzab seorang yang tsiqat. Ibnu Ma‘in, Ibnu 

Ammar, Nasa‘i, Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khalfun, Ibnu Numair, Al Ijli berkata ―tsiqat‖ 

[At Tahdzib juz 5 no 448]. Apakah mengakui kalau ada yang lebih utama dari Abu Bakar dan 

Umar dikatakan rafidhah?. Jika iya maka Ibnu Sirin jelas bisa dikatakan rafidhah, 

mengagumkan betapa tabiin imam yang tsiqat tsabit mau dikatakan rafidhah. Kesimpulan 

pembahasan ini adalah Ibnu Sirin tidak Menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai manusia 

yang paling utama karena Ibnu Sirin dengan jelas menyebutkan mereka tidak lebih utama 

dari Al Mahdi AS. Salam Damai 

Apakah Imam Ali Merasa Paling Berhak Sepeninggal 

Nabi SAW? : Dalil Kepemimpinan Imam Ali 

Posted on April 22, 2010 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/22/apakah-imam-ali-merasa-paling-berhak-sepeninggal-nabi-saw-dalil-kepemimpinan-imam-ali/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/22/apakah-imam-ali-merasa-paling-berhak-sepeninggal-nabi-saw-dalil-kepemimpinan-imam-ali/
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Apakah Imam Ali Merasa Paling Berhak Sepeninggal Nabi SAW? : Dalil 

Kepemimpinan Imam Ali 

 

Diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Imam Ali mengakui kalau dirinya adalah 

orang yang paling berhak dalam urusan kepemimpinan sepeninggal Nabi SAW. Tetapi 

walaupun begitu demi kemaslahatan umat islam, Beliau tetap pada akhirnya memberikan 

baiat kepada para khalifah yaitu Abu Bakar RA, Umar RA dan Utsman RA. Hal ini tentu saja 

bertujuan agar tidak terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sebagian orang yang 

ingkar menjadikan baiat-nya Imam Ali sebagai alasan untuk membenarkan kepemimpinan 

ketiga khalifah. Sebaik-baik bantahan bagi mereka adalah pernyataan Imam Ali sendiri yang 

mengakui kalau ia adalah orang yang paling berhak sepeninggal Nabi SAW bukan Abu 

Bakar, bukan Umar dan bukan pula Utsman. 

كيػ٢٘ ٍٝف رٖ ػزي حُٔئٖٓ ػٖ أر٢ ػٞحٗش ػٖ هخُي حُلٌحء ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ 

أر٢ رٌَس إٔ ػ٤ِخً أطخْٛ ػخثيحً كوخٍ ٓخ ُو٢ أكي ٖٓ ٌٛٙ ح٧ٓش ٓخ ُو٤ض طٞك٢ 

 َ ٌٜح ح٧ٓ ٘خّ ر خ أكن حُ ِْ ٝأٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ي خ ر ٘خّ أر غ حُ زخ٣ ض ك ِٔ ٓ ٤ض ٝ ٟ ؼض ٍٝ زخ٣ ِق ػَٔ ك ظو ٓ خ ٍ ك

ْٛ ح٥ٕ  ٤ض ٝ ٟ ض ٍٝ ِٔ ٓ ؼض ٝ زخ٣ خٕ ك ٔؼ ٘خّ ػ غ حُ خ٣ ْ ر ػ

ش ؼخ٣ٝ ٓ ٖ٤ ٢٘ ٝر ٤ ِٕٞ ر ٤ ٔ ٣ 

Telah menceritakan kepadaku Rawh bin Abdul Mu‟min dari Abi Awanah dari Khalid Al 

Hadzdza‟ dari Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa Ali mendatangi mereka dan berkata 

“Tidak ada satupun dari umat ini yang mengalami seperti yang saya alami. Rasulullah SAW 

wafat dan sayalah yang paling berhak dalam urusan ini . Kemudian orang-orang membaiat 

Abu Bakar terus Umar menggantikannya, maka akupun ikut membaiat, pasrah dan 

menerima. Kemudian orang-orangpun membaiat Utsman maka akupun ikut membaiat, 

pasrah dan menerima. Dan sekarang mereka bingung antara aku dan Muawiyah” [Ansab Al 

Asyraf Al Baladzuri 1/294] 

Atsar di atas shahih. Para perawinya terpercaya. Rawh bin Abdul Mu‘min adalah Syaikh atau 

guru Al Baladzuri dan ia seorang yang tsiqat. Sedangkan perawi lainnya adalah perawi 

shahih. 

 Rawh bin Abdul Mu’min Al Hudzalli adalah Syaikh [guru] Al Bukhari yang tsiqat. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Abu Hatim berkata “shaduq” *At Tahdzib juz 3 no 553+. 
Adz Dzahabi berkata “tsiqat” *Al Kasyf no 1594+. Ibnu Hajar berkata “shaduq” *At Taqrib 
1/304+ dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau Rawh bin Abdul Mu’min seorang yang 
tsiqat [Tahrir At Taqrib no 1963] 

 Abu Awanah adalah Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri seorang perawi kutubus sittah yang 
tsiqat wafat tahun 176 H. Abu Hatim, Abu Zar’ah, Ahmad, Ibnu Sa’ad, Ibnu Abdil Barr 
menyatakan ia tsiqat. *At Tahdzib juz 11 no 204+. Al Ajli menyatakan ia tsiqah *Ma’rifat Ats 
Tsiqat no 1937]. Ibnu Hajar menyatakan Abu Awanah tsiqat tsabit [At Taqrib 2/283] dan Adz 
Dzahabi berkata “tsiqat” *Al Kasyf no 6049+ 

 Khalid bin Mihran Al Hadzdza’ Abu Munazil Al Bashri adalah perawi kutubus sittah yang 
tsiqat wafat tahun 141 H. Ibnu Ma’in, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Al Ijli berkata “tsiqat” *At 
Tahdzib juz 3 no 224]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/264] dan Adz Dzahabi 
berkata “tsiqat imam” *Al Kasyf no 1356+ 
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 Abdurrahman bin Abi Bakrah adalah tabiin perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Hibban, 
Ibnu Sa’ad, Ibnu Khalfun dan Al Ijli berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 6 no 302+. Ibnu Hajar 
berkata “tsiqat” *At Taqrib 1/563+. Adz Dzahabi menyebutkan kalau ia mendengar dari 
ayahnya dan Ali [Al Kasyf no 3154] 

Atsar Imam Ali di atas memuat pengakuan Imam Ali bahwa Beliau adalah orang yang paling 

berhak dalam urusan kekhalifahan sepeninggal Nabi SAW. Oleh karena itu bisa dimaklumi 

bahwa selepas Rasulullah SAW wafat dan orang-orang membaiat Abu Bakar maka Imam Ali 

tidak memberikan baiat atau menundanya sampai 6 bulan. Imam Ali merasa dirinya yang 

paling berhak tetapi orang-orang malah membaiat Abu Bakar. Hal ini telah diisyaratkan oleh 

Rasulullah SAW 

زي  ٖ ػ ٢ِ ر ٘خ ػ ٌش ػ ٔ ـٔل٢ ر ٖ أكٔي حُ لٚ ػَٔ ر ٞ ك ٘خ أر كيػ

ٓٔخ ٤ْ ػٖ ا ٘ ٘خ ٛ ٖ ػٕٞ ػ ٘خ ػَٔٝ ر ِ ػ ؼ٣ِ ْ ػٖ حُ ٓخُ  ٖ ٤َ ر ػ

ي  ٓٔخ ٜػ خٍ إ  ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ٢ِ ْ ح٧ٝى١ ػٖ ػ ٢ اى٣ٍ أر

ؼيٙ ٢ ر ـيٍ ر ظ ٓ ِْ إٔ ح٧ٓش  ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٢ حُ  اُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Hafsh Umar bin Ahmad Al Jumahi di Makkah yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdul Aziz yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Amru bin „Aun yang berkata telah menceritakan kepada kami Husyaim dari 

Ismail bin Salim dari Abi Idris Al Awdi dari Ali Radhiyallahu „anhu yang berkata “Diantara 

yang dijanjikan Nabi SAW kepadaku bahwa Umat akan mengkhianatiku sepeninggal 

Beliau”. [Al Mustadrak 3/150 no 4676 dishahihkan oleh Al Hakim dan Adz Dzahabi] 

Selama masa 6 bulan itu ternyata pemerintahan Abu Bakar mengalami berbagai masalah 

seperti adanya ―kaum yang murtad‖ dan adanya Nabi palsu Musailamah Al Kadzdzab beserta 

pengikutnya. Berbagai masalah ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk 

memecah belah umat. Merekapun juga melihat tindakan memisahkan diri yang dilakukan 

Imam Ali dan hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh mereka untuk menyebarkan fitnah 

perpecahan. Oleh karena itulah setelah 6 bulan Imam Ali memutuskan memberikan baiat 

untuk menutup celah yang akan dimanfaatkan oleh kaum munafik dan baiat ini adalah demi 

keutuhan umat islam. Inilah yang dimaksud Imam Ali bahwa ia mengalami penderitaan dan 

kesulitan sepeninggal Nabi SAW [hal ini telah diberitakan oleh Nabi SAW kepada Imam 

Ali]. Di satu sisi Beliaulah yang paling berhak tetapi beliau tetap memberikan baiat demi 

keutuhan umat islam. 

٘خ ّ زوخ١ٍ ػ ٤ٚ حُ و ل َٜٓ حُ  ٖ خ أكٔي ر زَٗ ٘خ أه َ ػ ظًٞ ٔ ٖ حُ َٛ ر

٢ ػٖ  ٤ٔ ظ ٤خٕ حُ ٢ ك ٤َ ػٖ أر ٠ ٖ ك ٘خ ٓلٔي ر ْ ػ ٗٞ ٣ ٖ أكٔي ر

ز٢  ٘ خٍ حُ خٍ : ه ٜ٘ٔخ ه ٢ٟ هللا ػ زخّ ٍ ٖ ػ ٤َ ػٖ حر ز ٖ ؿ ٤ي ر ؼ ٓ

 ٢ خٍ ك ؼي١ ؿٜيح ه و٠ ر ِ ظ ٓ ي  ٓخ أٗ ٢ِ أ ؼ ُ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

٘ي ٓش ٖٓ ى٣ ٬ ٓ  ٢ خٍ : ك ٢٘ ؟ ه ٓش ٖٓ ى٣ ٬ ٓ  

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sahl seorang faqih dari Bukhara yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Sahl bin Mutawwakil yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ahmad bin Yunus yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad 

bin Fudhail dari Abi Hayyan At Taimi dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu Abbas RA yang 
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berkata Nabi SAW berkata kepada Ali “Sesungguhnya kamu akan mengalami kesukaran 

[bersusah payah] sepeninggalKu”. Ali bertanya “apakah dalam keselamatan agamaku?”. 

Nabi SAW menjawab “dalam keselamatan agamamu” [Mustadrak Ash Shahihain 3/151 no 

4677 dishahihkan oleh Al Hakim dan Adz Dzahabi] 

Pernyataan Imam Ali kalau Beliau adalah yang paling berhak sepeninggal Nabi SAW jelas 

berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Nabi SAW sendiri, diantaranya 

 ٠٘ ؼ ٔ ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر ش ػٖ ػ ٢ ػٞحٗ ٖ كٔخى ػٖ أر ٠٤ ر ل ٘خ ٣ كيػ

خٍ  زخّ ه ٖ ػ ٕٞ ػٖ حر ٤ٔ ٓ ٖ ِؾ ػٖ ػَٔٝ ر ٢ ر ٤ْ أر ِ ٓ  ٖ ٠٤ حر ل ٣

ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ض ٓ ٢ِ أٗ ؼ ُ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ه

ض  ٛذ ا٫ ٝأٗ ـ٢ إٔ أً ز ٘ ٫ ٣ ٚ ٤خ اٗ ز ٔض ٗ ي ُ ٠ٓ ا٫ أٗ ٛخٍٕٝ ٖٓ ٓٞ

ؼي١ َ ٓئٖٓ ٖٓ ر ً ٢ ظ٢ ك ل ٤ ِ  ه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Hamad dari Abi „Awanah dari Yahya bin Sulaim Abi 

Balj dari „Amr bin Maimun dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah SAW bersabda kepada 

Ali “KedudukanMu di sisiKu sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa hanya saja Engkau 

bukan seorang Nabi. Sesungguhnya tidak sepatutnya Aku pergi kecuali Engkau sebagai 

KhalifahKu untuk setiap mukmin sepeninggalKu” [As Sunnah Ibnu Abi Ashim no 1188 

dengan sanad yang shahih] 

Sepeninggal Abu Bakar, Umar ditunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya dan orang-

orangpun membaiat Umar. Disini Imam Ali melihat betapa orang-orang menerima keputusan 

Abu Bakar dan membaiat Umar padahal Imam Ali merasa bahwa Beliau adalah yang paling 

berhak. Hal inilah yang dinyatakan oleh Beliau sebagai penderitaan dan kesulitan tetapi 

beliau tetap bersabar dan ikut memberikan baiat pula kepada Umar agar tidak menimbulkan 

perpecahan di kalangan kaum muslimin. 

Sepeninggal Umar, beliau memerintahkan pemilihan khalifah melalui Majelis syura yang ia 

bentuk. Terdapat berbagai riwayat seputar masalah ini yang terkadang ―agak kontroversi‖ 

tetapi singkat cerita majelis tersebut mengangkat Utsman sebagai khalifah. Sekali lagi Imam 

Ali melihat orang-orang memilih Utsman padahal Imam Ali merasa yang paling berhak. Hal 

inilah yang dinyatakan Imam Ali sebagai penderitaan dan kesulitan yang beliau alami. Tidak 

ada satupun dikalangan umat yang mengalami penderitaan dan kesulitan seperti itu. Beliau 

yang berhak tetapi beliau tetap bersabar dan menerima. Tentu saja akhlak seperti ini hanya 

dimiliki orang-orang khusus. 

Perhatikanlah baik-baik masalah kekhalifahan ini sangat rentan untuk menimbulkan 

perpecahan di kalangan umat. Contoh nyata adalah apa yang terjadi antara Imam Ali dan 

Muawiyah. Sepeninggal tragedi Utsman, orang-orang membaiat Imam Ali tetapi apa yang 

dilakukan Muawiyah, ia tidak memberikan baiat dengan alasan naïf ―menuntut darah 

Utsman‖. Dan silakan lihat akibatnya sebagian kaum muslimin lebih memihak Muawiyah 

sehingga terjadilah perpecahan yang disebut ―perang shiffin‖. Seandainya Muawiyah 

memberikan baiat kepada Imam Ali dan membantu Imam Ali untuk mencari atau 

menyelesaikan perkara ―pembunuhan Utsman‖ maka mungkin tidak akan terjadi yang 

namanya perpecahan. 
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Inilah bedanya akhlak Imam Ali dan akhlak Muawiyah. Imam Ali merasa dirinya paling 

berhak dan ketika orang-orang membaiat orang lain, Beliau tidaklah menentang dengan 

menghimpun atau mempengaruhi banyak orang. Beliau bersikap diam, menunda baiatnya 

walaupun pada akhirnya membaiat demi mencegah perpecahan Umat. Sedangkan Muawiyah 

yang tidak ada sedikitpun hak pada dirinya, tidak mau membaiat Imam Ali bahkan 

menghimpun dan mempengaruhi orang-orang yang akhirnya malah bertentangan dengan 

Imam Ali sehingga terjadilah perpecahan di kalangan kaum muslimin [perang shiffin]. Semua 

ini menjadi bukti bahwa masalah kekhalifahan sangat rentan menimbulkan perpecahan dan 

Imam Ali sebagai orang yang paling arif tentu sangat mengerti akan hal ini berbeda halnya 

dengan Muawiyah dan pengikutnya. Sehingga sangat bisa dimaklumi kalau salafy nashibi 

pecinta Muawiyah tidak bisa memahami tindakan dan akhlak Imam Ali. Mereka tidak bisa 

mengerti ―mengapa Imam Ali membaiat jika Beliau merasa paling berhak?‖. Bahkan mereka 

mengatakan mustahil Imam Ali bersikap pengecut seperti itu. Sungguh kasihan, betapa 

kebodohan mereka membawa mereka kepada perkataan yang mungkar. Imam Ali merasa 

paling berhak tetapi beliau tetaplah membaiat dan itulah yang diriwayatkan oleh atsar shahih 

di atas. Imam Ali bahkan menyebutkan hal itu sebagai penderitaan dan kesulitan yang ia 

alami baik pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan pada masa pemerintahan Beliau ketika 

sebagian kaum muslimin ternyata lebih memilih untuk memihak Muawiyah dan menentang 

Beliau. 

. 

. 

. 

Tahrif Perkataan Imam Ali 

Sebagian ulama ternyata merasa risih dengan perkataan Imam Ali di atas. Mereka ternyata 

meriwayatkan atsar ini dengan melakukan tahrif pada kata-kata pengakuan Imam Ali kalau 

Beliaulah yang paling berhak. Atsar Imam Ali di atas juga diriwayatkan dalam kitab As 

Sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal tetapi mengalami tahrif [perubahan] 

 ٢ غ أر لع كي٣ ٌٛح ُ ٝ ١َ وٞح٣ٍ ٖ ػَٔ حُ ٤ي هللا ر ز ٢ ٝػ ٢٘ أر كيػ

لٌحء  ي حُ ش ػٖ هخُ ٞ ػٞحٗ خ أر ٌَٗ ٞ ر ٖ كٔخى أر ٠٤ ر ل ٘خ ٣ خ٫ كيػ ه

ْٛ ع خ ٘ٚ أط ٢ٟ هللا ػ ٤خ ٍ ِ ٌَس إٔ ػ ٢ ر ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ يح ػٖ ػ حث

ٌض  ٓ وخٍ ح ٤ٖ ك ٘ ٔئٓ ٤َ حُ خ أٓ وخٍ ػٔخٍ ٣ جخ ك ٤ ٗ  َ ًٌ ٚؼ ػٔخٍ ك ٓٝ

ٌٛٙ ح٧ٓش  و٢ أكي ٖٓ  ٓخ ُ خٍ  ْ ه خٕ ػ ً ٖٓ ٠ِ ٖ ٓغ هللا ػ ٗٞ ٞهللا ٧ً ك

جخ  ٤ ٗ  َ ًٌ ٢ ك ٞك ِْ ط ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٤ض إ ٍ و ٓخ ُ

٤ض  ٟ ض ٍٝ ِٔ ٓ ؼض ٝ زخ٣ ٘ٚ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ ٌَ خ ر ٘خّ أر غ حُ زخ٣ ك

َ ً َ ًًٝ ٌَ ٞ ر ٢ أر ٞك ْ ط ٘ٚ ػ ٢ٟ هللا ػ ِق ػَٔ ٍ ظو ٓ خ ٓش ك

 َ ؼَ ح٧ٓ ـ ٢ ػَٔ ك ٞك ْ ط ٤ض ػ ٟ ض ٍٝ ِٔ ٓ ؼض ٝ زخ٣ ي ك ًُ َ ًٌ ك

 ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ خٕ ٍ ٔؼ ٘خّ ػ غ حُ زخ٣ ظش ك ٔ ٢ٛ حُ َ ٛئ٫ء حُ  ٠ اُ

 ٖ٤ ٢٘ ٝر ٤ ِٕٞ ر ٤ ٔ ٤ّٞ ٣ ْٛ حُ  ْ ٤ض ػ ٟ ض ٍٝ ِٔ ٓ ؼض ٝ زخ٣ ك

ش ؼخ٣ٝ ٓ 
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Telah menceritakan kepadaku Ayahku dan Ubaidillah bin Umar Al Qawaririiy [dan ini 

adalah lafaz hadis ayahku] keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin 

Hamad Abu Bakar yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Khalid 

Al Hadzdza‟ dari Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa Ali mendatangi mereka dan 

bersamanya ada Ammar. Kemudian [Ali] menyebutkan sesuatu, Ammar berkata “Ya Amirul 

Mukminin”. Ali berkata “diamlah, demi Allah aku bersama Allah, kemudian beliau berkata 

“tidak ada satupun dari umat ini yang mengalami seperti yang saya alami. Ketika Rasulullah 

wafat [Ali] menyebutkan sesuatu, kemudian orang-orang membaiat Abu Bakar RA dan  

akupun membaiat, pasrah dan menerima. Kemudian Abu Bakar wafat dan [Ali] menyebutkan 

suatu perkataan terus Umar RA menggantikannya [Ali] menyebutkan hal itu, dan aku 

membaiat, pasrah dan menerima. Kemudian Umar wafat dan ia meninggalkan urusan ini 

kepada enam orang, orang-orang pun membaiat Utsman RA  dan aku membaiat, pasrah dan 

menerima. Kemudian sekarang hari ini mereka bingung antara Aku dan Muawiyah” [As 

Sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 3/245 no 1315] 

ش ػٖ  ٞ ػٞحٗ خ أر َٜس أٗ ز خُ ٘خؿ٢ ر لـخؽ حُ ٖ حُ ٤ْ ر َحٛ ٢٘ ار كيػ

س أهَٟ  خٍ َٓ ٢ ٝه خٗ خٍ أط ٌَس ه ٢ ر ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ لٌحء ػٖ ػ ي حُ هخُ

 ٢ِ وخٍ ػ ٔش ك ِ ً َ ًٌ ٚؼ ػٔخٍ ك يح ٝٓ ٘ٚ ػخث ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ خ ػ خٗ أط

و٢ أ ٓخ ُ خٕ  ً ٖٓ ٠ِ ٖ ٓغ هللا ػ ٗٞ ٤ض ٝهللا ٧ً و ٓخ ُ ٌٛٙ ح٧ٓش  كي ٖٓ 

غ  زخ٣ ٔش ك ِ ً َ ًٌ ِْ ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ ٞك ط

ٔش  ِ ً َ ًٌ ٌَ ك ٞ ر ٢ أر ٞك ْ ط ٤ض ػ ٟ ؼض ٍٝ زخ٣ ٌَ ك خ ر ٘خّ أر حُ

 ٢٘ ؼ ِٜخ ٣ ؼ ـ ٢ ػَٔ ك ٞك ْ ط ٤ض ػ ٟ ؼض ٍٝ زخ٣ ِق ػَٔ ك ظو ٓ خ ك

 ِٕٞ ٤ ٔ ْٛ ح٥ٕ ٣  ْ ٤ض ػ ٟ ؼض ٍٝ زخ٣ خٕ ك ٔؼ غ ػ ز٣ٞ ٍٟٗٞ ك ػَٔ 

ش ؼخ٣ٝ ٓ ٖ٤ ٢٘ ٝر ٤  ر

Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Hajjaj An Naji di Bashrah yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Khalid Al Hadzdza‟ dari Abdurrahman bin Abi 

Bakrah yang berkata Ali mendatangiku terkadang ia berkata Ali mendatangi kami dan 

bersamanya ada Ammar. Kemudian [Ali] menyebutkan suatu perkataan. Kemudian Ali 

berkata “demi Allah aku bersama Allah, tidak ada satu orangpun diantara umat ini yang 

mengalami seperti yang kualami, Rasulullah SAW wafat [Ali] menyebutkan suatu perkataan. 

Kemudian orang-orang membaiat Abu Bakar maka aku membaiat dan menerima kemudian 

Abu Bakar wafat [Ali] menyebutkan suatu perkataan, Umar menggantikannya dan aku 

membaiat menerima. Kemudian Umar menjadikan Syura, terus membaiat Utsman maka aku 

membaiat dan menerima. Kemudian sekarang mereka bingung antara Aku dan Muawiyah” 

[As Sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 3/246 no 1316] 

 

Kedua atsar inipun shahih. Ayah Abdullah bin Ahmad adalah Ahmad bin Hanbal seorang 

Al Hafizh Tsiqat Faqih Hujjah [At Taqrib 1/44 no 96] dan Ubaidillah bin Umar Al 

Qawaririiy seorang yang tsiqat tsabit [At Taqrib 1/637]. Sedangkan Yahya bin Hamad adalah 

seorang yang tsiqat [At Taqrib 2/300]. Ibrahim bin Hajjaj An Naji adalah gurunya Abdullah 

bin Ahmad bin Hanbal seorang yang dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban dan Daruquthni [At 

Tahdzib juz 1 no 200]. Atsar di atas menunjukkan adanya tahrif yaitu lafaz ”menyebutkan 

sesuatu” atau ”menyebutkan perkataan”. Mustahil Imam Ali berkata seperti itu, yang 

sebenarnya adalah lafaz itu telah diganti. Perkataan Imam Ali yang sebenarnya 

disembunyikan dan diganti dengan kata-kata ”menyebutkan sesuatu” atau ”menyebutkan 
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perkataan”. Jika kita memperhatikan riwayat Al Baladzuri sebelumnya maka lafaz yang 

ditutupi itu adalah ”sayalah yang paling berhak dalam urusan ini”. Mungkin sebagian orang 

merasa risih dengan lafaz ini sehingga berkepentingan untuk menutup-nutupinya. Jadi lafaz 

sebenarnya adalah sebagai berikut. Imam Ali berkata 

Tidak ada satupun dari umat ini yang mengalami seperti yang saya alami. Ketika Rasulullah 

wafat sayalah yang paling berhak dalam urusan ini, kemudian orang-orang membaiat Abu 

Bakar RA dan  akupun membaiat, pasrah dan menerima. Kemudian Abu Bakar wafat dan 

sayalah yang paling berhak dalam urusan ini terus Umar RA menggantikannya padahal 

sayalah yang paling berhak dalam urusan ini dan aku membaiat pasrah dan menerima, 

kemudian Umar wafat dan ia meninggalkan urusan ini kepada enam orang, orang-orang pun 

membaiat Utsman RA  dan aku membaiat, pasrah dan menerima. Kemudian sekarang hari ini 

mereka bingung antara Aku dan Muawiyah. 

Siapa yang sebenarnya melakukan tahrif dalam kitab As Sunnah itu bisa dibilang kami tidak 

tahu pasti walaupun kemungkinan yang melakukannya adalah Abdullah bin Ahmad bin 

Hanbal penulis kitab As Sunnah tersebut. Siapa orangnya bukan masalah yang terlalu penting 

untuk dibahas disini. 

. 

. 

. 

Syubhat Salafy Nashibi 

Di antara syubhat salafy nashibi yang mereka alamatkan kepada orang yang mengakui 

kepemimpinan Imam Ali sepeninggal Nabi SAW adalah Hal ini berarti menuduh para sahabat 

menyimpang karena para sahabat tidak membaiat Imam Ali malah membaiat orang lain. 

Konsekuensinya adalah mengkafirkan para sahabat Nabi padahal mereka adalah pembawa 

risalah bagi umat islam.  

Inilah logika ngawur yang tidak memiliki dalil kecuali hanya perkataan sakit hati. 

Perhatikanlah apakah Imam Ali menyatakan kalau mereka kaum muslim yang membaiat Abu 

Bakar, Umar dan Utsman itu kafir?. Bagi kami jelas permasalahan ini tidaklah mengkafirkan 

para sahabat. Jika dikatakan para sahabat keliru maka itu benar tetapi kekeliruan mereka 

tidaklah sama untuk masing-masing orang. Mereka sahabat yang berduyun-duyun mengajak 

orang membaiat Abu Bakar tidaklah sama dengan sahabat yang ikut membaiat karena 

sekelompok sahabat telah membaiat Abu Bakar. 

Jika baiat telah ditetapkan oleh sebagian orang dari kaum muslimin maka mereka yang 

menyelisihi akan beresiko diperangi oleh kaum muslimin tersebut. Jadi dapat dipahami kalau 

sebagian sahabat berijtihad untuk membaiat Abu Bakar karena ia telah dibaiat terlebih dahulu 

oleh sebagian orang. Begitu pula dalam kasus Umar, mereka para sahabat hanya mengikuti 

wasiat Abu Bakar yang menurut mereka baik. Seandainya pun ada sahabat yang menentang 

penunjukkan Umar maka tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali mengikuti sebagian orang 

yang telah berbaiat terlebih dahulu kepada Umar. Dalam kasus Utsman penetapan khalifah 

adalah melalui mekanisme Syura‘ yang ditetapkan Khalifah Umar. Tentu saja para sahabat 

menganggap bahwa keputusan Syura‘ lah yang sebaiknya mereka ikuti. Seandainya pun ada 
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yang tidak setuju kepada pengangkatan Utsman maka tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali 

ikut membaiat khalifah Utsman yang telah dibaiat terlebih dahulu oleh sebagian yang lain. 

Bagi kami perkara para sahabat membaiat ketiga khalifah adalah ijtihad yang mereka lakukan 

mungkin baik menurut mereka atau mungkin itulah yang bisa mereka lakukan. Tidak ada 

urusan bagi kami untuk mengkafirkan mereka para sahabat. 

Kepemimpinan Imam Ali telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil shahih. Bagi yang 

menyelisihi maka sudah jelas keliru dan kekeliruan ini tergantung kadar masing-masing 

mereka. Bukankah telah diriwayatkan dalam kitab Tarikh sekelompok sahabat yang pada 

awalnya menolak membaiat Abu Bakar, sebagian mereka berkumpul di rumah Sayyidah 

Fathimah sehingga Umar berniat mau membakar rumah Sayyidah Fathimah karena 

perkumpulan ini. Lihatlah baik-baik perkara baiat atau kekhalifahan ini sangat rentan sekali 

menimbulkan perpecahan bahkan Sayyidah Fathimah putri tercinta Nabi SAW tidak 

membuat hati Umar gentar. 

ُي َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ  ِٚ  َكيَّ َْ ، ْػٖ أَر٤ِ َِ ْٓ ُٖ أَ ٣ُْي ْر َُ ػََ٘خ  ََ ، َكيَّ َٔ ُٖ ُػ ػََ٘خ ُػز٤َُْي هللاِ ْر ٍَ ، َكيَّ ْ٘ ُٖ رِ ْر

َٕ َػ٢ٌِِّ  خ ًَ ٍِ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ،  ُٞٓ ٍَ ٍَ رَْؼَي  ٌْ َٖ ر٣َُِٞغ ٧َر٢ِ رَ ُ ِك٤ َْ ؛ أََّٗٚ َِ ْٓ أَ

ٍَ ِْ٘ض  شَ رِ َٔ ِٕ َػ٠َِ كَخ١ِ َُ ٣َْيُه٬َ ر٤َْ ُِّ حُ َٝ َٜخ  َٗٝ ٍُ ِٝ خ َ٘ ٍِ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، ك٤َُ ُٞٓ
ََ َػ٠َِ  َؽ َكظ٠َّ َىَه ََ َُْوطَّخِد َه َٖ ح ََ ْر َٔ َُِي ُػ ًَ خ رَََِؾ  َّٔ ْْ ، كََِ ِٛ َِ ْٓ َٕ ك٢ِ أَ ُؼٞ ـِ طَ َْ َ٣ َٝ

 ٍَ شَ ، كَوَخ َٔ ِِْن أََف :كَخ١ِ َُْو ْٖ ح ِٓ خ  َٓ هللاِ  َٝ ٍِ هللاِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ،  ُٞٓ ٍَ َْ٘ض  ٌى ٣َخ رِ

حَى  ًَ خ  َٓ ُْ هللاِ ،  أ٣َْ َٝ ْ٘ي ،  ِٓ ْٖ أََكٍي أََكذَّ ا٤ََُِْ٘خ رَْؼَي أَر٤ِي  ِٓ خ  َٓ َٝ ْٖ أَر٤ِي ،  ِٓ أََكذَّ ا٤ََُِْ٘خ 

 ٍَ ُْز٤َُْض هَخ َْ ح ِٜ َم َػ٤َِْ ََّ ْٕ ٣َُل ْْ أَ ِٜ ََ رِ ُٓ ْٕ آ َْ٘يِى ، أَ َُ ِػ َُٛئ٫َِء حَُّ٘لَ َغ  َٔ َٕ حْؿظَ خِِٗؼ٢َّ اِ َٔ  :رِ

َؽ ََ خ َه َّٔ َٛخ ، كَوَخَُْض  كََِ َُ َؿخُإٝ َٔ هَْي َكََِق رِخهللِ  :ُػ َٝ ََ هَْي َؿخَء٢ِٗ ،  َٔ َّٕ ُػ َٕ أَ ٞ ُٔ طَْؼَِ

َِكُٞح  َٜ ْٗ ِٚ ، كَخ خ َكََِق َػ٤َِْ َٔ ُِ َّٖ َ٤٠ِ ْٔ ُْ هللاِ ، ٤ََُ أ٣َْ َٝ ُْز٤ََْض ،  َْ ح ٌُ َّٖ َػ٤َِْ هَ َِّ ْْ ٤ََُُل ْٖ ُػْيطُ َُجِ

َٖ ِي٣ ِٗ ح ٍَ   َ٫ َٝ  ، ْْ ٌُ ْأ٣َ ٍَ ح  ْٝ َُ َٜخ ،  كَ ِؿُؼٞح ا٤َُِْ َْ َ٣ ْْ كُٞح ػٜ٘خ ، كََِ ََ َٜ ْٗ ِؿُؼٞح ا٢ََُِّ ، كَخ َْ طَ

ٍَ ٌْ  َكظ٠َّ رَخ٣َُؼٞح ٧َر٢ِ رَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami 

Ubaidillah bin Umar telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Aslam Ayahnya 

yang berkata ”Ketika Bai‟at telah diberikan kepada Abu Bakar sepeninggal Rasulullah SAW. 

Ali dan Zubair masuk menemui Fatimah binti Rasulullah, mereka bermusyawarah 

dengannya mengenai urusan mereka. Sehingga ketika Umar menerima kabar ini Ia bergegas 

menemui Fatimah dan berkata ”Wahai Putri Rasulullah SAW demi Allah tidak ada 

seorangpun yang lebih aku cintai daripada ayahmu dan setelah Ayahmu tidak ada yang lebih 

aku cintai dibanding dirimu tetapi demi Allah hal itu tidak akan mencegahku jika orang-

orang ini berkumpul di sisimu untuk kuperintahkan agar rumah ini dibakar bersama mereka 

yang ada di dalam rumah”. Ketika Umar pergi, mereka datang dan Fatimah berbicara  

kepada mereka “tahukah kalian kalau Umar datang kemari dan bersumpah akan membakar 

rumah ini jika kalian kemari. Aku bersumpah demi Allah ia akan melakukannya jadi pergilah 

dan jangan berkumpul disini”. Oleh karena itu mereka pergi dan tidak berkumpul disana 

sampai mereka membaiat Abu Bakar [Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 14/567 no 38200 

dengan sanad shahih sesuai syarat Bukhari Muslim] 

Mungkin dalam pandangan Umar apa yang ia lakukan adalah untuk menegakkan kebenaran 

karena baiat telah ditetapkan kepada Abu Bakar. Jika Putri tercinta Nabi SAW sendiri 
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mendapat perlakuan seperti itu maka apalagi sahabat lain yang kemuliaannya sangat jauh 

dibawah Sayyidah Fathimah. Sehingga dapat dimaklumi pasca persitiwa ancaman 

pembakaran rumah Sayyidah Fathimah, sebagian sahabat yang awalnya tidak mau membaiat 

malah ikut membaiat Abu Bakar. Nah kedudukan mereka ini jelas tidak sama dengan 

kedudukan sahabat yang dari awal membaiat Abu Bakar atau dari awal mengajak orang 

berduyun-duyun untuk membaiat Abu Bakar. Salafy tidak bisa memahami perincian seperti 

ini karena pikiran mereka memiliki arah yang sama yaitu taklid terhadap para ulama mereka. 

Apakah salafy nashibi itu menganggap sahabat Nabi tidak bisa salah?. Lantas bagaimana 

dengan berbagai hadis shahih yang meriwayatkan kesalahan sebagian sahabat. Apakah 

menyatakan kesalahan sahabat berarti mengkafirkan sahabat? Atau jangan-jangan salafy 

meyakini kalau para sahabat terbebas dari kesalahan 

Satu lagi syubhat yang dilontarkan oleh Salafy nashibi yaitu mengakui kepemimpinan Imam 

Ali sepeninggal Nabi SAW adalah akidah syiah rafidhah yang sesat lagi menyesatkan. Hal ini 

jelas contoh lain betapa pikiran para salafy itu tidak bisa membedakan umum dan khusus, 

tidak bisa membedakan garis besar dan perincian, tidak bisa membedakan keseluruhan dan 

sebagian. Perkara Syiah rafidhah meyakini kepemimpinan Imam Ali sepeninggal Nabi SAW 

itu sudah jelas tetapi tidak setiap mereka yang mengakui kepemimpinan Imam Ali dikatakan 

Syiah rafidhah. Kami pribadi mengakui kepemimpinan Imam Ali sepeninggal Nabi SAW dan 

kami bukanlah Syiah rafidhah. Kami mengakui kepemimpinan Imam Ali sepeninggal Nabi 

SAW karena dalil-dalil yang sahih menyatakan demikian. Kami berpegang pada dalil 

bukannya taklid terhadap ulama tertentu. 

Apakah ketika sebagian ulama membolehkan menjamak shalat wajib tidak saat berpergian 

dan tidak pula karena hujan, maka ulama tersebut dikatakan Syiah rafidhah?. Apakah ketika 

Ibnu Umar dan Ali bin Husain menyatakan lafaz azan Hayya „Ala Khayru Amal, maka 

keduanya dikatakan Syiah rafidhah?. Apakah berpegang pada Kitab Allah dan Itrah Ahlul 

Bait Rasul, dikatakan syiah rafidhah?. Kemana akal kalian wahai salafy nashibi, tidakkah 

kalian melihat hadis-hadis shahih telah menyebutkan semua perkara tersebut. Ingat baik-baik 

yang mengaku berpegang pada Sunnah bukan hanya kalian semata, banyak mahzab lain dan 

individu-individu lain yang tidak terikat mahzab tertentu juga berjuang untuk berpegang pada 

sunnah. Jika kesimpulan mereka berbeda dengan kalian maka tidak perlu kalian menjadi 

seperti orang kerasukan, bantah sana bantah sini seolah kalian pemegang mutlak kebenaran. 

Ingatlah Agama Islam tidak selebar daun keladi salafy. Salam Damai 

Hadis Tsaqalain : Ahlul Bait Jaminan Keselamatan Dunia 

Dan Akhirat 

Posted on April 21, 2010 by secondprince  

Hadis Tsaqalain : Ahlul Bait Jaminan Keselamatan Dunia Dan Akhirat 

Telah diriwayatkan dengan berbagai sanad yang shahih bahwa Rasulullah SAW 

meninggalkan dua peninggalan yang berharga [Ats Tsaqalain] yaitu Kitab Allah dan Itrah 

Ahlul Bait Rasul SAW. Umat islam hendaknya berpegang teguh pada keduanya agar mereka 

terhindar dari kesesatan sepeninggal Rasul SAW. Ternyata sebagian orang menyimpan 

kedengkian terhadap Ahlul Bait, sebagian orang tersebut tidak rela kalau Ahlul Bait memiliki 

keutamaan yang tinggi. Sebagian orang tersebut tidak rela kalau Ahlul Bait dijadikan 

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/hadis-tsaqalain-ahlul-bait-jaminan-keselamatan-dunia-dan-akhirat/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/hadis-tsaqalain-ahlul-bait-jaminan-keselamatan-dunia-dan-akhirat/
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pegangan dan pedoman, bagi mereka Ahlul Bait cukup dihormati dan dicintai tetapi bukan 

menjadi pedoman umat agar tidak sesat. Sebagian orang yang mengaku salafy ini 

menyebarkan syubhat demi mengurangi keutamaan Ahlul Bait. Syubhat mereka hanya 

mengulang syubhat Syaikh mereka Ibnu Taimiyyah bahwa hadis Tsaqalain bukan 

memerintahkan agar umat berpegang teguh kepada Ahlul Bait tetapi maksud hadis tersebut 

adalah berpegang teguh kepada Kitab Allah sedangkan Ahlul Bait cukup dihormati dan 

dicintai tetapi bukan untuk dipegang teguh. 

Sebaik-baik bantahan bagi mereka adalah Hadis Tsaqalain yang dengan jelas menyebutkan 

lafaz “berpegang teguh pada Kitab Allah dan Ahlul Bait”. Lafaz ini adalah lafaz yang shahih 

dan penolakan salafy hanya menunjukkan kalau mereka tidak suka dengan apa yang 

Rasulullah SAW tetapkan. Mereka mengaku berpegang kepada sunnah tetapi mereka tidak 

segan-segan menentang apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan. Di bawah ini kami akan 

membahas berbagai hadis Tsaqalain dengan lafaz ―berpegang teguh‖ dan membongkar 

syubhat salafy nashibi terhadap hadis tesebut. 

Hadis Tsaqalain dengan lafaz ―berpegang teguh‖ telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat 

Nabi diantaranya Zaid bin Arqam RA, Abu Sa‘id Al Khudri RA, Jabir bin Abdullah RA dan 

Imam Ali AS. Dengan mengumpulkan sanad-sanadnya maka perintah berpegang teguh 

kepada Kitab Allah dan Ahlul Bait adalah tsabit dan shahih. 

. 

. 

. 

Hadis Zaid bin Arqam RA 
Hadis Tsaqalain riwayat Zaid bin Arqam RA dengan lafaz berpegang teguh diriwayatkan 

oleh Abu Dhuha Muslim bin Shubaih, Abu Thufail dan Habib bin Abi Tsabit. Riwayat Abu 

Dhuha disebutkan oleh Yaqub bin Sufyan Al Fasawi dalam Ma‘rifat Wal Tarikh 

ػََ٘خ ػََ٘خ ؿ٣ََ ػٖ حُلٖٔ رٖ ػز٤ي هللا ػٖ أر٢ ح٠ُل٠ ػٖ ٣ُي رٖ  َكيَّ ٣ل٠٤ هَخٍ َكيَّ

أٍهْ هَخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ا٢ٗ طخٍى ك٤ٌْ ٓخ إ طٌٔٔظْ رٚ ُٖ ط٠ِٞح 

ظ٠  خ ك لَه ظ ٣ ٖ ٜٔخ ُ ظ٢ ٝاٗ ٤ َٛ ر ٢ أ ظَط ظخد هللا ػِ ٝؿَ ٝػ ً

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Yahya yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir 

dari Hasan bin Ubaidillah  dari Abi Dhuha dari Zaid bin Arqam yang berkata Nabi SAW 

bersabda “Aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang-teguh kepadanya 

maka kalian tidak akan sesat yaitu Kitab Allah azza wa jalla dan ItrahKu Ahlul Baitku dan 

keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaKu di Al Haudh [Ma‟rifat Wal Tarikh 

Al Fasawi 1/536] 

Riwayat Abu Dhuha telah kami bahas secara khusus dalam pembahasan tersendiri dan sanad 

ini shahih tanpa keraguan. Yahya syaikh [guru] Ya‘qub bin Sufyan adalah Yahya bin Yahya 

bin Bakir bukan Yahya bin Mughirah As Sa‘di karena Yahya bin Mughirah tidak dikenal 

sebagai gurunya Yaqub Al Fasawi. Jadi Jarir bin Abdul Hamid meriwayatkan hadis ini 

kepada Yahya bin Yahya bin Bakir dan juga kepada Yahya bin Mughirah As Sa‘di. Riwayat 
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Yahya bin Yahya bin Bakir disebutkan oleh Al Fasawi sedangkan riwayat Yahya bin 

Mughirah As Sa‘di disebutkan oleh Al Hakim [Al Mustadrak no 4711]. 

Hadis Zaid bin Arqam riwayat Abu Thufail disebutkan dalam Al Mustadrak Al Hakim dan 

Juz Abu Thahir. Yang meriwayatkan dari Abu Thufail [seorang sahabat Nabi] adalah 

Salamah bin Kuhail dan yang meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail adalah kedua putranya 

Yahya dan Muhammad serta Syu‘aib bin Khalid. 

زؤ ف خ٫ أٗ ٔـ١ِ ه ٖ أكٔي حُ ِؾ ر ٓلخم ٝىػ ٖ ا ٌَ ر ٞ ر ٘خٙ أر ىػ

 ْ٤ َحٛ ٖ ار ٔخٕ ر ٘خ ك ٢ِ ػ ٖ ػ ٘خ ح٧ٍُم ر ٞد ػ ٖ أ٣ ٓلٔي ر

 َ٤ ل ط ٢ حُ ٤ٚ ػٖ أر ٤َ ػٖ أر ًٜ ٖ ٔش ر ِ ٓ  ٖ ٘خ ٓلٔي ر ٢ ػ ٓخٗ ٌَ حُ

وٍٞ  ٣ ٚ٘ ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ْ ٖ أٍه ي ر ٓٔغ ٣ُ  ٚ ِش أٗ ٖ ٝحػ ػٖ ر

٤ٖ ٓي ِْ ر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٍِ ٘ي ٗ ٘ش ػ ٔي٣ س ٝحُ

ْ ٍحف  ٘ـَحص ػ لض حُ ٓخ ط ٘خّ  ْ٘ حُ ٌ ٗـَحص هْٔ ىٝكخص ػظخّ ك

زخ  ٤ خّ هط ْ ه ٠ِ ػ ٜ ٤ش ك ٘ ِْ ػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ْ وٍٞ ػ ٗخء هللا إٔ ٣ ٓخ  وخٍ  َ ٝٝػع ك ًًٝ ٤ٚ ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ ك

ٛٔخ  ٞ ٔظ ؼ ز ِٞح إ حط ٠ ٖ ط ُ ٖ ٣ ٌْ أَٓ ٤ خٍى ك ٢ ط ٘خّ اٗ ٜخ حُ خٍ أ٣ ه

ظخد هللا ٝأٙ ٛٔخ ً ٝ ٠ ٢ أُٝ ٕٞ اٗ ِٔ ؼ خٍ أط ْ ه ٢ ػ ظَط ظ٢ ػ ٤ ٍ ر

ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ ؼْ ك ٞح ٗ خُ حص ه ٬ع َٓ ْٜٔ ػ ل ٤ٖ ٖٓ أٗ ٘ ٔئٓ خُ ر

ٙ ٫ٞٓ  ٢ِ ؼ ٘ض ٫ٞٓٙ ك ً ٖٓ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq dan Da‟laj bin Ahmad Al Sijziiy yang 

keduanya bekata telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ayub yang menceritakan 

kepada kami Al „Azraq bin Ali yang menceritakan kepada kami Hasan bin Ibrahim Al 

Kirmani yang berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah bin Kuhail dari 

Ayahnya dari Abu Thufail bin Watsilah yang mendengar Zaid bin Arqam RA berkata 

“Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat di antara Mekkah dan Madinah di dekat pohon-

pohon yang teduh dan orang-orang membersihkan tanah di bawah pohon-pohon tersebut. 

Kemudian Rasulullah SAW mendirikan shalat, setelah itu Beliau SAW berbicara kepada 

orang-orang. Beliau memuji dan mengagungkan Allah SWT, memberikan nasehat dan 

mengingatkan kami. Kemudian Beliau SAW berkata ”Wahai manusia, Aku tinggalkan 

kepadamu dua hal atau perkara, yang apabila kamu mengikuti keduanya maka kamu tidak 

akan tersesat yaitu Kitab Allah dan Ahlul BaitKu, ItrahKu. Kemudian Beliau SAW berkata 

tiga kali “Bukankah Aku ini lebih berhak terhadap kaum muslimin dibanding diri mereka 

sendiri. Orang-orang menjawab “Ya”. Kemudian Rasulullah SAW berkata” Barangsiapa 

yang menganggap aku sebagai maulanya, maka Ali adalah juga maulanya. [Mustadrak Ash 

Shahihain no 4577] 

Al Hakim berkata setelah meriwayatkan hadis ini ”shahih sesuai syarat Bukhari Muslim”. 

Setelah kami teliti kembali pernyataan Al Hakim tidaklah benar. Hadis ini diriwayatkan oleh 

para perawi tsiqah kecuali Al Azraq bin Ali dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail 

[keduanya bukan perawi Bukhari Muslim]. Al Azraq bin Ali adalah perawi yang shaduq 

hasanul hadis sedangkan Muhammad bin Salamah bin Kuhail adalah perawi dhaif yang dapat 

dijadikan i‘tibar. 
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 Syaikh Abu Bakr bin Ishaq Al Faqih disebutkan oleh Adz Dzahabi kalau ia seorang Imam 
Allamah Al Muhaddis Syaikh Al Islam [As Siyar 15/483 no 274] 

 Da’laj bin Ahmad disebutkan oleh Al Khatib kalau ia seorang yang tsiqat tsabit [Tarikh 
Baghdad 8/383 no 4495] 

 Muhammad bin Ayub adalah Muhammad bin Ayub bin Yahya bin Dhurais Al Bajali. Adz 
Dzahabi menyebutnya “muhaddis tsiqat” *As Siyar 13/449 no 222+. Al Khalili berkata “tsiqat 
muttafaq alaihi” *Al Irsyad 2/144] 

 Al ‘Azraq bin Ali seorang perawi yang shaduq hasanul hadis. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat dan telah meriwayatkan darinya para hafizh yang tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 
376] 

 Hasan bin Ibrahim Al Kirmani seorang perawi Bukhari Muslim. Ibnu Main dan Ibnu Madini 
menyatakan tsiqat. Abu Zur’ah berkata “tidak ada masalah”. Ahmad menggolongkannya 
sebagai seorang yang shaduq. Nasa’i berkata “tidak kuat”*At Tahdzib juz 2 no 447+. Adz 
Dzahabi berkata “tsiqat” *Al Kasyf no 995+ 

 Muhammad bin Salamah bin Kuhail termasuk perawi yang dhaif tetapi dapat dijadikan 
i’tibar. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat *Ats Tsiqat juz 7 no 10505+. Abu Hatim 
mengatakan kalau Muhammad bin Salamah lebih disukai dibanding saudaranya Yahya dan 
Muhammad bin Salamah lebih didahulukan dibanding Yahya *Al Jarh Wat Ta’dil 7/276 no 
1493+. Daruquthni berkata “dijadikan i’tibar” *Su’alat Al Barqani no 539+ 

 Salamah bin Kuhail adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ahmad berkata “mutqin dalam 
hadis”. Ibnu Ma’in, Ibnu Sa’ad, Al Ijli, Abu Zur’ah, Abu Hatim, Nasa’i, Ibnu Hibban, Yaqub bin 
Syaibah menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 4 no 269]. 

Muhammad bin Salamah bin Kuhail diikuti oleh Yahya bin Salamah bin Kuhail sebagaimana 

disebutkan dalam Juz Abu Thahir dengan sanad dari Qasim bin Zakaria bin Yahya dari Yusuf 

bin Musa dari Ubaidillah bin Musa dari Yahya bin Salamah bin Kuhail dari ayahnya dari Abu 

Thufail dari Zaid bin Arqam [Juz Abu Thahir no 143]. Para perawinya tsiqah kecuali Yahya 

bin Salamah bin Kuhail seorang yang matruk sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar [At Taqrib 

2/304]. 

Selain Yahya, Muhammad bin Salamah juga memiliki mutaba‘ah dari Syu‘aib bin Khalid 

yang juga disebutkan dalam Juz Abu Thahir dengan jalan sanad dari Abu Bakar Qasim bin 

Zakaria bin Yahya dari Muhammad bin Humaid dari Harun bin Mughirah dari Amr bin Abi 

Qais dari Syu‘aib bin Khalid dari Salamah bin Kuhail dari Abu Thufail dari Zaid bin Arqam 

[Juz Abu Thahir no 142]. Hadis ini para perawinya tsiqat kecuali Muhammad bin Humaid, ia 

seorang yang dhaif. Ibnu Ma‘in, Muhammad bin Yahya Adz Dzahiliy, Ahmad, dan Ja‘far bin 

Abi Utsman Ath Thayalisi telah menta‘dilkannya. Nasa‘i berkata ―tidak tsiqat‖. Ia didustakan 

oleh Shalih bin Muhammad, Abu Zur‘ah dan Ibnu Khirasy. Yaqub bin Syaibah berkata 

―banyak meriwayatkan hadis munkar‖ [At Tahdzib juz 9 no 181]. Ibnu Hajar berkata 

―seorang hafizh yang dhaif‖ [At Taqrib 2/69]. 

Secara keseluruhan riwayat Salamah bin Kuhail dari Abu Thufail dari Zaid bin Arqam 

kedudukannya hasan lighairihi karena riwayat Muhammad bin Salamah bin Kuhail dikuatkan 

oleh riwayat Abu Dhuha dari Zaid bin Arqam serta riwayat Habib bin Abi Tsabit dari Zaid 

bin Arqam. Riwayat Habib bin Abi Tsabit disebutkan dalam Sunan Tirmidzi 

٘خ خٍ كيػ ٤َ ه ٠ ٖ ك ٘خ ٓلٔي ر ٢ كيػ ٞك ً ٌٍ٘ ٔ ٖ حُ ٢ِ ر ٘خ ػ  كيػ

 ٢ ٖ أر ٤ذ ر ز ٤ي ٝ ح٧ػٖٔ ػٖ ك ؼ ٓ  ٢ ٤ش ػٖ أر ح٧ػٖٔ ػٖ ػط

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خ٫ ه ٜ٘ٔخ ه ٢ٟ هللا ػ ٍ ْ ٖ أٍه ي ر ض ػٖ ٣ُ خر ػ
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ِٞح  ٠ ٖ ط ُ ٚ ظْ ر ٌ ٔ ٔ ٓخ إ ط  ٌْ ٤ خٍى ك ٢ ط ِْ اٗ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

 ٠ ٔٔخء اُ ٓٔيٝى ٖٓ حُ زَ  ظخد هللا ك ً َ ٛٔخ أػظْ ٖٓ ح٥ه ؼي١ أكي ر

لَم ظ ٣ ٖ ظ٢ ُٝ ٤ َٛ ر ٢ أ ظَط لٞٝ ح٧ٍٝ ٝػ ٢ِ حُ َىح ػ ظ٠ ٣ ح ك

ٔخ ٤ٜ ٢ ك لٞٗ ِ و ٤ق ط ظَٝح ً خٗ  ك

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Mundzir Al Kufi yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Fudhail yang berkata telah menceritakan kepada kami Al 

A‟masyi dari Athiyah dari Abu Sa‟id dan Al A‟masy dari Habib bin Abi Tsabit dari Zaid bin 

Arqam RA yang keduanya [Abu Sa‟id dan Zaid] berkata Rasulullah SAW bersabda 

“Sesungguhnya Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh 

kepadanya niscaya kamu tidak akan tersesat sepeninggalku, yang mana yang satunya lebih 

besar dari yang lainnya, yaitu Kitab Allah, yang merupakan tali penghubung antara langit 

dan bumi, dan ItrahKu Ahlul BaitKu. Keduanya  tidak akan pernah berpisah sehingga 

datang menemuiku di telaga Haudh. Maka perhatikanlah bagaimana kamu memperlakukan 

keduanya” [Sunan Tirmidzi 5/663 no 3788] 

Hadis Habib bin Abi Tsabit ini sanadnya shahih diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat. 

Al A‘masy dikenal sebagai mudalis martabat kedua [Thabaqat Al Mudallisin no 55] yaitu 

mudalis yang ‘an anahnya dijadikan hujjah dalam kitab shahih ditambah lagi Al A‘masy telah 

meriwayatkan hadis Tsaqalain dengan lafal ‖telah menceritakan kepada kami Habib bin Abi 

Tsabit‖ seperti yang tercantum dalam Al Mustadrak no 4576. Habib bin Abi Tsabit juga 

disebutkan Ibnu Hajar sebagai mudallis tetapi martabat ketiga [Thabaqat Al Mudallisin no 

69]. Dalam At Taqrib Ibnu Hajar berkata ‖tsiqat banyak mengirsalkan hadis dan melakukan 

tadlis‖ tetapi Syaikh Syu‘aib Al Arnauth dan Bashar Awad Ma‘ruf berkata ‖perkataan banyak 

mengirsalkan hadis dan melakukan tadlis perlu diteliti kembali dan tidak shahih‖ [Tahrir At 

Taqrib no 1084] 

 Ali bin Mundzir adalah perawi Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah yang dikenal tsiqat. Ibnu Abi 
Hatim, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ibnu Numair menyatakan tsiqat. Daruquthni dan Maslamah 
bin Qasim berkata ”tidak ada masalah padanya” *At Tahdzib juz 7 no 627+. Ibnu Hajar 
berkata shaduq tasyayyu’ *At Taqrib 1/703+ dan dikoreksi dalam Tahrir At taqrib kalau Ali bin 
Mundzir seorang yang tsiqat [Tahrir At Taqrib no 4803] 

 Muhammad bin Fudhail adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu Ma’in, Ibnu 
Sa’ad, Al Ijli, Ali bin Madini, Ibnu Hibban, Ibnu Syahin, Yaqub bin Sufyan menyatakan tsiqat. 
Abu Zur’ah berkata ”shaduq” dan Nasa’i berkata ”tidak ada masalah padanya”. Daruquthni 
berkata ”tsabit dalam hadis” *At Tahdzib juz 9 no 660+. Ibnu Hajar berkata ”shaduq” *At 
Taqrib 2/125] dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau Muhammad bin Fudhail seorang 
yang tsiqat [Tahrir At Taqrib no 6227] 

 Sulaiman bin Mihran Al A’masy adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Al Ijli dan 
Nasa’i berkata “tsiqat tsabit”. Ibnu Ma’in berkata “tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 4 no 386]. Ibnu Hajar menyebutkannya sebagai mudallis 
martabat kedua yang ‘an anahnya dijadikan hujjah dalam kitab shahih *Thabaqat Al 
Mudallisin no 55] 

 Habib bin Abi Tsabit adalah tabiin perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in, Nasa’i, Al 
Ijli, Abu Hatim, Al Azdi, Ibnu Ady menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 2 no 323]. Adz Dzahabi 
berkata “tsiqat mujtahid faqih” *Al Kasyf no 902+ dan Ibnu Hajar berkata “tsiqat faqih banyak 
melakukan irsal dan tadlis” *At Taqrib 1/183+ dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa 
perkataan Ibnu Hajar “banyak melakukan irsal dan tadlis” perlu diteliti kembali dan tidak 
shahih [Tahrir At Taqrib no 1084]. Tuduhan tadlis kepada Habib bin Abi Tsabit dinyatakan 
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oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, tidak ada diantara para ulama sebelumnya yang 
menyatakan demikian dan perkataan mereka hanya berdasarkan pada hadis-hadis Habib 
yang dikatakan irsal seperti riwayatnya dari Urwah padahal Habib bin Abi Tsabit memang 
bertemu dengan Urwah dan riwayatnya dari Urwah tsabit atau shahih [seperti yang 
dikatakan Abu Dawud]. Ibnu Ady setelah memeriksa hadis-hadis Habib bin Abi Tsabit, ia 
menyatakan Habib tsiqat tanpa menyebutkan soal tadlis. 

Habib bin Abi Tsabit lahir pada tahun 46 H sedangkan Zaid bin Arqam wafat pada tahun 68 

H. jadi ketika Zaid wafat Habib berumur 22 tahun dan keduanya tinggal di kufah sehingga 

sangat memungkinkan bagi Habib bin Abi Tsabit bertemu dengan Zaid bin Arqam dan 

mendengar hadis darinya. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan kalau Habib tidak 

mendengar dari Zaid atau riwayatnya dari Zaid mursal. Disebutkan bahwa Ali bin Madini 

berkata ―Habib bin Abi Tsabit bertemu dengan Ibnu Abbas, mendengar dari Aisyah dan tidak 

mendengar dari sahabat lainnya [Jami‘ Al Tahsil Fi Ahkam Al Marasil no 117]. Perkataan 

Ibnu Madini keliru karena telah tsabit bahwa Habib bin Abi Tsabit juga mendengar dari Ibnu 

Umar sehingga perkataan Ibnu Madini ―tidak mendengar dari sahabat lainnya‖ jelas sekali 

keliru. 

Disebutkan dalam Al Mustadrak no 4576 kalau Habib bin Abi Tsabit meriwayatkan hadis 

Tsaqalain dari Abu Thufail dari Zaid bin Arqam. Kami katakan keduanya shahih, Habib 

meriwayatkan dari Zaid bin Arqam dan Habib meriwayatkan dari Abu Thufail dari Zaid. Zaid 

bin Arqam dan Abu Thufail keduanya adalah sahabat Nabi. Bisa saja dikatakan bahwa 

riwayat Habib dari Abu Thufail dari Zaid menunjukkan bahwa Habib melakukan tadlis 

sehingga ia menghilangkan nama Abu Thufail dan meriwayatkan langsung dari Zaid. Kami 

katakan perkataan ini hanya bersifat dugaan semata dan jika benar maka tadlis yang 

dilakukannya tidak bersifat cacat karena nama yang Habib hilangkan adalah nama sahabat 

Nabi yaitu Abu Thufail sehingga kalau mau dikatakan tadlis maka kedudukan Habib adalah 

mudallis martabat pertama yaitu yang sedikit melakukan tadlis atau ia melakukan tadlis dari 

perawi yang tsiqat atau adil. Tadlis yang seperti ini jelas bisa dijadikan hujjah. 

Abu Dhuha, Abu Thufail dan Habib bin Abi Tsabit ketiganya telah meriwayatkan dari Zaid 

bin Arqam RA hadis Tsaqalain dengan lafaz ―berpegang teguh‖ atau ―mengikuti‖ Itrah Rasul 

Ahlul Bait Rasul SAW. Dengan mengumpulkan sanad-sanadnya dapat dilihat bahwa hadis 

dengan lafaz tersebut memang tsabit dari Zaid bin Arqam RA. 

. 

. 

. 

Hadis Abu Sa’id Al Khudri RA 
Telah disebutkan dalam Sunan Tirmidzi di atas dengan jalan sanad dari Ali bin Mundzir dari 

Muhammad bin Fudhail dari Al A‘masy dari Athiyah Al Aufy dari Abu Sa‘id Al Khudri RA. 

Sanad ini hasan para perawinya tsiqat kecuali Athiyah Al Aufy seorang yang hadisnya hasan. 

Pembahasan tentang kredibilitas beliau terdapat dalam thread khusus. Sebagian ulama 

menta‘dilkan Athiyah dan sebagian yang lain mendhaifkannya. Mereka yang mendhaifkan 

Athiyyah tidak memiliki alasan yang kuat kecuali kalau Athiyyah dinyatakan melakukan 

tadlis syuyukh. Dan telah dibuktikan kalau tuduhan tadlis syuyukh terhadap Athiyyah tidak 

tsabit sehingga pendapat yang rajih adalah pendapat ulama yang menta‘dilkan Athiyyah Al 



 1255 

Aufy. Selain Al A‘masy, yang meriwayatkan dari Athiyyah adalah Abdul Malik bin Abi 

Sulaiman 

ِي  ٔ زي حُ ٘خ ػ ؼ ٤َ ه ٔ ٗ ٖ ٘خ ر ؼ ٢ ه ٢٘ أر خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ كيػ

وي ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ ٢ ػٖ أر ؼٞك ٤ش حُ خٕ ػٖ ػط ٤ٔ ِ ٓ  ٢ ٖ أر خٍ ر خٍ ه ١ٍ ه

 ْ ٓخ حٕ أهٌط  ٌْ ٤ ض ك ًَ ي ط ٢ ه ِْ حٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ظخد هللا  ً َ زَ ٖٓ ح٥ه ٜ٘ٔخ أً ٤ٖ ٝحكي ٓ ِ و ؼ ؼي١ حُ ِٞح ر ٠ ٖ ط ُ ٚ ر

 ٖ ٜٔخ ُ ظ٢ ح٫ ٝحٗ ٤ َٛ ر ٢ أ ظَط ٠ ح٧ٍٝ ٝػ ٔٔخء حُ ٓٔيٝى ٖٓ حُ زَ  ك

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ظ٠ ٣ خ ك لَه ظ ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Athiyyah Al Aufiy dari Abu 

Sa‟id Al Khudri RA yang berkata Rasulullah SAW bersabda “Aku tinggalkan untuk kalian 

yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan sesat 

sepeninggalKu Ats Tsaqalain, dimana salah satunya lebih besar dari yang lainnya yaitu 

Kitab Allah tali Allah yang terbentang antara langit dan bumi dan Itrahku Ahlul Baitku. Dan 

keduanya tidak akan berpisah sampai menemuiku di telaga Al Haudh [Fadhail As Shahabah 

no 990] 

Hadis Abu Sa‘id Al Khudri ini sanadnya hasan. Diriwayatkan oleh para perawi tsiqat kecuali 

Athiyyah Al Aufy seorang yang hadisnya hasan 

 Abdullah bin Ahmad bin Hanbal adalah seorang Imam yang tsiqat [At Taqrib 1/477]. Al 
Khatib berkata ”tsiqat tsabit”. Nasa’i dan Daruquthni menyatakan tsiqat. Al Khalal 
menyatakan ia shalih shaduq [At Tahdzib juz 5 no 246] 

 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Al Hafizh Tsiqat Faqih Hujjah [At Taqrib 1/44 no 
96+. Abu Hatim berkata ”imam hujjah”. Al Ijli berkata ”tsiqat tsabit”. Nasa’i berkata ”tsiqat 
ma’mun”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu Sa’ad berkata ”tsiqat tsabit 
shaduq meriwayatkan banyak hadis” *At Tahdzib juz 1 no 126+ 

 Abdullah bin Numair Al Hamdani adalah perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu Ma’in, Ibnu 
Hibban, Al Ijli dan Ibnu Sa’ad berkata ”tsiqat” *At Tahdzib juz 6 no 110+. Ibnu Hajar berkata 
”tsiqat” *At Taqrib 1/542+ 

 Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah perawi Bukhari dalam Ta’liq Shahih Bukhari, Muslim 
dan Ashabus Sunan. Ahmad, Ibnu Ma’in, Ibnu Ammar, Yaqub bin Sufyan, Nasa’i, Ibnu Sa’ad, 
Tirmidzi menyatakan ia tsiqat. Al Ijli berkata ”tsabit dalam hadis”. Abu Zur’ah berkata ”tidak 
ada masalah padanya” *At Tahdzib juz 6 no 751+. Ibnu Hajar berkata ”shaduq lahu awham” 
[At Taqrib 1/616] dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau Abdul Malik bin Abi Sulaiman 
seorang yang tsiqat [Tahrir At Taqrib no 4184] 

 Athiyyah bin Sa’ad bin Junadah Al Aufiy adalah tabiin yang hadisnya hasan. Ibnu Sa’ad 
berkata ”seorang yang tsiqat, insya Allah memiliki hadis-hadis yang baik dan sebagian orang 
tidak menjadikannya sebagai hujjah” *Thabaqat Ibnu Sa’ad 6/304+. Al Ijli berkata ”tsiqat dan 
tidak kuat” *Ma’rifat Ats Tsiqat no 1255+. Ibnu Syahin memasukkannya sebagai perawi tsiqat 
dan mengutip Yahya bin Ma’in yang berkata ”tidak ada masalah padanya” *Tarikh Asma Ats 
Tsiqat no 1023]. At Tirmidzi telah menghasankan banyak hadis Athiyyah Al Aufiy dalam kitab 
Sunan-nya. Sebagian ulama mendhaifkannya seperti Sufyan, Ahmad dan Ibnu Hibban serta 
yang lainnya dengan alasan tadlis syuyukh. Telah kami buktikan kalau tuduhan ini tidaklah 
tsabit sehingga yang rajih adalah penta’dilan terhadap Athiyyah. 
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Imam Bukhari berkata ―Ahmad berkata tentang hadis Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari 

Athiyyah dari Abu Sa‘id bahwa Nabi SAW bersabda ―aku tinggalkan untuk kalian Ats 

Tsaqalain‖ hadis orang-orang kufah yang mungkar [Tarikh As Saghir juz 1 no 1300]. 

Perkataan Ahmad bin Hanbal ini sangat jelas kebathilannya. Hadis Tsaqalain tidak hanya 

diriwayatkan oleh Abdul Malik dari Athiyyah dari Abu Sa‘id tetapi telah diriwayatkan 

dengan banyak jalan dan diantaranya terdapat jalan yang shahih seperti halnya riwayat Zaid 

bin Arqam sebelumnya. Jika dikatakan ―munkar‖ itu terletak pada matan-nya maka kami 

katakan jelas itu mengada-ada, justru tindakan menentang kabar shahih lebih patut untuk 

dikatakan ―munkar‖. Perkataan Ahmad ini bisa jadi didasari oleh pendapatnya terhadap 

Athiyyah dimana ia memandangnya dhaif karena tadlis syuyukh Athiyyah dari Al Kalbi 

sehingga Ahmad bin Hanbal mengira hadis ini adalah bagian dari kedustaan Al Kalbi. Tentu 

saja perkiraan ini hanya berlandaskan pada tuduhan yang keliru sebagaimana telah kami 

buktikan kalau tuduhan tadlis syuyukh terhadap Athiyyah tidaklah tsabit. Ahmad bin Hanbal 

dan yang lainnya telah salah dalam menilai Athiyyah. 

. 

. 

. 

Hadis Jabir bin Abdullah RA 
Hadis Jabir bin Abdullah dengan lafaz ―berpegang teguh‖ diriwayatkan dengan jalan sanad 

dari Zaid bin Hasan Al Anmathi dari Ja‘far bin Muhammad dari Ayahnya dari Jabir RA. 

Sanad tersebut hasan, Zaid bin Hasan Al Anmathi seorang yang shaduq hasanul hadis dan ia 

memiliki mutaba‘ah dari Hatim bin Ismail dan Ibrahim bin Al Muhajir Al Azdi 

 ٞٛ  ٖٔ ل ٖ حُ ي ر ٘خ ٣ُ ٢ كيػ ٌٞك َكٖٔ حُ زي حُ ٖ ػ َٜ ر ٘خ ٗ كيػ

خٍ  زي هللا ه ٖ ػ َ ر ٤ٚ ػٖ ؿخر ٖ ٓلٔي ػٖ أر لَ ر ؼ ٔخ٢١ ػٖ ؿ ح٧ٗ

 ٞٛ ش ٝ ّٞ ػَك ٚظ ٣ ٢ كـ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ض ٍ ٍأ٣

ي  ٢ ه ٘خّ اٗ ٜخ حُ خ أ٣ وٍٞ ٣ ٚظ ٣ ؼ ٔٔ وطذ ك ٜٞحء ٣ و ٚظ حُ خه ٗ ٠ ِ ػ

٢ ض ك ًَ َٛ ط ٢ أ ظَط ظخد هللا ٝػ ِٞح ً ٠ ٖ ط ُ ٚ ْ ر ٓخ إ أهٌط  ْ ً

ظ٢ ٤  ر

Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Abdurrahman Al Kufi yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Zaid bin Hasan, ia Al Anmathi dari Ja‟far bin Muhammad dari 

Ayahnya dari Jabir bin Abdullah yang berkata Aku melihat Rasululah SAW saat 

melaksanakan haji di arafah, ketika itu Beliau sedang berkhutbah di atas untanya Al 

Qashwa‟. Aku mendengar Beliau SAW bersabda ”Wahai manusia sesungguhnya aku 

meninggalkan untuk kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak 

akan tersesat yaitu Kitab Allah dan Itrahku Ahlul Baitku” [Sunan Tirmidzi 5/662 no 3786] 

Hadis ini sanadnya hasan. Para perawinya tsiqat kecuali Zaid bin Hasan Al Anmathi 

seorang yang shaduq hasanul hadis. Ibnu Hibban dan Tirmidzi menta‘dilkannya, telah 

meriwayatkan darinya banyak perawi tsiqat. Abu Hatim berkata ‖munkar al hadis‖. Abu 

Hatim menyendiri dalam menjarh Zaid bin Hasan dan ia terkenal ulama yang mutasyadud 

[berlebihan] dalam mencacatkan perawi. Cukup dikenal kalau Abu Hatim banyak 
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mencacatkan perawi shahih. Oleh karena itu jarh Abu Hatim yang menyendiri tidak bisa 

dijadikan hujjah jika terdapat penta‘dilan oleh ulama lain. 

 Nashr bin Abdurrahman Al Kufi adalah perawi Tirmidzi dan Ibnu majah yang tsiqat. Nasa’i 
dan Maslamah menyatakan ”tsiqat”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat *At 
Tahdzib juz 10 no 776+. Ibnu Hajar berkata ”tsiqat” *At Taqrib 2/243+ 

 Zaid bin Hasan Al Anmathi adalah perawi Tirmidzi seorang yang shaduq hasanul hadis. Telah 
meriwayatkan darinya para perawi tsiqat seperti Ishaq bin Rahawaih, Sa’id bin Sulaiman Al 
Wasithi, Ali bin Madini, Nashr bin Abdurrahman Al Kufi dan yang lainnya. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Abu Hatim berkata ”munkar al hadits” *At Tahdzib juz 3 
no 741]. Bukhari telah menyebutkan Zaid bin Hasan tanpa menyebutkan jarh maupun ta’dil 
*Tarikh Al Kabir juz 3 no 1306+. At Tirmidzi berkata ”hadis ini hasan gharib dari jalur ini” dan 
”Zaid bin Hasan telah meriwayatkan darinya Sa’id bin Sulaiman dan lebih dari seorang ahlul 
ilmu” *Sunan Tirmidzi no 3786+. Penta’dilan Ibnu Hibban dan Tirmidzi serta penyebutan Al 
Bukhari tanpa jarh maupun ta’dil ditambah lagi telah meriwayatkan darinya para perawi 
tsiqat dan hafizh maka kedudukan Zaid bin Hasan Al Anmathi adalah shaduq hasanul hadis. 
Pencacatan Abu Hatim tidak bisa dijadikan hujjah karena dua alasan yaitu pertama Abu 
Hatim terkenal mutasyadud atau berlebihan dalam mencacat perawi sehingga dikenal ia 
banyak mencacatkan perawi shahih. Kedua perkataan ”munkar al hadits” bisa jadi merujuk 
pada perkataan Ahmad ketika disebutkan hadis Tsaqalain riwayat Athiyyah bahwa hadis 
tersebut munkar sehingga ketika Zaid bin Hasan meriwayatkan hadis ini, Abu Hatim 
menyatakan hadisnya mungkar. 

 Ja’far bin Muhammad adalah seorang Imam yang tsiqat. Syafi’i, Ibnu Ma’in, Abu Hatim, Ibnu 
Adiy, Ibnu Hibban, dan Nasa’i berkata ”tsiqat”. As Saji berkata ”shaduq ma’mun” *At Tahdzib 
juz 2 no 156+. Ibnu Hajar berkata ”shaduq faqih imam” *At Taqrib 1/163+. Pendapat yang 
benar adalah Beliau seorang yang tsiqat dan imam yang faqih. 

 Muhammad bin Ali bin Husain adalah seorang Imam yang tsiqat. Ibnu Sa’ad dan Al Ijli 
berkata ”tsiqat”. Ibnul Barqi berkata ”faqih yang utama”. Nasa’i berkata fuqaha penduduk 
Madinah dari golongan tabiin”. *At Tahdzib juz 9 no 582+. Ibnu Hajar berkata ”tsiqat fadhl” 
[At Taqrib 2/114] 

Sudah jelas kedudukan hadis Jabir ini hasan. Salafy nashibi berusaha melemahkan hadis Jabir 

dengan mencacatkan Zaid bin Hasan Al Anmathi. Mereka dengan senangnya bertaklid pada 

perkataan Abu Hatim. Telah disebutkan sebelumnya kalau jarh Abu Hatim yang menyendiri 

tidak bisa dijadikan hujjah jika terdapat penta‘dilan ulama lain. Perhatikan perkataan Adz 

Dzahabi berikut 

اًح ٝػن أرٞ كخطْ ٍؿ٬ً كظٔٔي روُٞٚ كبٗٚ ٫ ٣ٞػن ا٫ ٍؿ٬ً ٛل٤ق حُلي٣غ ٝاًح 

٤ٚ  ٤ُٖ ٍؿ٬ً أٝ هخٍ ٫ ٤َٙ ك خٍ ؿ ٓخ ه  َٟ ظ٠ ط ق ك ظٞه ٚ ك ظؾ ر ل ٣

 ٢ ٘ض ك ؼ ظ ٓ ٚ بٗ ْ ك ٢ كخط ق أر ـ٣َ ٠ِ ط زٖ ػ ٬ ط ٚو أكي ك بٕ ٝػ ك

ـش ل ٤ْ ر ٜلخف ُ لش ٖٓ ٍؿخٍ حُ ٢ ١خث خٍ ك ي ه َؿخٍ ه ٤ْ   حُ ُ

ي لٞ ًُ و١ٞ أٝ ٗ  ر

Jika Abu Hatim menyatakan tsiqah kepada seorang perawi maka ambillah karena ia tidaklah 

menyatakan tsiqat kecuali pada perawi yang shahih hadisnya dan jika ia menyatakan layyin 

(melemahkan) seorang perawi atau mengatakan “tidak bisa dijadikan hujjah” maka 

bertawaqquflah sampai diketahui perkataan ulama lain tentang perawi tersebut dan jika ada 

ulama lain menyatakan tsiqat maka tak perlu dianggap pencacatan Abu Hatim karena ia 
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suka mencari-cari kesalahan perawi, ia sering mengatakan pada perawi-perawi shahih 

“bukan hujjah” dan “tidak kuat” atau perkataan yang lainnya [As Siyar 13/260] 

Zaid bin Hasan telah dita‘dilkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Bukhari menyebutkan 

tentangnya tanpa menyebutkan adanya cacat seperti yang dikatakan Abu Hatim. Dan telah 

meriwayatkan dari Zaid sekumpulan perawi tsiqat. Keterangan ini semua cukup untuk 

menyatakan kalau Zaid bin Hasan seorang yang shaduq hasanul hadis. Riwayat Zaid bin 

Hasan dari Ja‘far bin Muhammad ternyata memiliki mutaba‘ah dari Ibrahim bin Muhajir Al 

Azdi Al Kufi yang disebutkan oleh Al Khatib [Al Muttafaq Wal Muftariq 2/31 no 78] dan 

Hatim bin Ismail yang disebutkan oleh Abdul Karim bin Muhammad Ar Rafi‘i [Tadwin Fi 

Akhbar Qazwin 2/266]. Ibrahim bin Muhajir disebutkan biografinya oleh Ibnu Hajar tanpa 

menyebutkan jarh maupun ta‘dil [At Tahdzib juz 1 no 302] sedangkan Hatim bin Isma‘il 

adalah perawi yang tsiqat. Yahya bin Ma‘in, Daruquthni, Ibnu Hibban, Al Ijli dan Adz 

Dzahabi menyatakan tsiqat [Tahrir At Taqrib no 994] 

. 

. 

. 

Hadis Ali bin Abi Thalib RA 
Hadis Ali bin Abi Thalib RA ini diriwayatkan dengan jalan sanad dari Katsir bin Zaid Al 

Aslamiy dari Muhammad bin Umar bin Ali dari Ayahnya dari Ali RA. 

ِي  َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ َُ ْر ؼ٤ِ ًَ ٍَ ػ٘خ  َُْؼوَِي١ُّ هَخ ٍَ ح ِٓ ٍَ ػ٘خ أَرُٞ َػخ ٍٝم هَخ ُُ َْ َٓ  ُٖ ُْ ْر ٤ِٛ ح ََ ػََ٘خ اْر َكيَّ

ْٖ َػ٢ٍِِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ِٖ َػ٢ٍِِّ َػ ََ ْر َٔ ِٖ ُػ ُ  ْر ٠َِّ هللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  سَ  أَ ََ ـَ َّ٘ ََ حُ َْ َك٠َ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ

ٍَ ح ر٤َِِي َػ٢ٍِِّ كَوَخ ًٌ َؽ آِه ََ ٍّْ كََو ََّ   رُِو َؿ َٝ  َِّ َ َػ َّٕ هللاَّ َٕ أَ َُٜيٝ ْ٘ ْْ طَ ظُ ْٔ ُّ أََُ َٜخ حَُّ٘خ ٣َخ أ٣َُّ

ْْ ؟ هَخُُٞح ٌُ رُّ ٍَ   ْْ ٌُ ٠َُ رِ ْٝ َُُٞٚ أَ ُٓ ٍَ َٝ  َ َّٕ هللاَّ َٕ أَ َُٜيٝ ْ٘ ْْ طَ ظُ ْٔ ٍَ أََُ َّٕ  ر٠ََِ هَخ أَ َٝ  ْْ ٌُ ِٔ ْٗلُ ْٖ أَ ِٓ
 ْٝ ٫َُٙ أَ ْٞ َٓ ح  ٌَ َٛ  َّٕ ِ ٫َُٙ كَب ْٞ َٓ ْ٘ض  ًُ  ْٖ َٔ ٍَ كَ ْْ ؟ هَخُُٞح ر٠ََِ هَخ ًُ ٤ََُخ ْٞ َٓ  َُُٚٞ ُٓ ٍَ َٝ  ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ هللاَّ

ٍَ  ِٚ ْْ رِ طُ ٌْ ْٕ أََه خ ا َٓ  ْْ ٌُ ض ك٤ِ ًْ ََ ٍٝم ا٢ِّٗ هَْي طَ ُُ َْ َٓ  ُٖ يَّ حْر َٗ  ُٙ٫َ ْٞ َٓ َّٕ َػ٤ًِِّخ  ِ ٍَ كَب ح هَخ ْٕ ط٠َُِِّٞ

ََ ر٤َْظ٢ِ ْٛ أَ َٝ  ْْ ٌُ ِ رِؤ٣َِْي٣ ًِظَخَد هللاَّ  

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Marzuq yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu ‗Amir Al Aqadiy yang berkata telah menceritakan kepadaku Katsir bin 

Zaid dari Muhammad bin Umar bin Ali dari Ayahnya dari Ali bahwa Nabi SAW berteduh di 

Khum kemudian Beliau keluar sambil memegang tangan Ali. Beliau berkata ―wahai manusia 

bukankah kalian bersaksi bahwa Allah azza wajalla adalah Rabb kalian?. Orang-orang 

berkata ―benar‖. Bukankah kalian bersaksi bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih berhak atas 

kalian lebih dari diri kalian sendiri dan Allah azza wajalla dan Rasul-Nya adalah mawla bagi 

kalian?. Orang-orang berkata ―benar‖. Beliau SAW berkata ―maka barangsiapa yang 

menjadikan Aku sebagai mawlanya maka dia ini juga sebagai mawlanya‖ atau [Rasul SAW 

berkata] ―maka Ali sebagai mawlanya‖ [keraguan ini dari Ibnu Marzuq]. Sungguh telah Aku 

tinggalkan bagi kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan 

tersesat yaitu Kitab Allah yang berada di tangan kalian dan Ahlul Bait-Ku‖ [Musykil Al 

Atsar Ath Thahawi 3/56] 
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Ibrahim bin Marzuq yang meriwayatkan hadis ini dari Abu ‗Amir memiliki mutaba‘ah dari 

Sulaiman bin Ubaidillah Al Ghailaniy sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Ashim [As 

Sunnah no 1558]. Sulaiman bin Ubaidillah Al Gahilany adalah seorang yang tsiqat. Abu 

Hatim berkata ―shaduq‖. Nasa‘i berkata ―tsiqat‖. Maslamah berkata ―tidak ada masalah‖ dan 

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 4 no 356] 

 Ibrahim bin Marzuq adalah seorang yang tsiqat. Abu Hatim berkata “tsiqat shaduq” *Al Jarh 
Wat Ta’dil 2/137 no 439+. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat *Ats Tsiqat juz 8 no 
12359+. Nasa’i berkata “tidak ada masalah”. Ibnu Yunus berkata “tsiqat tsabit”. Sa’id bin 
Utsman menyatakan tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 290] 

 Abu ‘Amir Al Aqadiy adalah Abdul Malik bin Amr Al Qaisiy perawi kutubus sittah yang tsiqat. 
Ibnu Ma’in dan Abu Hatim berkata “shaduq”. Nasa’i berkata “tsiqat ma’mun”. Ibnu Sa’ad, 
Ibnu Hibban, Ibnu Syahin dan Utsman Ad Darimi berkata “tsiqat” *At Tahdzib juz 6 no 764+. 
Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 1/617+ 

 Katsir bin Zaid Al Aslamy adalah seorang yang tsiqat. Ahmad berkata “tidak ada masalah 
padanya”. Ibnu Ma’in terkadang berkata “tidak ada masalah” terkadang berkata “shalih” 
terkadang berkata “laisa bi dzaka”. Ibnu Ammar Al Maushulliy berkata “tsiqat”. Malik bin 
Anas meriwayatkan darinya dan itu berarti Malik menganggap Katsir tsiqat karena Malik 
hanya meriwayatkan dari perawi tsiqat. Abu Zur’ah berkata “jujur tetapi ada kelemahan”. 
Abu Hatim berkata “shalih, tidak kuat tetapi ditulis hadisnya”. Nasa’i berkata “dhaif”. Ibnu 
Ady berkata “menurutku tidak ada masalah padanya”. Ibnu Hibban memasukkannya dalam 
Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 8 no 745]. Ibnu Hajar berkata “shaduq yukhti’u” *At Taqrib 2/38+ 
dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau Katsir bin Zaid Al Aslamy seorang yang shaduq 
hasanul hadis [Tahrir At Taqrib no 5611] 

 Muhammad bin Umar bin Ali adalah seorang yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat *Ats Tsiqat juz 5 no 5171+. Daruquthni menyatakan tsiqat *Su’alat Al Barqani 
no 85+. Ibnu Hajar berkata “shaduq” *At Taqrib 2/117+. Adz Dzahabi berkata “tsiqat” *Al 
Kasyf no 5073] 

 Umar bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang tsiqat. Al Ijli dan Ibnu Hibban menyatakan 
tsiqat *At Tahdzib juz 7 no 807+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 1/724+. Daruquthni 
menyatakan tsiqat *Su’alat Al Barqani no 85+ 

Pendapat yang benar adalah hadis ini shahih seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam 

Al Mathalib Al Aliyah no 3943. Selain Ibrahim bin Marzuq dan Sulaiman bin Ubaidillah, 

Ishaq juga meriwayatkan hadis ini dari Abu ‗Amir Al Aqadiiy sebagaimana yang disebutkan 

Ibnu Hajar [Al Mathalib Al Aliyah no 3943]. Sebagian pengikut salafy mencacatkan hadis ini 

dengan melemahkan Katsir bin Zaid Al Aslamy. Kami katakan pendapat mereka itu keliru, 

yang rajih dalam hal ini adalah Katsir bin Zaid seorang yang tsiqah. Telah kami sebutkan 

sebelumnya bahwa diantara yang menta‘dilkan Katsir bin Zaid adalah Ahmad, Ibnu Ma‘in, 

Malik bin Anas, Ibnu Hibban, Ibnu Ammar, dan Ibnu Ady. Ibnu Syahin memasukkannya 

dalam Ats Tsiqat [Tarikh Asma Ats Tsiqat no 1179]. Bukhari telah menshahihkan hadis 

Katsir bin Zaid, Imam Tirmidzi bertanya kepada Bukhari tentang hadis Katsir bin Zaid dari 

Walid bin Rabah dari Abu Hurairah. Bukhari berkata ―itu hadis shahih, Katsir mendengar 

dari Walid dan Walid mendengar dari Abu Hurairah, Walid ―muqarib al hadits‖ [Ilal Tirmidzi 

1/260 no 475]. Yahya Al Qaththan menyatakan Katsir shaduq dan menghasankan hadisnya 

[Bayan Al Waham 5/211]. Al Bazzar berkata ―Katsir hadisnya baik‖ [Syarh Sunan Ibnu 

Majah Al Mughlathay 1/250] 

Disebutkan kalau Ibnu Ma‘in mengatakan hal yang berselisih tentangnya. Diriwayatkan dari 

Abu Bakar bin Abi Khaitsamah dari Ibnu Ma‘in yang berkata ―tidak kuat‖ [Al Jarh Wat 

Ta‘dil 7/150 no 841]. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Shalih dan Mufadhdhal bin Ghasan 
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dari Ibnu Ma‘in yang berkata ―shalih‖. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad Ad Dawraqi 

dari Ibnu Ma‘in yang berkata ―tidak ada masalah padanya‖ [Tahdzib Al Kamal no 4941]. 

Ibnu Ady meriwayatkan dengan sanad yang shahih 

 َ٤ ؼ خٍ ً ٤ٖ ه ؼ ٓ ٖ ٠٤ ر ل ؼض ٣ ٔٓ  ْ ٣ َٓ ٢ ٖ أر ٘خ ر ٬ٕ ػ ٘خ ػ كيػ

وش ي ػ ٣ُ ٖ  ر

Telah menceritakan kepada kami „Alan yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu 

Abi Maryam yang berkata aku mendengar Yahya bin Ma‟in berkata “Katsir bin Zaid tsiqat” 

[Al Kamil Ibnu Ady 6/67] 

Riwayat ini shahih dari Ibnu Ma‘in karena ‗Alan dan Ibnu Abi Maryam keduanya tsiqat 

 ‘Alan adalah Ali bin Ahmad bin Sulaiman seorang Imam Muhaddis yang tsiqat dan banyak 
meriwayatkan hadis [As Siyar 14/496 no 279] 

 Ibnu Abi Maryam adalah Ahmad bin Sa’id bin Abi Maryam seorang yang tsiqat. Ia syaikh 
*guru+ Abu Dawud dan Nasa’i. Nasa’i berkata “tidak ada masalah padanya”. Maslamah bin 
Qasim dan Baqi bin Makhlad menyatakan “tsiqat” *Tahrir At Taqrib no 36+ 

Jadi penukilan Ibnu Ma‘in menta‘dilkan Katsir bin Zaid lebih banyak dan sanadnya shahih 

maka yang rajih dalam perkara ini adalah Ibnu Ma‘in menyatakan Katsir tsiqat sedangkan 

penukilan Ibnu Abi Khaitsamah bisa saja diartikan bahwa pada awalnya Ibnu Ma‘in 

menganggap Katsir tidak kuat tetapi setelah itu Ibnu Ma‘in rujuk dari pandangannya dan 

menganggap Katsir bin Zaid tsiqat. 

Mereka yang mencacatkan Katsir bin Zaid tidak menyebutkan satupun alasan pencacatan 

mereka ditambah lagi pada dasarnya mereka juga menta‘dil Katsir bin Zaid. Abu Zur‘ah 

menyatakan ia shaduq tetapi ada kelemahan padanya dan Abu Hatim berkata shalih tidak 

kuat dan ditulis hadisnya. Jarh seperti ini bisa berarti seorang yang hadisnya hasan apalagi 

jika si perawi dita‘dilkan oleh ulama lain. Nasa‘i menyendiri menyatakan Katsir bin Zaid 

dhaif tanpa menyebutkan alasannya apalagi dikenal kalau Nasa‘i termasuk ulama mustayadud 

yang ketat dalam menjarh perawi hadis. Oleh karena itu pencacatan terhadap Katsir bin Zaid 

tidaklah kuat. 

Sebagian pengikut salafy juga menukil bahwa Ibnu Jarir Ath Thabari berkata tentang Katsir 

bin Zaid ―tidak bisa dijadikan hujjah‖ [At Tahdzib juz 8 no 745]. Kutipan Ibnu Jarir ini 

tidaklah tsabit karena Ibnu Jarir sendiri dalam kitabnya Tahdzib Al Atsar telah berhujjah 

dengan Katsir bin Zaid Al Aslamy [Tahdzib Al Atsar no 897] dan Ali Al Hindi penulis kitab 

Al Kanz justru menulis hadis Tsaqalain riwayat Katsir bin Zaid ini dan mengutip bahwa Ibnu 

Jarir menshahihkannya [Al Kanz 1/576 no 1650]. Kesimpulannya Katsir bin Zaid Al Aslamy 

adalah perawi yang tsiqat dan hadis Ali bin Abi Thalib RA ini shahih. Wallahu ‗alam 

. 

. 

. 
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Syubhat Salafy Yang Mendistorsi Hadis Tsaqalain 
Salafy yang ngakunya pengikut sunnah mengalami kebingungan dalam menghadapi hadis 

Tsaqalain. Mereka susah menerima kenyataan bahwa Ahlul Bait telah ditetapkan oleh Rasul 

SAW sebagai pedoman bagi umat islam. Oleh karena itu mereka mencari berbagai dalih 

untuk mendistorsi hadis tsaqalain sehingga tidak memberatkan mahzab mereka. Syubhat 

salafy yang populer mengenai hadis Tsaqalain hanyalah bertaklid kepada talbis Ibnu 

Taimiyyah yaitu Hadis Tsaqalain tidak menyatakan harus berpegang teguh kepada Ahlul Bait 

tetapi berpegang teguh kepada Kitab Allah  saja sedangkan pesan tentang Ahlul Bait adalah 

kita harus memuliakan, mencintai dan menghormati Ahlul Bait. Perkataan ini tidak diragukan 

adalah perkataan baik yang ditujukan untuk kebathilan. Mereka mengaku mencintai. 

Memuliakan dan menghormati Ahlul Bait tetapi menolak menjadikan Ahlul Bait sebagai 

pedoman. Diantara hadis yang mereka jadikan hujjah adalah kedua hadis berikut 

خٍ ٤خٕ. ه ٖ ك ي ر ٣ِ ٖ   ػٖ ٣ زَس ٝػَٔ ر ٓ  ٖ ٤ٖ ر ٜ خ ٝك وض أٗ ِ ط حٗ

وي  ُ :ٖ٤ ٜ ٚ ك خٍ ُ ٤ٚ ه ٘خ اُ ٔ ِ خ ؿ ِٔ ْ. ك ٖ أٍه ي ر ٠ ٣ُ ِْ اُ ٔ ٓ

٤َح. ٍأ١ ؼ ٤َح ً ي! ه خ ٣ُ ٤ض، ٣ و ُ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ص ٍ

خ  ٤ض، ٣ و وي ُ ُ . ٚل ِ ٤ض ه ِ ٛ ٝ . ٚؼ . ٝؿِٝص ٓ ٚؼ ؼض كي٣ ٔٓ ٝ .ِْ ٓ ٝ

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٖٓ ٍ ٔٓ ٓخ  ي!  خ ٣ُ ٘خ، ٣ ٤َح. كيػ ؼ ٤َح ً ي ه ٣ُ

يّ  ٢٘. ٝه ٓ زَص  وي ً ٢! ٝهللا! ُ ٖ أه خ حر خٍ: ٣ ِْ. ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٘ض أػ٢ ٖٓ ٍ ً ١ٌ ؼٞ حُ ٤ض ر ٔ ي١. ٝٗ ٜػ

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ  ّع .١ٕٙٝفٍىص حٍف ،حٍ حّٝ .حٍٝدمحف ّىصعىف حّف .ػ

زخ.  ٤ ٘خ هط ٤ ٓخ ك ٞ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خّ ٍ خٍ: ه ه

. ٝٝػع  ٤ٚ ِ ٠٘ ػ لٔي هللا ٝأػ ٘ش. ك ٔي٣ ٌش ٝحُ ٓ ٖ٤ يػ٠ هٔخ. ر ٔخء ٣ ر

ٗي إٔ  ٞ ٣ َ٘ خ ر ٔخ أٗ بٗ ٘خّ! ك ٜخ حُ ؼي. أ٫ أ٣ ٓخ ر خٍ ”أ ْ ه َ. ػ ًًٝ

٢ خٍى ك خ ط ٤ذ. ٝأٗ ؤؿ ٢ ك ٍٓٞ ٍر ٍ ٢ ؤط ظخد ٣ ٜٔخ ً ٤ٖ: أُٝ ِ و ْ ػ ً

لغ  ٚ” ك ٌٞح ر ٔ ٔظ ٓ ظخد هللا. ٝح ٌ وٌٝح ر ٍ٘ٞ ك ٤ٚ حُٜيٟ ٝحُ هللا ك

 ٢ ْ هللا ك ًَ ظ٢. أًً ٤ َٛ ر خٍ ”ٝأ ْ ه . ػ ٤ٚ ظخد هللا ٍٝؿذ ك ً ٠ِ ػ

 َٛ ٢ أ ْ هللا ك ًَ ظ٢. أًً ٤ َٛ ر ٢ أ ْ هللا ك ًَ ظ٢. أًً ٤ َٛ ر أ

ٔخإٙ  ٗ ْ٤ ي! أُ خ ٣ُ ؟ ٣ ٚظ ٤ َٛ ر ٤ٖ: ٖٝٓ أ ٜ ٚ ك وخٍ ُ ظ٢”. ك ٤ ر

٤ض َٛ ر ٚظ ٖٓ كَّ ٖٓ أ ٤ َٛ ر ٌٖ أ ُٝ . ٚظ ٤ َٛ ر ٔخإٙ ٖٓ أ خٍ: ٗ ٙ؟ ه

لَ، ٝآٍ  ؼ ٤َ، ٝآٍ ؿ و ٢ِ، ٝآٍ ػ ْٛ آٍ ػ خٍ:  ْٛ؟ ه خٍ: ٝ ؼيٙ. ه ش ر ٜيه حُ

ؼْ. خٍ: ٗ ش؟ ه ٜيه ٛئ٫ء كَّ حُ  َ خٍ: ً زخّ. ه  ػ

Dari Yaziid bin Hayyaan, ia berkata  “Aku pergi ke Zaid bin Arqam bersama Hushain bin 

Sabrah dan „Umar bin Muslim. Setelah kami duduk. Hushain berkata kepada Zaid bin Arqam 

„Wahai Zaid, engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam, engkau mendengar sabda beliau, engkau 

berperang menyertai beliau, dan engkau telah shalat di belakang beliau. Sungguh, engkau 

telah memperoleh kebaikan yang banyak wahai Zaid. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada 

kami – wahai Zaid – apa yang engkau dengar dari Rasulullah shallallaahu „alaihi wa 

sallam‟. Zaid bin Arqam berkata : „Wahai keponakanku, demi Allah, aku ini sudah tua dan 
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ajalku sudah semakin dekat. Aku sudah lupa sebagian dari apa yang aku dengar dari 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam. Apa yang bisa aku sampaikan kepadamu, maka 

terimalah dan apa yang tidak bisa aku sampaikan kepadamu janganlah engkau memaksaku 

untuk menyampaikannya‟. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan  „Pada suatu hari 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam berdiri berkhutbah di suatu tempat perairan yang 

bernama Khum yang terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, kemudian 

menyampaikan nasihat dan peringatan, lalu Beliau bersabda „Amma ba‟d. Ketahuilah wahai 

saudara-saudara sekalian bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Sebentar lagi utusan 

Rabb-ku (yaitu malaikat pencabut nyawa) akan datang lalu dia diperkenankan. Aku akan 

meninggalkan kepada kalian Ats-Tsaqalain yaitu Pertama, Kitabullah yang padanya berisi 

petunjuk dan cahaya, karena itu ambillah ia dan berpegang teguhlah kalian kepadanya‟. 

Beliau menghimbau pengamalan Kitabullah. Kemudian beliau melanjutkan “dan ahlul-

baitku. Aku ingatkan kalian akan Allah terhadap ahlu-baitku‟ – beliau mengucapkannya 

sebanyak tiga kali – . Hushain bertanya kepada Zaid bin Arqam „Wahai Zaid, siapakah 

ahlul-bait Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam ? Bukankah istri-istri beliau adalah 

ahlul-baitnya ?‟. Zaid bin Arqam menjawab „Istri-istri beliau shallallaahu „alaihi wa sallam 

memang ahlul-baitnya. Namun ahlul-bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan 

menerima zakat sepeninggal beliau‟. Hushain berkata „Siapakah mereka itu ?‟. Zaid 

menjawab „Mereka adalah keluarga „Ali, keluarga „Aqil, keluarga Ja‟far, dan keluarga 

„Abbas‟. Hushain berkata „Apakah mereka semua itu diharamkan menerima zakat ?‟. Zaid 

menjawab „Ya‟ [Shahih Muslim no. 2408].  

وي  ُ ٚ ٘خ ُ ِ و ٤ٚ ك ِ ٘خ ػ ِ خٍ ىه ْ ه ٖ أٍه ي ر ٤خٕ ػٖ ٣ُ ٖ ك ي ر ٣ِ ػٖ ٣

٤ض  ِ ٛ ٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زض ٍ ٛل ٤َح  ض ه ٍأ٣

 ٢ وخٍ اٗ ٘خ ك ز ِْ هط ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٚ ؼْ ٝاٗ وخٍ ٗ ٚل ؟ ك ِ ه

٠ِ حُٜيٟ ٖٝٓ  خٕ ػ ٚؼ ً ز زَ هللا ٖٓ حط ٛٞ ك ظخد هللا  ً ٌْ ٤ خٍى ك ط

ٞ ٠ِ حُ خٕ ػ ً ًَٚ شط ُ٫ 

Dari Yazid bin Hayyan dari Zaid bin Arqam, ia [Yazid] berkata “kami masuk menemuinya 

dan kami berkata “sungguh engkau memiliki kebaikan sebagai sahabat Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam dan shalat di belakang Beliau”. Zaid berkata “benar dan 

sesungguhnya Beliau shallallaahu „alaihi wa sallam telah berkhutbah kepada kami 

“Sesungguhnya aku akan meninggalkan kepada kalian Kitabullah. Ia adalah tali Allah. 

Barangsiapa yang mengikutinya, maka ia berada di atas petunjuk. Dan barangsiapa yang 

meninggalkannya, maka ia berada dalam kesesatan [Shahih Ibnu Hibban no 123 Syaikh 

Syu‟aib berkata “shahih dengan syarat Muslim”] 
 

Menurut salafy kedua hadis Zaid bin Arqam ini menunjukkan perintah berpegang teguh 

kepada Kitab Allah dan tidak ada penyebutan soal berpegang teguh kepada Ahlul Bait. Yang 

ada hanyalah perkataan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan tentang Ahlul Bait. 

Tentu saja cara pendalilan salafy ini sangat bathil dan hanyalah penolakan mereka terhadap 

hadis yang shahih. Telah ditunjukkan bahwa lafaz “berpegang teguh kepada Ahlul Bait” 

shahih dari Rasulullah SAW. Diantaranya kami menunjukkan bahwa riwayat Abu Dhuha dari 

Zaid bin Arqam menyebutkan lafaz “berpegang teguh pada Kitab Allah dan Ahlul Bait”. 

Walaupun terdapat hadis lain yaitu riwayat Yazid bin Hayyan dari Zaid bin Arqam yang 

hanya menyebutkan lafaz ―berpegang teguh kepada Kitab Allah‖ saja, tidaklah berarti 

riwayat Abu Dhuha dari Zaid bin Arqam menjadi tertolak. Justru kalau kita menggabungkan 



 1263 

keduanya maka hadis Abu Dhuha dari Zaid bin Arqam melengkapi hadis Yazid bin Hayyan 

dari Zaid bin Arqam. Menjamak keduanya jelas lebih tepat dan hasil penggabungan keduanya 

adalah Rasulullah SAW menetapkan “berpegang teguh pada Kitab Allah dan Ahlul Bait”. 

Hal yang sangat ma‘ruf bahwa penetapan yang satu bukan berarti menafikan yang satunya. 

Apalagi jika terdapat dalil shahih penetapan keduanya maka dalil penetapan yang satu harus 

dikembalikan kepada penetapan keduanya. 

Seandainyapun kita diharuskan mentarjih salah satu riwayat maka riwayat Abu Dhuha dari 

Zaid bin Arqam lebih didahulukan dibanding riwayat Yazid bin Hayyan dari Zaid dengan 

alasan 

 Abu Dhuha lebih tsiqat dan tsabit dibanding Yazid bin Hayyan. Abu Dhuha atau Muslim bin 
Shubaih telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Ma’in, Abu Zur’ah, Ibnu Hibban, Nasa’i, Ibnu Sa’ad 
dan Al Ijli *At Tahdzib juz 10 no 237+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat fadhl” *At Taqrib 2/179+. 
Sedangkan Yazid bin Hayyan dinyatakan tsiqat oleh Nasa’i dan Ibnu Hibban saja *At Tahdzib 
juz 11 no 520+. Ibnu Hajar berkata “tsiqat” *At Taqrib 2/323] 

 Riwayat Abu Dhuha dari Zaid telah dikuatkan oleh riwayat Jabir, Abu Sa’id dan Imam Ali 
seperti yang telah kami bahas di atas. 

Apalagi dalam riwayat Yazid bin Hayyan dari Zaid terdapat lafal dimana Zaid berkata “aku 

ini sudah tua dan ajalku sudah semakin dekat. Aku sudah lupa sebagian dari apa yang aku 

dengar dari Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam”. Bukankah ini menunjukkan kalau 

hadis yang mengandung lafal seperti ini membutuhkan penjelasan dari hadis lain. Kami akan 

menunjukkan hadis Yazid bin Hayyan dari Zaid yang bertentangan soal apakah istri Nabi 

SAW termasuk Ahlul Bait atau bukan? Dimana Zaid berkata dari Rasulullah SAW yang 

bersabda 

زَ هللا ٖٓ  ٛٞ ك ظخد هللا ػِ ٝ ؿَ  ٛٔخ ً ٤ٖ أكي ِ و ٌْ ػ ٤ خٍى ك ٢ ط ٝاٗ

ش ٝف ُ٬ ٟ  ٠ِ خٕ ػ ً ًَٚ ٜيٟ ٖٝٓ ط ٠ِ حُ خٕ ػ ٚؼ ً ز ٘خ ٖٓ حط ِ و ٚ ك ٣

َؿَ  ٌٕٞ ٓغ حُ َٔأس ط ْ هللا إ حُ خٍ ٫ ٝح٣ ٔخإٙ ؟ ه ٚظ ؟ ٗ ٤ َٛ ر أ

ٚظ  ٤ َٛ ر ٜٓخ أ ٞ خ ٝه ٤ٜ ٠ أر ظَؿغ اُ خ ك ٜو ِ ط ٣ ْ َٛ ػ ي َٜ ٖٓ حُ ؼ حُ

ؼيٙ ش ر ٜيه ٖ كَٓٞح حُ ٣ٌ ٚظ حُ ز ٜ ِٚ ٝػ ٛ  أ

“Sesungguhnya aku akan meninggalkan kepada kalian Ats Tsaqalain, salah satunya adalah 

Kitabullah Azza wajalla . Ia adalah tali Allah. Barangsiapa yang mengikutinya, maka ia 

berada di atas petunjuk. Dan barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia berada dalam 

kesesatan. Kami bertanya “siapakah Ahlul Bait?” istri-istri Beliau?”. Zaid menjawab 

“tidak, demi Allah seorang wanita [istri] hidup dengan suaminya dalam masa tertentu jika 

suaminya menceraikannya dia akan kembali ke orang tua dan kaumnya. Ahlul Bait Nabi 

adalah keturunannya yang diharamkan untuk menerima sedekah” [Shahih Muslim no 2408] 

 

Dalam hadis ini Zaid bin Arqam justru bersumpah ―demi Allah‖ bahwa istri Nabi bukan ahlul 

bait. Nah apakah yang akan dikatakan oleh salafy nashibi terhadap hadis ini?. Kami lihat 

jarang sekali mereka mengutip hadis Zaid bin Arqam dengan lafal ini. Anehnya dengan 

angkuh pengikut salafy berkata 

Ketika mereka menggunakan hadits Zaid bin Arqam (yang diriwayatkan oleh Al-Fasawiy 

rahimahullah di atas) untuk berpegang teguh pada ahlul-bait yang jika kita berpegang-teguh 
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dengannya, maka kita tidak akan tersesat; ternyata pada waktu yang bersamaan orang 

Syi‟ah menolak hadits Zaid bin Arqam yang mengatakan bahwa istri Nabi shallallaahu 

„alaihi wa sallam termasuk Ahlul-Bait Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam !! Pilih-pilih 

hadits ?!!?!…. 

Nyatanya ia sendiri pilih-pilih hadis, atau ia tidak tahu hadis Zaid bin Arqam yang dengan 

jelas mengatakan istri Nabi bukan ahlul bait. Yah kebenciannya terhadap syiah membuatnya 

berbicara sembarangan dan terkesan sembrono. Kami tidak ada urusan menanggapi 

kebenciannya terhadap syiah, kami hanya ingin meluruskan talbis yang ia buat dalam 

tulisannya yang berusaha menolak hadis Tsaqalain dengan lafaz “berpegang teguh kepada 

Ahlul Bait”. Kalau dengan seenaknya ia menolak hadis karena musykil menurutnya maka 

alangkah banyaknya hadis-hadis yang bisa ditolak hanya dengan alasan ―menurut saya 

musykil‖. Lagipula yang ia maksud musykil itu hanyalah musykil yang dicari-cari agar ia 

dapat menolak hadis shahih yang memberatkan mahzabnya atau untuk menolak hadis shahih 

yang dijadikan hujjah bagi syiah, kasihan sekali betapa kebencian terhadap syiah 

membuatnya mencari-cari dalih untuk menolak hadis shahih. 

Terakhir kami ingin menunjukkan implikasi dari hadis Tsaqalaian. Telah disebutkan di atas 

bahwa hadis Tsaqalain diantaranya diucapkan Nabi SAW di ghadir khum dan ketika itu 

Rasulullah SAW memegang tangan Ali dan berwasiat kalau Imam Ali adalah mawla bagi 

kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Ali termasuk Ahlul Bait yang dikatakan 

Rasulullah SAW sebagai pedoman yang harus dipegang teguh. Tentu saja kedudukan Imam 

Ali ini menunjukkan bahwa Beliau lebih utama dibanding sahabat yang lain termasuk Abu 

Bakar dan Umar. Bukankah Abu Bakar dan Umar termasuk sahabat yang diperintahkan 

Rasul SAW untuk berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Ahlul Bait. Lantas bagaimana 

bisa mereka menjadi yang lebih utama dari Ahlul Bait?. Hadis Tsaqalain menjadi bukti nyata 

dari Rasulullah SAW bahwa kedudukan Imam Ali lebih utama dibanding semua sahabat lain 

termasuk Abu Bakar dan Umar. Salam Damai 

Ternyata Hadis Manzilah Diucapkan Nabi SAW Selain 

Pada Perang Tabuk 

Posted on April 21, 2010 by secondprince  

Ternyata Hadis Manzilah Diucapkan Nabi SAW Selain Pada Perang Tabuk 

Pembahasan kali ini bertujuan membantah klaim naïf salafy nashibi yang menyatakan bahwa 

hadis manzilah hanya terkait dengan kedudukan Ali saat perang Tabuk  saja. Mereka 

menyebarkan syubhat kalau kata-kata “kamu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa 

kecuali Nubuwah” hanya menjelaskan bahwa Imam Ali adalah pemimpin bagi wanita dan 

anak-anak di Madinah ketika Nabi SAW bersama kaum muslimin keluar pada perang Tabuk.  

Kami tidak menolak bahwa hadis ini diucapkan ketika perang Tabuk tetapi kami menolak 

pernyataan ngawur salafy nashibi kalau hadis ini terkhusus saat perang tabuk saja. Seolah-

olah salafy itu ingin mengatakan kalau “kedudukan Ali di sisi Nabi seperti kedudukan Harun 

di sisi Musa” hanyalah analogi semata “Ali menjadi pemimpin bagi wanita dan anak-anak di 

Madinah”. Justru yang sebenarnya adalah perkataan “kedudukan Ali di sisi Nabi seperti 

kedudukan Harun di sisi Musa” bersifat umum menunjukkan bagaimana kedudukan 

sebenarnya Ali bin Abi Thalib di sisi Nabi SAW sehingga semua kedudukan Harun di sisi 

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/ternyata-hadis-manzilah-diucapkan-nabi-saw-selain-pada-perang-tabuk/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/21/ternyata-hadis-manzilah-diucapkan-nabi-saw-selain-pada-perang-tabuk/
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Musa dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib di sisi Nabi [kecuali Nubuwwah]. Jadi Nabi SAW 

telah menjelaskan kalau Nubuwwah atau kenabian dikecualikan dari kedudukan umum yang 

dimaksud. 

Perkataan ini diucapkan pada saat Perang Tabuk karena memang ada kondisi yang sesuai 

yaitu Nabi SAW menugaskan Imam Ali sebagai pengganti Beliau di Madinah dan celaan 

kaum munafik. Kedudukan Ali di sisi Nabi SAW yang seperti kedudukan Harun di sisi Musa 

adalah kedudukan yang tidak terikat dengan waktu khusus saat perang tabuk. Bahkan setelah 

perang tabuk pun para sahabat mengenal perkataan itu sebagai keutamaan yang tinggi bagi 

Ali di sisi Nabi SAW. Jadi ini sangat tepat dengan istilah “kekhususan sebab tidak menafikan 

keumuman lafal”. Lafal hadis tersebut bersifat umum dan sebab yang dimaksud adalah 

bagian dari keumuman lafal hadisnya. 

Jika perkataan itu hanya sebagai hiburan atau hanya sebagai analogi kepemimpinan Imam Ali 

di Madinah maka beberapa sahabat Nabi yang lain pun juga pernah memimpin Madinah 

ketika Nabi dan kaum muslimin keluar untuk perang. Tetapi para sahabat Nabi tidak 

menganggap kepemimpinan mereka ini sebagai keutamaan yang tinggi. Jadi keutamaan itu 

bukan terletak pada tugas Imam Ali memimpin wanita dan anak-anak tetapi terletak pada 

perkataan bahwa kedudukan Beliau Imam Ali di sisi Nabi SAW sama seperti kedudukan 

Harun di sisi Musa kecuali Kenabian [Nubuwwah] 

Kapan tepatnya perkataan ini diucapkan. Telah disebutkan dalam kitab Tarikh kalau 

perkataan ini diucapkan Nabi SAW ketika Beliau SAW bersama kaum muslimin telah 

berangkat keluar dari Madinah. 

 ٠ِ ذ ػ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ِْ ػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ِق ٍ ه

ٚل  ِ ٓخ ه ٞح  خُ وٕٞ ٝه ٘خك ٔ ٚ حُ خٍؿق ر ْ، ك ٤ٜ ٓش ك خ خ٩ه ٙ ر ِٚ، ٝأَٓ أٛ

 ٙفحٍّ ١ٍع ًمأ ،ٕٝمفحٍّٕح ىًٍ ٍحم حٍّف .طؼوخ٫ً ُٚ ٝطوللخً ٓ٘ٚا٫ حّ

خٍُ  ٗ ٞٛ ٝ ،ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ظ٠ أط ْ هَؽ ك ػ

 ٢٘ ظ ل ِ ٔخ ه ي اٗ وٕٞ أٗ ٘خك ٔ ٍٓٞ هللا، ُػْ حُ خ ٍ وخٍ ٣ ـَف، ك خُ ر

ض  ًَ ٔخ ط ظي ُ ل ِ ٌٖ ه ٞح، ُٝ ٌٌر خُ ٢٘. ه لق ٓ و ٢٘ ٝط ِ و ؼ ظ ٔ ط

َٛ ٢ أ٢ِٛ ٝأ ٢٘ ك ل ِ خه غ ك خٍؿ ٢، ك ٌٕٞ ٍٝحث ٠ٟ إٔ ط َ ى، أ٫ ط

 ٠ غ اُ َؿ ؼي١. ك ز٢ ر ٗ ٫ ٚ ٠ٓ، ا٫ أٗ ٛخٍٕٝ ٖٓ ٓٞ ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ٓ

٘ش. ٔي٣  حُ

Rasulullah SAW menugaskan kepada Ali untuk menjaga keluarganya dan mengurus 

keperluan mereka. Kemudian kaum munafik menyebarkan berita buruk, mereka berkata 

“Tidaklah Beliau [Nabi SAW] menugaskannya [Ali] untuk tinggal kecuali karena ia merasa 

berat untuk berjihad sehingga diberi keringanan”. Ketika orang-orang munafik berkata 

begitu maka Ali mengambil senjatanya dan keluar menyusul Rasulullah SAW ketika Beliau 

berada di Jarf. Kemudian Ali berkata “wahai Rasulullah kaum munafik menganggap Engkau 

menugaskanku karena Engkau memandangku berat untuk berjihad sehingga memberikan 

keringanan kepadaku”. Beliau SAW bersabda “mereka berdusta, kembalilah Aku 

menugaskanmu dan meninggalkanmu agar Engkau mengurus keluargaku dan keluargamu, 

Tidakkah engkau rela bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa 
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kecuali tidak ada Nabi setelahKu”. Maka Alipun akhirnya kembali ke Madinah [Tarikh Al 

Islam Adz Dzahabi 2/631] 

ْغ َٓ  ِٖ َؼِذ ْر ْٜ ُٓ  ْٖ ِْ َػ ٌَ َُْل ْٖ ح ْؼزَشَ َػ ُٗ  ْٖ ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َػ ٌى َكيَّ يَّ َٔ ُٓ ػََ٘خ  َّٕ َكيَّ ِٚ أَ ْٖ أَر٤ِ ٍى َػ

ٍَ أَطَُوِِّل٢ُِ٘ ك٢ِ  ظَْوََِق َػ٤ًِِّخ كَوَخ ْٓ ح َٝ َؽ ا٠َُِ طَزَُٞى  ََ َْ َه َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ
َّٕ ٠َٓ ا٫َِّ أَ ٞ ُٓ  ْٖ ِٓ  َٕ ٝ ٍُ َٛخ َُِِِش  ْ٘ َٔ ٢ِّ٘ رِ ِٓ  َٕ ٌُٞ ْٕ طَ ٠ أَ َٟ َْ ٍَ أ٫ََ طَ خِء هَخ َٔ حُِّ٘ َٝ  ِٕ ْز٤َخ ِّٜ ُٙ حُ

َْ َٗز٢ٌِّ رَْؼِي١ ٤َُْ 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Yahya dari Syu‟bah dari Al Hakam dari Mush‟ab bin Sa‟d dari ayahnya bahwa Rasulullah 

SAW berangkat keluar menuju Tabuk dan menugaskan Ali. Kemudian Ali berkata “Engkau 

menugaskanku untuk menjaga anak-anak dan wanita”. Nabi SAW berkata “Tidakkah engkau 

rela bahwa engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa kecuali tidak ada Nabi 

setelahku” [Shahih Bukhari 3/6 no 4416] 

 

Hadis Bukhari di atas mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW telah berangkat terlebih 

dahulu menuju perang tabuk baru kemudian Ali menghadap Nabi SAW kembali. Hal ini 

disebutkan pula dalam Musnad Ahmad dimana Syaikh Syu‘aib berkata ―shahih dengan syarat 

Bukhari‖ 

زي هللا كي ٘خ ػ ٘خ كيػ ْٗ ػ ٛخ  ٠٘ ٠ ر ٤ي ُٓٞ ؼ ٓ  ٞ ٘خ أر ٢ ػ ٢٘ أر ػ

٘ض  ٘ش ر َكٖٔ ػٖ ػخث زي حُ ٖ ػ ٤ي ر ؼ ـ ٘خ حُ ٬ٍ ػ ٖ ر خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ

٠ِ هللا  ٛ ز٢  ٘ ٘ٚ هَؽ ٓغ حُ ٢ٟ هللا ػ ٤خ ٍ ِ خ حٕ ػ ٤ٜ ؼي ػٖ أر ٓ

 ٠ٌ ز ٣ ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٠ِ ٞىحع ٝػ ٤ش حُ ٘ ظ٠ ؿخء ػ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

 ٠٘ ٓ ٌٕٞ ٠ٟ إٔ ط َ ٓخ ط وخٍ أٝ  ق ك وٞحُ ٢٘ ٓغ حُ ل ِ و وٍٞ ط ٣

ٖٔ زٞسر ٘ ٠ٓ ح٫ حُ ٞٓ ٛخٍٕٝ ٖٓ  ش  ُُ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sa‟id mawla bani hasyim yang 

berkata menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal yang menceritakan kepada kami Al 

Ju‟aid bin Abdurrahman dari Aisyah binti Sa‟ad dari ayahnya bahwa Ali pergi bersama 

Nabi SAW hingga tiba di balik bukit. Saat itu Ali menangis dan berkata “Tidakkah engkau 

rela bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa kecuali Kenabian” 

[Musnad Ahmad 1/170 no 1463] 

ٔش  ِ ٓ  ٖ ٠٘ ر ؼ ٘خ كٔخى ٣ لخٕ ػ ٘خ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

 ٖ ؼي ر ٔ ِض ُ خٍ ه ٤ذ ه ٔ ٔ ٖ حُ ٤ي ر ؼ ٓ ي ػٖ  ٣ُ ٖ ٠ِ ر خ ػ زؤٗ أٗ

وخٍ ٫  ٘ٚ ك ي ػ ٓؤُ ي حٕ أ ٛخر خ أ غ ٝأٗ ي ػٖ كي٣ ٓؤُ ي حٕ أ ٠ أ٣ٍ ي حٗ ٓخُ

ض إٔ ػٖ ِٔ ٖ أه٢ اًح ػ خ ر ؼَ ٣ ل ٢٘ ط ز ٜ ٘ٚ ٫ٝ ط ٢٘ ػ ِ ٔ خ ك ِٔ ى١ ػ

 ٢ٟ ٍ ٢ِ ؼ ُ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٍٞ ِض ه و خٍ ك ه

 ٢ٟ ؼي ٍ ٓ وخٍ  زٞى ك ٢ ؿِٝس ط ٘ش ك ٔي٣ خُ ٚل ر ِ ٤ٖ ه ٘ٚ ك هللا ػ

 ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٤خ ٍ ِ ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ِق حُ ٘ٚ ه هللا ػ
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 ٢ ٢٘ ك ل ِ و ٍٓٞ هللا أط خ ٍ وخٍ ٣ زٞى ك ٢ ؿِٝس ط ٘ش ك ٔي٣ خُ ر

ْ٘ ٢ حُ لش ك وخُ ٠٘ حُ ٓ ٌٕٞ ٠ٟ حٕ ط َ ٓخ ط وخٍ أ ٤خٕ ك ز ٜ حء ٝحُ

 ٢ِ َ ػ ؤىر خٍ ك ٍٓٞ هللا ه خ ٍ ٠ِ ٣ خٍ ر ٠ٓ ه ٞٓ ٛخٍٕٝ ٖٓ  ش  ُِ٘ ٔ ر

 ٠ِ َؿغ ػ خٍ كٔخى ك ي ه ٔطغ ٝه ٤ٚ ٣ يٓ زخٍ ه ٠ ؿ ظَ اُ ٢ أٗ ؤٗ َٔػخ ً ٓ

َٔػخ ٓ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata menceritakan kepadaku Ayahku 

menceritakan kepada kami Affan menceritakan kepada kami Hammad yakini bin Salamah 

memberitakan kepada kami Ali bin Zaid dari Sa‟id bin Musayyab yang berkata “aku berkata 

kepada Sa‟ad bin Malik “sesungguhnya aku ingin bertanya kepada kamu sebuah hadis 

namun aku segan untuk menanyakannya”. Sa‟ad berkata “jangan begitu wahai putra 

saudaraku. Jika kamu mengetahui bahwa pada diriku ada suatu ilmu maka tanyakanlah dan 

jangan merasa segan”. Aku berkata “tentang sabda Rasulullah SAW kepada Ali saat Beliau 

meninggalkannya di Madinah dalam perang tabuk. Sa‟ad berkata “Nabi SAW meninggalkan 

Ali di Madinah dalam perang tabuk, kemudian Ali berkata “wahai Rasulullah apakah 

engkau meninggalkan aku bersama wanita dan anak-anak?”. Beliau menjawab “Tidakkah 

engkau rela bahwa kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Ali 

menjawab “baiklah wahai Rasulullah”. Ali pun segera kembali seolah aku melihat debu 

yang berterbangan dari kedua kakinya. Hammad berkata “Ali pun segera kembali” [Musnad 

Ahmad 1/173 no 1490 dishahihkan oleh Syaikh Syu‟aib] 

 

Jika kita menarik kesimpulan dari riwayat-riwayat di atas maka Nabi SAW keluar pergi 

menuju Tabuk dan menugaskan Imam Ali memimpin Madinah. Lantas kaum munafik 

membuat fitnah sehingga Imam Ali kembali menghadap Nabi SAW yang ketika itu ada di 

Jarf, ketika itu baik Imam Ali dan Nabi SAW sedang berjalan hingga sampai di balik bukit 

dan menyebutkan hadis ini yang disaksikan oleh para sahabat yang ikut dalam perang Tabuk. 

Dan setelah mendengar hadis tersebut Imam Ali kembali ke Madinah. 

Jadi perkataan ini diucapkan setelah Nabi SAW keluar dari Madinah dalam arti kata setelah 

Nabi SAW menugaskan Ali sebagai pemimpin di Madinah. Nabi SAW mengucapkan ini 

untuk menenangkan hati Imam Ali sekaligus memberikan penjelasan bagi mereka [para 

sahabat yang bersama Nabi SAW] bahwa kedudukan Ali di sisi Nabi SAW itu begitu tinggi 

seperti kedudukan Harun di sisi Musa kecuali Kenabian. Para sahabat yang berada di Jarf 

mendengar langsung bahwa Nabi SAW berkata begitu diantaranya Jabir RA, Abu Said Al 

Khudri RA dan Saad bin Abi Waqash RA yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian mari 

perhatikan hadis berikut 

٘خ  خٍ ػ ٤َ ه ٔ ٗ ٖ زي هللا ر ٘خ ػ ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

 ٢٘ ظ ض كيػ خُ ٢ِ ه ٘ض ػ ٔش ر خ١ ٢٘ ك ظ خٍ كيػ ٢٘ ه ـٜ ٠ٓ حُ ٞٓ

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ ض  خُ ٤ْ ه ٘ض ػٔ ٓٔخء ر أ

وٍٞ ١ ؼي١ ٣ ٤ْ ر ُ ٚ ٠ٓ ح٫ حٗ ٛخٍٕٝ ٖٓ ٓٞ ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ض ٓ ٢ِ أٗ ح ػ

ز٢ ٗ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair yang berkata 
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telah menceritakan kepada kami Musa Al Juhani yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Fathimah binti Ali yang berkata telah menceritakan kepadaku Asma‟ binti Umais yang 

berkata aku mendengar Rasulullah SAW berkata “wahai Ali engkau di sisiKu seperti 

kedudukan Harun di sisi Musa kecuali tidak ada Nabi setelahku” [Musnad Ahmad 6/438 no 

27507] 
 

Syaikh Syu‘aib Al Arnauth menyatakan kalau hadis ini shahih dan memang demikianlah 

keadaannya. Perhatikan baik-baik Asma‟ binti Umais mengaku mendengar langsung 

Rasulullah SAW berkata kepada Ali RA dan pendengaran ini bukan saat perang tabuk. Asma‘ 

binti Umais jelas termasuk wanita yang tinggal di Madinah atau tidak ikut berperang saat 

perang tabuk. Padahal telah disebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan hadis ini setelah 

Beliau SAW keluar menuju perang tabuk [Adz Dzahabi menyebutkan ketika Nabi SAW 

berada di Jarf] dan ketika itu Asma‘ binti Umais berada di Madinah. Sehingga lafaz 

pendengaran langsung Asma‘ binti Umais menunjukkan bahwa Nabi SAW mengucapkan 

hadis ini bukan pada saat perang Tabuk tetapi situasi lain dimana Asma‘ binti Umais 

menyaksikan Nabi SAW mengucapkannya. Hadis Asma‟ binti Umais menjadi bukti kalau 

Rasulullah SAW mengucapkan hadis Manzilah juga pada saat lain selain perang tabuk. 

Tentu saja hadis Asma‘ binti Umais ini meruntuhkan klaim ngawur salafy nashibi sekaligus 

menunjukkan bahwa berbagai tafsiran basa-basi ala salafy itu hanya dibuat-buat untuk 

mengurangi keutamaan Imam Ali. Begitulah mereka salafy nashibi jika tidak bisa menolak 

hadisnya maka setidaknya tebarkan syubhat atau kurangi keutamaannya. 

Mari kita perhatikan kembali matan hadis “engkau disisiku seperti kedudukan Harun di sisi 

Musa kecuali Nubuwwah”. Bukankah kedudukan Harun di sisi Musa salah satunya adalah 

Harun sebagai orang yang terbaik atau paling utama setelah Musa di antara umat Musa AS. 

Siapa diantara salafy nashibi yang mau mengingkari atau mencari-cari umat Musa yang lebih 

utama dari Nabi Harun?. Nah maka begitupula jadinya kedudukan Imam Ali di sisi Nabi yaitu 

Beliau AS adalah orang yang terbaik dan paling utama setelah Nabi SAW. Kedudukan Imam 

Ali AS dalam hadis ini menunjukkan keutamaan yang tinggi melebihi semua sahabat lain 

termasuk Abu Bakar dan Umar. Hal ini menunjukkan bahwa keutamaan Imam Ali di atas 

Abu Bakar dan Umar memang telah diriwayatkan dalam berbagai hadis shahih. Hadis-hadis 

yang sering diingkari oleh salafy nashibi baik sanad maupun matannya. 

Syubhat paling populer di sisi salafy nashibi adalah syubhat mereka untuk membantah syiah 

bahwa hadis ini tidak menunjukkan Imam Ali sebagai khalifah setelah Nabi SAW wafat 

karena Nabi Harun AS tidak menjadi khalifah setelah Nabi Musa AS wafat. Nabi Harun AS 

hanya menjadi pengganti Nabi Musa AS ketika Nabi Musa AS mengahadap Allah SWT ke 

bukit ThurSina. 

Hadis di atas memang tidak jelas menunjukkan bahwa Imam Ali adalah khalifah pengganti 

Nabi SAW setelah wafat [walaupun ada hadis manzilah yang shahih yang menyebutkan lafaz 

ini] tetapi hadis ini menunjukkan bahwa semulia-mulia manusia setelah Nabi SAW dan yang 

paling berhak memegang urusan kekhalifahan jika Nabi SAW pergi atau tidak ada adalah 

Imam Ali. Karena begitulah kedudukan Harun di sisi Musa, Harun akan menjadi pengganti 

Musa apabila Musa pergi atau tidak ada. Mengapa Harun AS tidak menjadi pengganti Musa 

ketika Musa AS wafat? Lha jelas sekali karena Harun AS wafat terlebih dahulu daripada 

Musa, seandainya Harun masih hidup ketika Musa AS wafat maka tidak diragukan kalau 

Beliaulah yang akan menggantikan Musa AS. Berbeda halnya dengan Imam Ali, beliau jelas 

masih hidup ketika Rasulullah SAW wafat sehingga dalam hal ini yang berhak menjadi 

pengganti Beliau SAW adalah Imam Ali. 
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Salafy nashibi mengatakan bahwa Imam Ali menjadi pemimpin di Madinah sama seperti 

Harun menjadi pemimpin bagi umat Musa ketika Nabi Musa AS pergi dan hanya inilah 

makna hadis manzilah menurut salafy nashibi yaitu khalifah semasa hidup bukannya setelah 

wafat. Sebenarnya salafy nashibi itu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk 

memahami sebuah analogi. 

Yang mereka sebutkan hanyalah salah satu contoh saja dari keumuman lafal. Tugas Imam Ali 

menggantikan Nabi SAW di Madinah tentu saja adalah bagian dari keumuman lafal hadis 

manzilah dan penyerupaan itu sebenarnya adalah dari segi kedudukan Beliau Imam Ali yang 

dipercaya oleh Nabi SAW sama seperti kedudukan Harun yang dipercaya oleh Musa AS. 

Atau dari segi kedudukan khusus Imam Ali yang jika Nabi SAW tidak ada maka Ali 

penggantinya sama seperti kedudukan Harun yang jika Musa AS tidak ada maka Harun 

penggantinya. 

 

Silakan perhatikan hadis Shahih Bukhari di atas. Imam Ali bertanya kepada Nabi “Engkau 

menugaskanku untuk menjaga anak-anak dan wanita” maka Nabi SAW berkata “Tidakkah 

engkau rela bahwa engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa kecuali tidak ada 

Nabi setelahku”. Apakah itu maksudnya Imam Ali memimpin anak-anak dan wanita sama 

seperti Harun?. Jelas tidak karena Harun memimpin semua umat Musa tidak hanya wanita 

dan anak-anak, jadi Nabi SAW tidak sedang menyamakan kepemimpinan Imam Ali dengan 

kepemimpinan Harun tetapi sedang menunjukkan bahwa kedudukan Imam Ali itu di sisi Nabi 

sehingga ia mendapatkan tugas memimpin Madinah sama dengan kedudukan Harun di sisi 

Musa sehingga Harun mendapatkan tugas menggantikan Musa . Jadi sekali lagi penyerupaan 

itu terletak pada kedudukan orang yang satu di sisi orang yang lain dan kedudukan ini tidak 

mencakup kepemimpinan semata tetapi juga mencakup sebagai saudara satu sama lain, wazir, 

orang paling mulia setelah yang satunya dan lain-lain kecuali Kenabian [karena Nabi SAW 

telah mengecualikannya] 

Nah kami perjelas kembali, kepemimpinan Imam Ali di Madinah merupakan bagian dari 

kedudukan dalam hadis Manzilah tersebut. Apalagi kepemimpinan Imam Ali di Madinah itu 

tidak persis sama dengan kepemimpinan Harun. Imam Ali di Madinah adalah pemimpin bagi 

wanita dan anak-anak sedangkan Harun ketika itu memimpin semua umat Musa baik laki-laki 

wanita maupun anak-anak. Jadi penyerupaan itu adalah dari segi sifat kedudukannya bahwa 

orang yang satu menjadi pengganti jika orang yang satunya tidak ada. Sifat kedudukan 

inilah yang tidak terikat dengan waktu atau tidak hanya terbatas saat perang tabuk saja. Tidak 

ada dalam lafal hadis tersebut Nabi SAW mengatakan bahwa kedudukan Harun di sisi Musa 

yang dimaksud hanyalah kedudukan Harun saat Musa AS pergi ke Thursina saja. Justru 

pernyataan Nabi SAW itu bersifat umum tidak terikat waktu sehingga Beliau SAW membuat 

pengecualian yaitu “kecuali Nubuwwah [kenabian]” dan dapat dimengerti kalau Nabi SAW 

juga mengucapkan hadis ini pada peristiwa lain selain perang tabuk karena memang 

keutamaan hadis manzilah tidak terbatas pada saat perang tabuk saja. Silakan perhatikan 

jika kita analisis dengan baik maka hujjah salafy nashibi itu benar-benar ngawur dari segala 

sisinya dan kita harus bersyukur tidak menjadi bagian dari kelompok yang ngawur seperti 

mereka. 

Ketika Para Kera Menerapkan Hukum Rajam ; Ketika 

Sapi Dan Serigala Menasehati Manusia 

Posted on April 17, 2010 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/17/ketika-para-kera-menerapkan-hukum-rajam-ketika-sapi-dan-serigala-menasehati-manusia/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/17/ketika-para-kera-menerapkan-hukum-rajam-ketika-sapi-dan-serigala-menasehati-manusia/
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Ketika Para Kera Menerapkan Hukum Rajam ; Ketika Sapi Dan Serigala Menasehati 

Manusia 

 

Telah diriwayatkan dalam kitab yang terkenal shahih yaitu Shahih Bukhari bahwa para kera 

ternyata menerapkan hukum rajam. Diriwayatkan bahwa sekelompok kera merajam seekor 

kera karena kera tersebut telah berzina. Subhanallah 

ٖ٤ ٜ ٤ْ ػٖ ك ٘ ٘خ ٛ ٖ كٔخى كيػ ٤ْ ر ؼ ٘خ ٗ ٕٞ  كيػ ٤ٔ ٓ ٖ ػٖ ػَٔٝ ر

ٛخ،  َؿٔٞ ض، ك ي ُٗ َىس، ه غ ه ٔظ َىس حؿ ٤ش ه ـخِٛ ٢ حُ ض ك خٍ ٍأ٣ ه

ْ ٜؼ خ ٓ ٜظ َؿٔ  ك

Telah menceritakan kepada kami Nu‟aim bin Hamad yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Husyaim dari Hushain dari Amru bin Maimun yang berkata “Aku melihat di 

masa jahiliyah para kera mengerumuni seekor kera yang telah berzina sehingga mereka pun 

merajamnya [melempari dengan batu] maka akupun ikut merajamnya bersama mereka” 

[Shahih Bukhari no 3636] 

Riwayat ini bisa dibilang musykil karena ada beberapa hal yang patut dicermati. Pertama 

adalah bagaimana seekor kera bisa dikatakan berzina?. Apakah di dunia para kera memang 

ada aturan pernikahan?. Mungkinkah kera bisa membedakan suatu pernikahan dan suatu 

perzinaan?. Sungguh berita ini merupakan informasi baru yang sangat berharga bagi ilmu 

―kehewanan‖. 

Hal kedua yang cukup mencengangkan adalah ternyata hukum rajam juga berlaku di dunia 

kera. Apakah ada yang menyampaikan ayat rajam kepada mereka? Atau mungkinkah ada 

hadis yang sampai kepada mereka para kera agar mereka merajam kera yang berzina?. 

Riwayat Bukhari di atas memberikan informasi yang berharga bagi kita bahwa dunia kera itu 

sama beradabnya dengan dunia manusia, ternyata kera juga punya akal untuk membedakan 

pernikahan dan perzinaan bahkan kera juga memiliki akal untuk merajam anggota mereka 

yang berzina. Tapi apakah kera itu memang berakal?. Kami pribadi bertawaquf mengenai 

riwayat ini. Bagi yang berkepentingan silakan mentakwilkannya dan bagi yang keberatan 

silakan saja menolaknya. 

٤خٕ ل ٓ ٘خ  زي هللا كيػ ٖ ػ ٢ِ ر ٘خ ػ خى ػٖ  كيػ ِٗ ٞ حُ ٘خ أر كيػ

 ٠ِ ٛ خٍ  ٘ٚ ه ٢ٟ هللا ػ َس ٍ ٣َٛ  ٢ ٔش ػٖ أر ِ ٓ  ٢ َؽ ػٖ أر ح٧ػ

 ٠ِ زَ ػ ْ أه زق ػ ٜ ٬س حُ ٛ  ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

خ  ض اٗ وخُ ٜخ ك ٠َر خ ك ٜز وَس اً ًٍ ٔٞم ر ٘خ ٍؿَ ٣ ٤ وخٍ ر ٘خّ ك حُ

وَس  زلخٕ هللا ر ٓ ٘خّ  وخٍ حُ ِلَع. ك ٘خ ُ و ِ ٔخ ه ٌٜح، اٗ ِن ُ و ٗ ْ ُ

٢ بٗ وخٍ ك ِْ، ك ٌ خ  ط ٘ٔ ٤ ْ ٝر ٛٔخ ػ ٓخ  ٌَ ٝػَٔ ٝ ٞ ر خ ٝأر ٌٜح أٗ أٖٝٓ ر

 ٚ ؤٗ ظ٠ ً ِذ ك ط ٘خس، ك ٜ٘خ ر ٛذ ٓ ٌ ذ ك ٌث ٔٚ اً ػيح حُ ٘ ٢ ؿ ٍؿَ ك

 ّٞ ٜخ ٣ ُ ٖٔ ٢٘، ك ٜخ ٓ وٌط ٘ ظ ٓ ٌٛح ح ذ  ٌث ٚ حُ وخٍ ُ ٘ٚ، ك ٛخ ٓ وٌ ٘ ظ ٓ ح

ذ  زلخٕ هللا ًث ٓ ٘خّ  وخٍ حُ ١َ٤. ك ٜخ ؿ ّٞ ٫ ٍحػ٢ ُ زغ، ٣ ٔ حُ

ٝ ٌَ ٞ ر خ ٝأر ٌٜح أٗ ٢ أٖٝٓ ر بٗ خٍ ك ِْ، ه ٌ ظ ٣ْ ٛٔخ ػ ٓخ   ػَٔ ٝ
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Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Sufyan yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A‟raj dari 

Abi Salamah dari Abu Hurairah yang berkata “Rasulullah SAW mengerjakan shalat shubuh 

kemudian Beliau mengahadap orang-orang dan berkata “suatu ketika seorang laki-laki 

menuntun seekor sapi, tiba-tiba ia menungganginya sambil memukulnya, maka [sapi] itu 

berkata “aku tidak diciptakan untuk ini tetapi aku diciptakan untuk membajak”. Orang-

orang pun berkata “Subhanallah, sapi berbicara”. Nabi SAW berkata “aku beriman dengan 

hal ini begitu pula Abu Bakar dan Umar” [saat itu keduanya tidak berada disana]. 

Rasulullah SAW kemudian berkata “suatu ketika ada seorang lelaki menggembala binatang 

ternaknya, seekor serigala kemudian menyerang dan menangkap salah satu binatang 

ternaknya. Orang itu mengejar serigala seolah-olah menyelamatkan binatang ternaknya. 

Serigala itu berkata “kamu menyelamatkannya dariku tetapi siapa yang akan 

menyelamatkan mereka pada hari datangnya binatang buas yaitu hari dimana tidak ada 

penggembala mereka selain aku”. Orang-orang berkata “Subhanallah serigala berbicara”. 

Rasulullah SAW berkata “Aku beriman akan hal itu, begitu pula Abu Bakar dan Umar” dan 

saat itu keduanya tidak berada disana [Shahih Bukhari no 3284] 

 

Riwayat Abu Hurairah ini juga disebutkan dalam Shahih Muslim 4/1857 no 2388 [tahqiq 

Muhammad Fuad Abdul Baqi] dan Musnad Ahmad 2/245 no 7345 [tahqiq Syaikh Syu‘aib Al 

Arnauth dimana ia berkata “shahih sesuai syarat Bukhari Muslim”]. Riwayat ini memberikan 

informasi kepada kita kalau Sapi dan Serigala berbicara kepada manusia seolah keduanya 

memiliki akal. Apa makna sebenarnya hadis ini? Bisa dibilang kami belum tahu, karena hadis 

ini rasanya bukan bercerita soal mukjizat Nabi tetapi hanya bercerita tentang seorang lelaki 

biasa dengan sapi-nya dan seorang lelaki biasa dengan serigala. Hanya saja sapi dan serigala 

itu berbicara dalam bahasa manusia. Subhanallah 

Kami hadiahkan riwayat-riwayat ini kepada saudara kami pengikut salafy yang gemar 

mengumpulkan cerita lucu-lucuan mengenai hadis musykil dari kitab mahzab lain. Salah satu 

situs yang mengaku pengikut salafy merasa geli dan lucu ketika ia membaca sebuah riwayat 

dalam kitab mahzab syiah [Al Kafi]. Riwayat itu bercerita tentang mukjizat Nabi Muhammad 

SAW yang disampaikan oleh seekor keledai dari ayahnya keledai dari ayahnya dari kakeknya 

keledai dan seterusnya. Riwayat ini dijadikan bahan tertawaan dalam salah satu tulisannya. 

Bagaimana bisa keledai menjadi perawi hadis? Apakah keledai memiliki akal?. Ah ada 

baiknya kami juga bertawaquf mengenai riwayat Syiah ini, toh kami tidak begitu mengenal 

kitab syiah seperti penulis yang ngakunya salafy itu.  Bagi yang berkepentingan silakan 

menerimanya dan bagi yang keberatan silakan saja menolaknya. 

Ada yang bilang mungkin itu mukjizat kali ya, namanya saja mukjizat pasti luar biasa. 

Mereka yang percaya dengan riwayat ini biasanya akan berkata begitu sedangkan mereka 

yang menolaknya tidak segan-segan menuduh riwayat itu dusta. Penulis salafy itu tidak 

segan-segan menuduh riwayat syiah itu dusta tetapi apakah yang akan ia katakan mengenai 

riwayat dalam kitab shahih : para kera merajam kera yang berzina atau sapi dan serigala 

berbicara menasehati manusia. Mau dikatakan dusta juga? naudzubillah  

Kami-pun sebenarnya juga ikut tertawa membaca tulisannya tetapi bukan karena isi riwayat 

tersebut tetapi karena tingkah penulisnya yang ternyata maaf “agak kekanak-kanakan”. 

Mungkin ada baiknya ia banyak membaca kitab hadis agar bisa melihat kalau kitab hadis 

shahih [yang saya yakin diakuinya] ternyata memiliki riwayat-riwayat musykil yang mungkin 

bisa ia jadikan olok-olokan atau bahan tertawaan atau mungkin mau didustakan juga. Akhir 
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kata semoga pengikut salafy khususnya situs tersebut berbahagia menerima hadiah dari kami. 

Wassalam 

Takhrij Hadis ”Imam Ali Akan Mencambuk Orang Yang 

Mengutamakan Dirinya dari Abu Bakar dan Umar” 

Posted on April 16, 2010 by secondprince  

Takhrij Hadis ”Imam Ali Akan Mencambuk Orang Yang Mengutamakan Dirinya dari 

Abu Bakar dan Umar” 

 

Hadis ini termasuk hadis yang dijadikan andalan oleh salafiyun untuk menunjukkan 

keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas Ali. Mereka mengatakan kalau Imam Ali sendiri 

akan mencambuk orang yang mengutamakan dirinya atas Abu Bakar dan Umar. Hadis ini 

adalah hadis yang dhaif dengan jalan-jalannya. Telah diriwayatkan dengan berbagai jalan dari 

Ali tetapi semua jalannya tidaklah tsabit. 

 ٖ ٘خ أكٔي ر ؼ ٛخد ه ٞ زي حُ ٖ ػ ش ر ٛي٣  ٢٘ خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ كيػ

 ٌْ ل ٌْ ػٖ حُ ل ٖ حُ ٤يس ر ز ٢ ػ ِلش ػٖ أر ١ ٖ ٘خ ٓلٔي ر ؼ ْ ه ٗٞ ٣

 ٌَ ٢ ر ٠ِ أر ٢٘ أكي ػ ِ ٠ ل وٍٞ ٫ ٣ ٤خ ٣ ِ ؼض ػ ٔٓ خٍ  ٖ ؿلَ ه ر

ظ١َ ل ٔ ٚ كي حُ ِيط  ٝػَٔ ا٫ ؿ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Hadiyyah bin Abdul Wahab yang berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Thalhah dari Abu Ubaidah 

bin Al Hakam dari Al Hakam bin Jahl yang berkata aku mendengar Ali mengatakan 

“tidaklah seorangpun mengutamakanku dari Abu Bakar dan Umar kecuali aku akan 

mencambuknya dengan cambukan untuk seorang pendusta” [Fadhail Shahabah no 49] 

Hadis ini juga diriwayatkan dalam Fadhail Shahabah no 387, As Sunnah Ibnu Abi Ashim no 

1219, As Sunnah Abdullah bin Ahmad 2/562, Al Isti‘ab Ibnu Abdil Barr 1/297, dan Tarikh 

Ibnu Asakir 30/382 semuanya dengan jalan sanad dari Muhammad bin Thalhah dari Abu 

Ubaidah dari Al Hakam bin Jahl dari Ali. Sanad hadis ini sangat dhaif karena Muhammad 

bin Thalhah dan Abu Ubaidah. 

 Muhammad bin Thalhah tidak diketahui siapa dia atau tidak ditemukan biografinya, 
pentahqiq kitab Fadahail Shahabah menyatakan tidak ada keterangan yang tsabit tentang 
dirinya tetapi kemungkinan ia adalah Muhammad bin Thalhah bin Abdurrahman bin 
Thalhah. Ibnu Hibban menyatakan kalau ia melakukan kesalahan [Ats Tsiqat juz 9 no 15147]. 
Abu Hatim berkata “tempat kejujuran ditulis hadisnya tetapi tidak bisa dijadikan hujjah” *Al 
Jarh Wat Ta’dil 7/292 no 1582+. Sayang sekali tidak ada satupun bukti yang menunjukkan 
kalau dia adalah Muhamad bin Thalhah bin Abdurrahman bin Thalhah dan kalau memang dia 
yang dimaksud maka hadisnya juga tidak bisa dijadikan hujjah. 

 Abu Ubaidah adalah Umayyah bin Al Hakam. Ad Duulabiy menyebut Umayyah bin Al Hakam 
dengan kuniyah Abu Ubaidah [Al Kuna 5/129] dan disebutkan oleh Ibnu Hajar kalau 
Umayyah bin Al Hakam meriwayatkan dari Al Hakam bin Jahl dan dia seorang yang tidak 
dikenal [Lisan Al Mizan juz 1 no 1436] 

https://secondprince.wordpress.com/2010/04/16/takhrij-hadis-%e2%80%9cimam-ali-akan-mencambuk-orang-yang-mengutamakan-dirinya-dari-abu-bakar-dan-umar%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2010/04/16/takhrij-hadis-%e2%80%9cimam-ali-akan-mencambuk-orang-yang-mengutamakan-dirinya-dari-abu-bakar-dan-umar%e2%80%9d/
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Al Hakam bin Jahl memiliki mutaba‘ah dari Abdullah bin Salamah, Abdurrahman bin Abi 

Laila dan Suwaid bin Ghaffalah dengan sanad yang dhaif. Dikeluarkan oleh Ats Tsa‘labi 

dalam kitab Tafsirnya Kasyf Wal Bayan 13/133 dengan jalan sanad Al Haisham bin 

Syadaakh dari Amasy dari Amru bin Murrah dari Abdullah bin Salamah dari Ali. Sanad ini 

dhaif jiddan karena Al Haisham bin Syadaah dan Abdullah bin Salamah. Ibnu Hibban 

memasukkan Al Haisham dalam Adh Dhu‘afa dan mengatakan tidak boleh berhujjah 

dengannya [Al Majruhin juz 3 no 1174] dan Al Uqaili menyatakan ia majhul dan hadisnya 

tidak terjaga [Lisan Al Mizan juz 6 no 748]. Abdullah bin Salamah seorang yang dhaif 

yu‘tabaru bihi. Al Bukhari berkata ―tidak diikuti hadisnya‖. Syu‘bah, Abu Hatim dan Nasa‘i 

berkata ―dikenal dan diingkari‖ dan Daruquthni menyatakan ―dhaif‖. [Tahrir At Taqrib no 

3364] 

Diriwayatkan dalam Tarikh Ibnu Asakir 30/382 dengan jalan sanad dari Ahmad bin Manshur 

Al Yasykuri dari Abu Bakar bin Abi Dawud dari Ishaq bin Ibrahim dari Kirmani bin Amru 

dari Muhammad bin Thalhah dari Syu‟bah dari Hushain bin Abdurrahman dari 

Abdurrahman bin Abi Laila dari Ali. Hadis ini dhaif jiddan karena beberapa illat [cacat] yaitu 

 Ahmad bin Manshur Al Yasykuri seorang yang majhul disebutkan biografinya oleh Al Khatib 
tanpa menyebutkan jarh maupun ta’dil dan yang meriwayatkan darinya hanya Abu 
Muhammad bin Muqtadir [Tarikh Baghdad 5/362 no 2909]. 

 Ishaq bin Ibrahim Syadzan disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa ia memiliki hadis-hadis 
mungkar dan gharib. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan Abu Hatim berkata 
“shaduq” *Lisan Al Mizan juz 1 no 1076+. 

 Kirmani bin Amru dimasukkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 9 no 15010] dan 
Abu Hatim menyebutkan bahwa yang meriwayatkan darinya hanya Ishaq bin Ibrahim 
Syadzan  tanpa menyebutkan jarh ataupun ta’dil *Al Jarh Wat Ta’dil 7/176 no 1007+. Jadi 
kemungkinan ia seorang yang majhul hal. Dan yang terakhir Muhammad bin Thalhah sendiri 
tidak dikenal siapa dirinya. 

Disebutkan dalam Lisan Al Mizan juz 3 no 1225 dimana Ibnu Hajar menukil hadis ini dengan 

jalan dari Abu Ishaq Al Fazari dari Syu‟bah dari Salamah bin Kuhail dari Abu Az Za‟ra‟ dari 

Zaid bin Wahb bahwa Suwaid bin Ghaflah masuk menemui Ali. Hadis ini dhaif karena Abu 

Az Za‘ra‘, dia adalah Abdullah bin Hani‘ seorang yang diperselisihkan dan pendapat yang 

rajih adalah dia seorang yang dhaif. Al Ijli dan Ibnu Sa‘ad menyatakan ia tsiqat. Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 6 no 120]. Bukhari berkata ―tidak diikuti 

hadis-hadisnya‖ [Tarikh Al Kabir juz 5 no 720]. Adz Dzahabi memasukkannya dalam Diwan 

Adh Dhu‘afa no 2337. Al Uqaili juga memasukkannya dalam Adh Dhu‘afa seraya mengutip 

Bukhari dan menyebutkan berbagai hadis batil yang diriwayatkannya serta tidak diikuti oleh 

satu orangpun [Adh Dhu‘afa Al Uqaili 2/314-316]. Abdullah bin Hani‘ disebutkan kalau ia 

mendengar dari Ibnu Mas‘ud dan semua hadisnya adalah riwayat Ibnu Mas‘ud, tidak ada 

yang meriwayatkan darinya kecuali Salamah bin Kuhail dan hadis-hadis yang 

diriwayatkannya adalah hadis batil yang tidak diikuti oleh satu orangpun. Oleh karena itu jarh 

padanya bersifat mufassar dan disertakan dengan bukti hadis-hadis yang disebutkan oleh Al 

Bukhari dan Al Uqaili maka pendapat yang benar adalah ia seorang yang dhaif. Dalam Tahrir 

At Taqrib disebutkan kalau ia seorang yang dhaif yu‘tabaru bihi [Tahrir At Taqrib no 3677] 

Disebutkan dalam kitab As Siyar Abu Ishaq Al Fazari hal 327 no 647 dan kitab Al Kifayah Fi 

Ilmi Ar Riwayah Al Khatib Baghdad 3/333 no 1185 semuanya dengan jalan dari Abu Shalih 

Al Farra‟ dari Abu Ishaq Al Fazari dari Abu Az Za‟ra‟ atau dari Zaid bin Wahb bahwa 

Suwaid bin Ghaflah masuk menemui Ali -al hadists-. Sanad hadis ini tidak bisa dijadikan 
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hujjah karena didalamnya terdapat keraguan dari salah seorang perawinya yaitu pada 

perkataan “dari Abu Az Za‟ra‟ atau dari Zaid bin Wahb”. Tidak jelas apakah itu dari Abu Az 

Za‘ra atau dari Zaid bin Wahb dan sudah pasti tidak bisa dikatakan berasal dari keduanya 

karena jika memang sanad tersebut berasal dari keduanya maka lafaz yang digunakan adalah 

“dari Abu Az Za‟ra‟ dan dari Zaid bin Wahb”. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan 

lafaz “dari Abu Az Za‟ra‟ dari Zaid bin Wahb”. Hal ini menunjukkan adanya kekacauan 

yang timbul dari salah seorang perawinya. Tidak diketahui dengan pasti siapa yang 

melakukan kekeliruan, bisa saja Abu Shalih Al Farra‘ yang walaupun ia dikatakan tsiqat oleh 

Ibnu Hibban dan Al Ijli, Daruquthni mengatakan ―shuwailih, tidak kuat‖ [At Tahdzib juz 10 

no 85]. Dikatakan dalam Al Kifayah bahwa keraguan perawi tersebut tidak menjadikan hadis 

tersebut dhaif karena kedua perawi tersebut tsiqat ma‘mun. Pernyataan ini tidaklah benar, 

Zaid bin Wahb memang seorang yang tsiqat tetapi Abu Az Za‘ra‘ telah dijelaskan bahwa 

yang rajih ia seorang yang dhaif. Apalagi juga terdapat penukilan kalau Abu Az Za‘ra‘ 

meriwayatkan hadis ini dari Zaid bin Wahb sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar. Jadi 

keraguan perawi justru mengandung illat yang mendhaifkan hadis tersebut sehingga sanadnya 

tidak bisa dijadikan hujjah. 

Imam Ali Manusia Yang Paling Dicintai Allah SWT : 

Bukti Keutamaan Di Atas Abu Bakar dan Umar 

Posted on Maret 12, 2010 by secondprince  

Imam Ali Manusia Yang Paling Dicintai Allah SWT : Bukti Keutamaan Di Atas Abu 

Bakar dan Umar 

Telah diriwayatkan dengan berbagai jalan dari sahabat Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah 

SAW bersabda kalau Imam Ali adalah manusia yang paling dicintai Allah SWT. Hadis 

tersebut dikenal dengan sebutan hadis Thayr dan hadis ini termasuk salah satu hadis yang 

menjadi korban sinisme sepanjang masa oleh para ahli hadis. Sebagian ulama menyatakan 

hadis tersebut maudhu‘ mungkar dan tentu saja perkataan ini bathil karena hadis ini 

diriwayatkan dengan berbagai jalan dan diantaranya terdapat sanad yang jayyid sehingga 

dengan mengumpulkan sanad-sanadnya maka hadis tersebut sudah jelas shahih. Pada 

pembahasan ini kami akan membahas sanad yang jayyid mengenai hadis ini. Diriwayatkan 

dari Anas RA kalau Rasulullah SAW pernah mendapatkan daging burung kemudian 

Rasulullah SAW bersabda 

ـخء  ٤َ ك ط ٌٛح حُ َ ٓؼ٢ ٖٓ  ؤً ٤ي ٣ وي اُ ِ ؤكذ ه ٢٘ ر ظ ِْٜ حث وخٍ حُ ك

َ٤ ط ي حُ ٚؼ ٖٓ ًُ ٓ َ ؤً يهَ ٣ ذ ك ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر  ػ

Rasulullah SAW bersabda “Ya Allah datangkanlah hambamu yang paling Engkau cintai 

agar dapat memakan daging burung ini bersamaKu. Maka datanglah Ali dan ia memakan 

daging burung itu bersama Nabi SAW”. [Tarikh Ibnu Asakir 42/254] 

. 

. 

Takhrij Hadis 

https://secondprince.wordpress.com/2010/03/12/imam-ali-manusia-yang-paling-dicintai-allah-swt-bukti-keutamaan-di-atas-abu-bakar-dan-umar/
https://secondprince.wordpress.com/2010/03/12/imam-ali-manusia-yang-paling-dicintai-allah-swt-bukti-keutamaan-di-atas-abu-bakar-dan-umar/
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Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari As Suddi dari Anas Ra. Yang 

meriwayatkan dari As Suddi adalah Isa bin Umar Al Qari dan yang meriwayatkan dari Isa bin 

Umar Al Qari adalah Ubadiillah bin Musa dan Mushir bin Abdul Malik. Yang meriwayatkan 

dari Ubaidillah bin Musa  adalah Sufyan bin Waki‘ dan Hatim bin Laits sedangkan yang 

meriwayatkan dari Mushir adalah Hasan bin Hamad. Sanad As Suddi diriwayatkan dalam 

Sunan Tirmidzi 5/636 no 3721, Musnad Abu Ya‘la 7/105 no 4052, Sunan Nasa‘i 5/107 no 

8398, dan  Tarikh Ibnu Asakir 42/254. Berikut sanad yang jayyid dalam Tarikh Ibnu Asakir 

٘خ أ ز ٖ حُ ذ ر ٞ ؿخُ خ أر زَٗ ٞ أه خ أر ٢ٓ أٗ ٞ٘ ٖ ح٫ر ٤ٖ ر ٔ ل ٞ حُ خ أر ٗ

٤غ  ِ ٖ حُ ْ ر خ كخط لٚ ٗ ٖ ك ِي ر ٖ ٓو خ ٓلٔي ر ٗ ٢٘ ط يحٍ ه ٖٔ حُ ل حُ

خ  ٔي١ ٗ وخٍة ػٖ حُ ٖ ػَٔ حُ ٠ٔ ر ٤ ٠ٓ ػٖ ػ ٞٓ ٖ ٤ي هللا ر ز خ ػ ٗ

ي ٓخُ  ٖ ْ ر  أٗ

Telah menceritakan kepada kami Abu Ghalib bin Al Bana yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu Husain bin Al Banusi yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu 

Hasan Daruquthni yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Makhlad 

bin Hafsh yang berkata telah menceritakan kepada kami Hatim bin Laits yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa dari Isa bin Umar Al Qari dari As Suddi 

dari Anas bin Malik [Tarikh Ibnu Asakir 42/254] 

Hadis ini sanadnya shahih diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. As Suddi adalah 

tabiin yang meriwayatkan dan mendengar dari Anas bin Malik. Hadis As Suddi dari Anas 

telah dijadikan hujjah oleh Imam Muslim 

 Abu Ghalib bin Al Bana adalah seorang Syaikh shalih tsiqat musnad Baghdad sebagaimana 
yang disebutkan oleh Adz Dzahabi [As Siyar 19/603 no 352] 

 Abu Husain bin Al Banusi adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Banusi 
seorang Syaikh yang tsiqat [As Siyar 18/85 no 38] 

 Abu Hasan Daruquthni adalah penulis kitab Sunan yang mayshur. Al Imam Syaikh Islam Al 
Hafizh.  Ia dikatakan Amirul mukminin dalam hadis [Tadzkirah Al Huffazh 3/123 no 925] 

 Muhammad bin Makhlad bin Hafsh adalah Al Imam Mufid tsiqat musnad Baghdad. 
Daruquthni berkata “tsiqat ma’mun” *Tadzkirah Al Huffazh 3/33 no 811+ 

 Hatim bin Laits adalah Hatim bin Laits bin Al Harits bin Abdurrahman Abu Fadhl seorang 
yang tsiqat tsabit mutqin hafizh [Tarikh Baghdad 8/240 no 4346] 

 Ubaidillah bin Musa adalah perawi kutubus sittah. Ibnu Ma’in, Abu Hatim, Al Ajli, Ibnu Ady, 
Ibnu Sa’ad, Ibnu Hibban, Ibnu Syahin menyatakan ia tsiqat. *At Tahdzib juz 7 no 97+. Ibnu 
Hajar menyatakan tsiqat tasyayyu’ *At Taqrib 1/640+. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat *Al 
Kasyf no 3593]. 

 Isa bin Umar Al Qari adalah perawi Tirmidzi dan Nasa’i. Ahmad , Al Bazzar dan Abu Hatim 
berkata “tidak ada masalah padanya”. Ibnu Ma’in, Ibnu Hibban, Waki’, Al Khatib, Nasa’i, Al 
Ajli, Ibnu Numair menyatakan ia tsiqat. [At Tahdzib juz 8 no 415]. Ibnu Hajar menyatakan ia 
tsiqat [At Taqrib 1/773] 

 As Suddi adalah Ismail bin Abdurrahman As Suddi perawi Muslim dan Ashabus Sunan 
seorang Imam dalam tafsir. Yahya bin Sa’id Al Qattan berkata “tidak ada masalah padanya”. 
Ahmad bin Hanbal menyatakan ia tsiqat, Nasa’i berkata “tidak ada masalah padanya”. Ibnu 
Ady berkata “hadisnya lurus, jujur dan tidak ada masalah padanya”. Al Ajli dan Ibnu Hibban 
menyatakan ia tsiqat. Telah meriwayatkan darinya Syu’bah yang berarti Syu’bah menyatakan 
tsiqat padanya. Ia dilemahkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Ma’in, Abu Zar’ah dan Abu 
Hatim tanpa menyebutkan alasannya sehingga jarh mereka adalah jarh mubham padahal ia 
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telah mendapatkan ta’dil dari ulama yang mu’tabar. *At Tahdzib juz 1 no 572+. Ibnu Hajar 
menyatakan ia shaduq yahim [At Taqrib 1/97] dan dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa As 
Suddi seorang yang shaduq hasanul hadis [Tahrir At Taqrib no 463]. Adz Dzahabi 
menyatakan ia hasanul hadits [Al Kasyf no 391]. Pendapat yang rajih adalah As Suddi 
seorang yang tsiqat apalagi ia telah dijadikan hujjah oleh Imam Muslim dalam kitab 
Shahihnya. 

Hadis ini sudah jelas shahih dan diriwayatkan oleh para perawi tsiqat. At Tirmidzi berkata 

setelah meriwayatkan hadis ini 

ي  ٞؿٚ ٝه ٌٛح حُ ٔي١ ا٫ ٖٓ  غ حُ ٚ ٖٓ كي٣ ؼَك ذ ٫ ٗ غ ؿ٣َ ٌٛح كي٣

ٔي١  ٢ ٝ حُ ٞك ً ٞٛ ٖ ػَٔ  ٠ٔ ر ٤ ْ ٝ ػ ٤َ ٝؿٚ ػٖ أٗ ٍٟٝ ٖٓ ؿ

 ٖ ٤ٖ ر ٔ ل ي ٍٝأٟ حُ ٓخُ  ٖ ْ ر ٓٔغ ٖٓ أٗ َكٖٔ ٝ زي حُ ٖ ػ ٤َ ر ؼ ٔٓ ا

 ٖ ٠٤ ر ل ٚو ٣ يس ٝٝػ ؼ١ٍٞ ٝ ُحث ٤خٕ حُ ل ٓ زش ٝ  ؼ ٗ وش  ٢ِ ٝ ػ ػ

وطخٕ ٤ي حُ ؼ ٓ  

Hadis ini gharib, tidak dikenal dari hadis As Suddi kecuali dengan jalan ini. Dan sungguh 

telah diriwayatkan oleh jalan yang lain dari Anas. Isa bin Umar ia Al Kufi dan Al Asdi . 

Ismail bin Abdurrahman mendengar dari Anas bin Malik dan melihat Husain bin Ali, ia 

dinyatakan tsiqat oleh Syu‟bah, Sufyan Ats Tsawri dan Za‟idah dan ia dinyatakan tsiqat oleh 

Yahya bin Sa‟id Al Qattan [Sunan Tirmidzi 5/636 no 3721] 

Isa bin Umar memang menyendiri meriwayatkan hadis ini dari As Suddi tetapi itu tidaklah 

merusak kedudukan hadisnya sebagaimana hal yang ma‘ruf dalam ilmu hadis bahwa jika 

perawi tsiqat menyendiri dalam meriwayatkan hadis shahih maka hadisnya tetaplah diterima. 

Isa bin Umar adalah seorang yang tsiqat dan riwayatnya dari As Suddi adalah shahih. 

Selain riwayat As Suddi dari Anas terdapat sanad lain yang jayyid yaitu riwayat Utsman Ath 

Thawil dari Anas. Riwayat Utsman Ath Thawil dari Anas bin Malik RA disebutkan dalam 

kitab Tarikh Ibnu Asakir 42/250 dan Al Bukhari dalam Tarikh Al Kabir juz 2 no 1488. 

Berikut sanad riwayat Al Bukhari 

خٕ  ٔؼ ٘خ ػ خٍ ػ ٤َ ه ٘خ ُٛ خٍ ػ ٘خ أكٔي ه ٓق كيػ ٞ ٣ ٖ ٢ ٓلٔي ر خٍ ُ ه

ي ٓخُ  ٖ ْ ر َ ػٖ أٗ ط٣ٞ  حُ

Telah berkata kepadaku Muhammad bin Yusuf yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ahmad yang berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Utsman Ath Thawil dari Anas bin Malik [Tarikh Al Kabir juz 2 

no 1488] 

Utsman dari Anas ini memiliki sanad yang hasan shahih. Utsman Ath Thawil adalah seorang 

tabiin yang telah meriwayatkan darinya para perawi tsiqah diantaranya Syu‘bah [Syu‘bah 

hanya meriwayatkan dari perawi tsiqah] 

 Muhammad bin Yusuf Al Bukhari adalah Syaikh [gurunya] Al Bukhari . Al Khalili menyatakan 
ia tsiqat muttafaq alaih [Al Irsyad 3/184]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 2/150]. 
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 Ahmad adalah Ahmad bin Yazid bin Ibrahim Abu Hasan Al Harrani. Ia dinyatakan tsiqat oleh 
Maslamah bin Qasim dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Abu Hatim 
mendhaifkannya *At Tahdzib juz 1 no 158+. Disebutkan kalau Nasa’i menyatakan ia tsiqat 
[Tahrir At Taqrib no 127]. Pendapat yang rajih adalah ia seorang yang tsiqat apalagi Abu 
Hatim dikenal berlebihan dalam menjarh dan banyak mencacatkan para perawi shahih oleh 
karena itu jika ia menyendiri dalam mencacatkan perawi yang telah dita’dilkan ulama lain 
maka jarhnya tidaklah diterima. 

 Zuhair adalah Zuhair bin Muawiyah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat. Ibnu Ma’in, 
Abu Zar’ah, Nasa’i, Al Ajli, Ibnu Sa’ad, Ibnu Hibban, Al Bazzar menyatakan ia tsiqat *At 
Tahdzib juz 3 no 648]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat tsabit [At Taqrib 1/317]. Adz Dzahabi 
menyatakan ia Al Hafizh tsiqat hujjah [Al Kasyf no 1668] 

 Utsman Ath Thawil adalah tabiin yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Telah 
meriwayatkan darinya para perawi tsiqat diantaranya Laits bin Abi Sulaim, Syu’bah, 
‘Anbasah bin Sa’id dan Zuhair bin Muawiyah. Abu Hatim berkata “Syaikh” *Al Jarh Wat Ta’dil 
6/173 no 950+. Perkataan “Syaikh” adalah salah satu bentuk ta’dil ditambah lagi telah 
meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat bahkan Syu’bah telah meriwayatkan 
darinya yang berarti Syu’bah menganggapnya tsiqah. Jadi Utsman Ath Thawil adalah tabiin 
yang tsiqah. 

Al Bukhari setelah membawakan riwayat ini ia berkata “tidak dikenal Utsman mendengar 

langsung dari Anas” [Tarikh Al Kabir juz 2 no 1488]. Pernyataan ini tidak bisa dijadikan 

hujjah untuk mencacatkan hadis tersebut atau menyatakannya inqitha‘. Hal ini disebabkan 

bahwa Bukhari tidak menyatakan kalau Utsman tidak mendengar dari Anas. Bukhari berkata 

bahwa tidak dikenal penyimakan Utsman dari Anas karena ia tidak mengetahui atau tidak 

bisa memastikan apakah Utsman bertemu dengan Anas RA. Bukhari memiliki persyaratan 

tersendiri mengenai hal ini, ia menyatakan suatu sanad muttashil atau bersambung jika kedua 

perawi dipastikan bertemu. Persyaratan ini tidaklah menjadi hujjah bagi jumhur ulama hadis, 

mereka lebih menyukai persyaratan Imam Muslim bahwa kedua perawi tidak mesti 

dipastikan bertemu tetapi cukup dengan memastikan bahwa kedua perawinya tsiqah berada 

dalam satu masa maka an an ahnya dapat dianggap muttashil. Oleh karena itu cukup banyak 

para perawi tsiqat yang meriwayatkan dengan ‗an an ah dan tidak dikenal penyimakannya 

tetapi hadis mereka tetap dianggap muttashil 

Jadi pernyataan Bukhari di atas tidaklah mencacatkan hadis tersebut karena Utsman adalah 

tabiin yang tsiqat dan ia bukan mudallis jadi riwayat an an ahnya dari Anas dapat dianggap 

muttashil. Apalagi Bukhari sendiri dalam biografi Utsman Ath Thawil tetap menegaskan 

kalau ia meriwayatkan dari Anas bin Malik, tidak sedikitpun ia menyatakan riwayat Utsman 

dari Anas mursal[Tarikh Al Kabir juz 6 no 2338]. Hadis Utsman Ath Thawil ini dapat 

dijadikan penguat bagi riwayat As Suddi dan keduanya bersama-sama menunjukkan bahwa 

hadis tersebut shahih tanpa keraguan. 

. 

. 

Singkat Tentang Matan Hadis 

Hadis di atas menunjukkan bahwa manusia yang paling dicintai Allah SWT adalah Ali bin 

Abi Thalib. Perhatikanlah bahwa kejadian ini terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup dan 

tentu saja pada saat itu sudah ada para sahabat Nabi SAW diantaranya Abu Bakar dan Umar. 
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Allah SWT mengabulkan doa Nabi SAW dengan mendatangkan Ali bin Abi Thalib RA. 

Bukankah ini bukti kalau Imam Ali lebih utama dari para sahabat lainnya termasuk Abu 

Bakar dan Umar. 

Beberapa ulama menganggap matan hadis ini mungkar, maka kami katakan perkataan seperti 

ini tidak perlu dihiraukan karena mereka akan selalu menganggap setiap keutamaan Imam Ali 

yang melebihi Abu Bakar dan Umar adalah mungkar. Itulah keyakinan bathil mereka yang 

tanpa disadari membuat mereka menentang hadis-hadis shahih. Mengutamakan Imam Ali 

di atas Abu Bakar dan Umar adalah keyakinan yang berlandaskan hadis-hadis shahih jadi 

sungguh keliru sekali menyatakan bahwa keyakinan seperti itu hanyalah milik Syiah atau 

menyatakan keyakinan tersebut mungkar. Sekedar informasi, masih banyak hadis-hadis 

shahih lain yang menunjukkan keutamaan Imam Ali di atas Abu Bakar dan Umar, diketahui 

oleh mereka yang mengetahuinya dan ditolak oleh mereka yang sakit hatinya. Wallahu‘alam 

Salam Damai 

Keutamaan Imam Ali Sayyid Pemimpin Di Dunia dan 

Akhirat : Bukti Keutamaan Yang Lebih Tinggi Dari Abu 

Bakar dan Umar 

Posted on Maret 9, 2010 by secondprince  

Keutamaan Imam Ali Sayyid Pemimpin Di Dunia dan Akhirat : Bukti Keutamaan 

Yang Lebih Tinggi Dari Abu Bakar dan Umar 

 

Telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda 

bahwa Ali adalah Sayyid yaitu pemimpin atau penghulu di dunia dan juga di akhirat.  

زي  خ ػ ٖ ح٧َُٛ ٗ ٘خ أكٔي ر ؼ ٢ ه ٜٞك زخٍ حُ ـ زي حُ ٖ ػ ٘خ أكٔي ر كيػ

َ ع ٔؼ خ ٓ خٍ حٗ َُحم ه ٖ حُ زي هللا ػٖ ر ٖ ػ ٤ي هللا ر ز ١َٛ ػٖ ػ ِ ٕ حُ

 ٖ ٢ِ ر ٠ ػ ِْ حُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٢٘ حُ ؼ ؼ خٍ ر زخّ ه ػ

زي  َس ٖٓ حك ٢ ح٥ه ٤ي ك ٓ ٤خ ٝ يٗ ٢ حُ ٤ي ك ٓ ض  وخٍ أٗ ذ ك ٢ ١خُ أر

٤ذ هللا ٝػيٝى ػي١ٝ ٝػي١ٝ ػيٝ هللا  ز زي ك ٤ ز ٢٘ ٝك ز وي حك ك

ؼي١ ٠ي ٖٓ ر ـ ٖٔ حر ُ َ ٣ٞ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Jabbar Ash Shufi yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abdurrazaq yang berkata telah menceritakan kepada kami Ma‟mar dari Az Zuhri dari 

Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas yang berkata “Nabi SAW mengutusku kepada Ali 

bin Abi Thalib lalu Beliau bersabda “Wahai Ali kamu adalah Sayyid [pemimpin] di dunia 

dan Sayyid [pemimpin] di akhirat. Siapa yang mencintaimu maka sungguh ia mencintaiku, 

kekasihmu adalah kekasih Allah dan musuhmu adalah musuhku dan musuhku adalah musuh 

Allah. Celakalah mereka yang membencimu sepeninggalKu [Fadhail Shahabah no 1092] 

https://secondprince.wordpress.com/2010/03/09/keutamaan-imam-ali-sayyid-pemimpin-di-dunia-dan-akhirat-bukti-keutamaan-yang-lebih-tinggi-dari-abu-bakar-dan-umar/
https://secondprince.wordpress.com/2010/03/09/keutamaan-imam-ali-sayyid-pemimpin-di-dunia-dan-akhirat-bukti-keutamaan-yang-lebih-tinggi-dari-abu-bakar-dan-umar/
https://secondprince.wordpress.com/2010/03/09/keutamaan-imam-ali-sayyid-pemimpin-di-dunia-dan-akhirat-bukti-keutamaan-yang-lebih-tinggi-dari-abu-bakar-dan-umar/
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Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak Ash Shahihain no 4640, 

Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 4/261, dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq 42/292. 

Hadis di atas diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya dan sanadnya shahih tanpa 

keraguan 

 Ahmad bin Abdul Jabbar Ash Shufi adalah Syaikh Muhaddis yang tsiqat. Al Khatib dan yang 
lainnya menyatakan ia tsiqat [As Siyar 14/152 no 88] 

 Ahmad bin Al Azhar adalah seorang hafizh yang tsiqat seorang imam yang tsabit. [As Siyar 
12/364 no 157+. Abu Hatim dan Shalih Al Jazarah menyatakan ia shaduq. Nasa’i dan 
Daruquthni menyatakan “tidak ada masalah padanya”. Ibnu Syahin dan Ibnu Hibban 
menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 1 no 6]. Al Hakim menyatakan kalau Ahmad bin Al Azhar 
disepakati tsiqat [Al Mustadrak no 4640] 

 Abdurrazaq bin Hammam adalah Al Imam Al Hafizh perawi kutubus sittah dimana Bukhari 
dan Muslim telah berhujjah dengan hadisnya. Ia seorang hafiz yang dikenal tsiqat 
sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar [At Taqrib 1/599] 

 Ma’mar adalah Ma’mar bin Rasyd  perawi kutubus sittah. Ibnu Ma’in, Al Ajli, Yaqub bin 
Syaibah, Ibnu Hibban dan An Nasa’i menyatakan ia tsiqat *At Tahdzib juz 10 no 441+ . Ibnu 
Hajar menyatakan ia tsiqat tsabit. [At Taqrib 2/202] 

 Az Zuhri adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Al Hafiz Al 
Faqih yang disepakati [ketsiqahannya], dijadikan hujjah oleh Bukhari Muslim [At Taqrib 
2/133] 

 Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud adalah tabiin yang tsiqah dijadikan hujjah oleh 
Bukhari Muslim. Al Ajli, Abu Zar’ah dan Ibnu Hibban menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 7 
no 50]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat faqih tsabit [At Taqrib 1/634]. 

Hadis ini sangat jelas shahih karena diriwayatkan para perawi yang terpercaya tetapi lagi-

lagi ada saja kelucuan yang ditampilkan oleh beberapa ulama yang mengingkari hadis ini. 

Al Hakim dalam Al Mustadrak As Shahihain no 4640 setelah meriwayatkan hadis ini, ia 

berkata 

لَى  وش ٝاًح ط ْ ػ بؿٔخٜػ ٞ ح٧َُٛ ر ٤ٖ ٝأر ٤و ٘ ١َٗ حُ  ٠ِ ٤ق ػ ٛل

٤ق ٛل  ِْٜ ٛ ٠ِ أ ٜٞ ػ غ ك لي٣ وش ر ؼ  حُ

Shahih dengan syarat Bukhari Muslim dan Abul Azhar disepakati para ulama sebagai 

perawi yang tsiqah dan jika perawi yang tsiqah menyendiri dalam meriwayatkan hadis maka 

menurut para ulama hadis tersebut shahih. [Al Mustadrak no 4640] 

Lucunya Adz Dzahabi setelah membaca pernyataan Al Hakim, ia malah berkata 

ٌٛح ٝإ  ٟغ ٞ ٤ي ٖٓ حُ ؼ ز ٤ْ ر ُ ٌَ ٘ ٓ ٜٞ وخص ك ٚ ػ خٕ ٍٝحط ً 

Hadis ini walaupun para perawinya tsiqat adalah hadis mungkar tidak jauh dari derajat 

palsu [Talkhis Al Mustadrak 3/128] 

Begitulah pernyataan putus asa yang dikeluarkan oleh Adz Dzahabi untuk memvonis palsu 

hadis tersebut. Bukankah ini bukti kalau beberapa ulama mengalami kekacauan jika mereka 

berhadapan dengan hadis keutamaan Ahlul Bait yang tidak mereka sukai. padahal dimanakah 
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letak kemungkarannya?. Justru yang mungkar itu adalah perkataan Adz Dzahabi dan 

penolakan dengan gaya semacam Adz Dzahabi ini. 

Diantara dalih yang digunakan untuk melemahkan hadis ini adalah Ahmad bin Al Azhar 

menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini dari Abdurrazaq. Tidak jarang diantara mereka 

malah mengutip pengingkaran Ibnu Ma‘in terhadap hadis ini. Lucunya pengingkaran Ibnu 

Ma‘in ini jelas-jelas tidak bisa dijadikan hujjah. Al Khatib berkata 

ز٢  ٠ ٤ْ حُ ؼ ٗ ٖ خ ٓلٔي ر زَٗ وٞد أه ؼ ٣ ٖ ٖ أكٔي ر ٢ ٓلٔي ر زَٗ أه

ؼض أكٔي  ٔٓ وٍٞ  ع ٣ لخك ٢ِ حُ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل ٠ِ حُ خ ػ ؼض أر ٔٓ خٍ  ه

ٞ ٔخ كيع أر وٍٞ ُ ظ١َ ٣ ٔ ظ ٤َ حُ ُٛ ٖ ٠٤ ر ل ٣ ٖ ح٧َُٛ  ر

زَ  َ ، أه ٠خث ل ٢ حُ َُحم ك زي حُ ٚؼ ػٖ ػ لي٣ ١ٍٞ ر ٔخر ٤ ٘ حُ

غ ،اً  لي٣ َٛ حُ ٢ ؿٔخػش أ ٘يٙ ك ٛٞ ػ ٘خ  ٤ ز ي ، ك ٌُ ٤ٖ ر ؼ ٓ ٖ ٠٤ ر ل ٣

زي  ١ٌ كيع ػٖ ػ ١ٍٞ حُ ٔخر ٤ ٘ ٌٌحد حُ ٌٛح حُ  ٖٓ ٖ٤ ٖ ٓؼ ٠٤ ر ل خٍ ٣ ه

 ْٔ ز ظ خ . ك ٛٞ ًح أٗ وخٍ :  ٞ ح٧َُٛ ك وخّ أر غ ؟ ك لي٣ ٌٜح حُ َُحم ر حُ

خٍ :  ٤ٖ ٝه ؼ ٓ ٖ ٠٤ ر ل ٚظ ! ٣ ٓ٬ ٓ ؼـذ ٖٓ  ٌٌحد ، ٝط ٔض ر ي ُ ٓخ اٗ أ

غ لي٣ ٌٛح حُ  ٢ ٤َى ك ـ ذ ُ ٌٗ خٍ : حُ  ٝه

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Yaqub yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Nu‟aim Adh Dhuba‟i yang berkata aku 

mendengar Abu Ali Husain bin Ali Al Hafizh berkata aku mendengar dari Ahmad bin Yahya 

bin Zuhair At Tusturi yang berkata “ketika Abul Azhar meriwayatkan hadis Abdurrazaq 

tentang Fadha‟il [Imam Ali] kemudian dikabarkan kepada Ibnu Main. Maka pada suatu 

ketika Ibnu Main duduk bersama para ulama ahli hadis, Ibnu Ma‟in berkata “Siapa pendusta 

dari Naisabur yang meriwayatkan hadis dari Abdurrazaq ini?. Maka Abul Azhar berdiri dan 

berkata “sayalah orangnya”. Yahya bin Ma‟in tersenyum dan berkata “kamu bukan seorang 

pendusta” [dan ia heran mengapa ia masih selamat]. Kemudian Ibnu Ma‟in berkata “ hadis 

ini dosa orang lain” [Tarikh Baghdad 4/261] 

Silakan lihat baik-baik, pengingkaran Ibnu Ma‘in itu tidak ada artinya dan tidak bernilai 

hujjah sedikitpun. Sudah jelas bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah Abul Azhar dan 

dialah perawi yang berasal dari Naisabur. Ibnu Ma‘in pada awalnya dengan sembarangan 

berkata ―siapa pendusta dari Naisabur‖ tetapi setelah ia melihat dengan jelas kalau yang 

meriwayatkan hadis tersebut adalah Abul Azhar yang dikenal tsiqah maka tidak ada jalan lain 

baginya selain berkelit dan mengatakan hadis itu bukan dosa Abul Azhar tetapi dosa orang 

lain. Lucu bukan, sekarang siapa orang Naisabur yang mau dituduh oleh Ibnu Ma‘in itu, 

sudah jelas tidak ada. Perkataan itu cuma basa-basi untuk menyelamatkan wibawanya 

dihadapan para ulama lain. 

Mengapa Abul Azhar menyendiri meriwayatkan hadis ini?. Ternyata terdapat kisah yang 

menjelaskan tentang hal ini. Al Khatib berkata 

وٍٞ  خ ح٫َُٛ ٣ ؼض أر ٔٓ وٍٞ  ٣ ْ خ كخط ؼض أر ٔٔ ٠َ ك ل ٞ حُ خٍ أر ه

زي  ٢ هَؿض ٓغ ػ وخٍ ُ ن ك ط٣َ ٢ حُ ٚؼ ك ٘ض ٓ ٌ ٚظ ك ٣َ ٠ ه َُحم اُ حُ
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ٌٜح  ٢٘ ر ليػ خٍ ك ٤َى ه ٚ ؿ ض ر ٓخ كيػ ؼخ  ٤يى كي٣ خ ح٫َُٛ أك خ أر ٣

غ لي٣  حُ

Abu Fadhl berkata aku mendengar dari Abu Hatim yang berkata aku mendengar dari Abul 

Azhar yang mengatakan “aku keluar bersama Abdurrazaq ke desanya dan aku bersamanya 

dalam perjalanan, kemudian ia berkata kepadaku “wahai Abul Azhar aku akan menceritakan 

hadis yang belum pernah aku ceritakan kepada siapapun selainmu, maka ia menceritakan 

hadis tersebut” [Tarikh Baghdad 4/261] 

Kisah ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dengan lebih lengkap. Al Hakim berkata 

 ٠٤ ل ٣ ٖ ؼض أكٔي ر ٔٓ وٍٞ  ٢ٗ ٣ وَ زي هللا حُ خ ػ ؼض أر ٔٓ

ٌٜح  ـيحى ر َٛ ر َ أ ؼخء ًٝحً ٘ ٛ ٞ ح٧َُٛ ٖٓ  ٔخ ٍٝى أر وٍٞ ُ ٢ ٣ ِٞحٗ ل حُ

٢ آهَ  خٍ ك ٔٚ ه ِ ّٞ ٓـ خٕ ٣ خ ً ِٔ ٤ٖ ك ؼ ٓ ٖ ٠٤ ر ل ٣ ٌَٙ غ أٗ لي٣ حُ

ٌٌحد ح ٌٛح حُ  ٖ ِْ أ٣ ٔـ ٌٛح حُ َُحم  زي حُ َ ػٖ ػ ًٌ ١ٌ ٣ ١ٍٞ حُ ٔخر ٤ ٘ ُ

 ٖ٤ ؼ ٓ ٖ ٠٤ ر ل ٠لي ٣ خ ك ٛٞ ًح أٗ وخٍ  ٞ ح٧َُٛ ك وخّ أر غ ك لي٣ حُ

ي  ٤ق كيػ ً ٚ خٍ ُ ْ ه خٙ ػ ٚ ٝأىٗ وَر ِْ ك ٔـ ٢ حُ ٓٚ ك ٤خ ٚ ٝه ُٞ ٖٓ ه

 ٢ خ أٗ ٣َ خ ًُ خ أر ٣ ِْ وخٍ أػ ٤َى ك ٚ ؿ ليع ر ٣ ْ ٌٜح ُٝ َُحم ر زي حُ ػ

٤يس  ؼ ٚ ر ش ُ ٣َ ٢ ه ذ ك َُحم ؿخث زي حُ ؼخء ٝػ ٘ ٛ يٓض  وَؿض ه ك

ٚظ  ليػ ٓخٕ ك ٢٘ ػٖ أَٓ هَح ٓؤُ  ٤ٚ ِض اُ ٛ خ ٝ ِٔ ٤َ ك ِ خ ػ ٤ٚ ٝأٗ اُ

 ٢ خٍ ُ ٚظ ه ِٔخ ٝىػ ؼخء ك ٘ ٛ  ٠ ٚؼ اُ ض ٓ َٜك ٘ٚ ٝحٗ زض ػ ظ ٜخ ًٝ ر

٤َى  ٢٘ ؿ ٚؼ ٓ ٔٔ ٣ ْ غ ُ لي٣ ي ر خ أكيػ ؤٗ وي ك ٢ِ ك ي ٝؿذ ػ ه

 ٖ٤ ؼ ٓ ٖ ٠٤ ر ل ٣ ٚ ٜيه لظخ ك غ ُ لي٣ ٌٜح حُ ٢٘ ٝهللا ر ليػ ك

٤ٚ ظٌٍ اُ  ٝحػ

Aku mendengar Abu Abdullah Al Qurasy berkata aku mendengar Ahmad bin Yahya Al 

Halwani berkata ketika Abul Azhar kembali dari Shan‟a dan meriwayatkan hadis ini kepada 

penduduk Baghdad maka Ibnu Ma‟in mengingkari [hadis tersebut]. Sehingga suatu hari di 

dalam majelis ia berkata di akhir majelis “siapa pendusta dari Naisabur yang meriwayatkan 

hadis dari Abdurrazaq ini?”. Maka Abul Azhar berdiri dan berkata “saya orangnya”. Yahya 

bin Ma‟in tersenyum dengan perkataannya, ia berdiri dan membawa Abul Azhar duduk 

kemudian ia berkata “bagaimana engkau bisa menceritakan hadis dari Abdurrazaq dimana 

tidak ada selainmu yang menceritakan hadis tersebut. Abul Azhar berkata “wahai Abu 

Zakaria, suatu ketika aku datang ke Shan‟a dan Abdurrazaq sedang tidak ada di desanya, ia 

berada di tempat yang jauh. Maka aku mendatanginya padahal ketika itu aku sedang sakit. 

Ketika aku bertemu dengannya, ia menanyakan kepadaku sesuatu tentang Khurasan maka 

aku menceritakan kepadanya dan menuliskannya. Dan aku menemaninya dalam perjalanan 

kembali ke Shan‟a. Kemudian ia berkata kepadaku “sungguh wajib bagiku untuk 

membalasmu, aku akan menceritakan sebuah hadis dimana belum ada seorangpun selainmu 

yang mendengarnya dariku”. Demi Allah inilah hadis yang dikatakannya. Maka Yahya bin 

Ma‟in percaya dan meminta maaf kepadanya. [Al Mustadrak Ash Shahihain no 4640] 
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Begitulah ketika itu Abul Azhar adalah orang pertama yang mendengar hadis tersebut dari 

Abdurrazaq dan belum ada seorangpun saat itu yang mendengar hadis tersebut. Tentu saja 

kesaksian Abul Azhar bisa diterima dan walaupun ia menyendiri meriwayatkan hadis ini dari 

Abdurrazaq maka itu tidaklah merusak kedudukan hadisnya. Apalagi ternyata diketahui 

bahwa setelah peristiwa dengan Abul Azhar ini, Abdurrazaq menceritakan hadis tersebut 

kepada perawi lain yaitu Muhammad bin Ali bin Sufyan Ash Shan‘ani. Hal ini sebagaimana 

yang disebutkan oleh Al Khatib 

 ٖ ٠ِ ر ٖ ػ ١ٍٞ ػٖ ٓلٔي ر ٔخر ٤ ٘ ٖ كٔيٕٝ حُ ي ٍٝحٙ ٓلٔي ر ٝه

َُحم زي حُ ٘ـخٍ ػٖ ػ ٤خٕ حُ ل ٓ  

Sungguh telah diriwayatkan Muhammad bin Hamdun An Naisabur dari Muhammad bin Ali 

bin Sufyan An Najar dari Abdurrazaq [Tarikh Baghdad 4/262] 

Kesaksian ini semakin menguatkan kalau hadis Abul Azhar tersebut memang benar tsabit 

dari Abdurrazaq dan tidak ada lagi yang pantas diragukan kecuali oleh orang-orang yang 

memiliki sesuatu di hatinya. Orang-orang yang entah mengapa merasa risih jika ada 

keutamaan yang sangat besar dimiliki oleh Ahlul Bait. 

. 

. 

Singkat Tentang Matan Hadis 

Banyak faedah yang bisa dipetik dari matan hadis tersebut. Diantaranya hadis tersebut 

menunjukkan keutamaan Imam Ali di atas para sahabat lainnya [termasuk Abu Bakar, Umar 

dan Utsman]. Karena Imam Ali adalah Sayyid [Pemimpin] bagi mereka baik di dunia 

maupun di akhirat kelak. Hadis tersebut juga menunjukkan kecaman yang begitu besar 

kepada mereka yang memusuhi dan membenci Imam Ali karena disebutkan bahwa Musuh 

Imam Ali adalah Musuh Rasulullah SAW dan musuh Rasulullah SAW adalah musuh Allah 

SWT. Sungguh celaka sekali mereka yang memusuhi dan membenci Imam Ali. 

Hadis di atas bukan hak milik kaum syiah. Hadis ini tidak ada urusan dengan mahzab yang 

dianut. Hadis ini adalah milik orang islam, betapa menjijikkannya mereka yang menolak 

hadis ini hanya karena hadis ini dijadikan hujjah oleh Syiah. Dan betapa lucunya mereka para 

pengingkar yang bekerja keras untuk mencacatkan hadis ini karena mereka tidak akan 

menemukan cacat selain cacat yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka berkata “kami 

mencintai sahabat Ali” tetapi mengapa mereka keberatan dengan hadis keutamaan Imam Ali 

di atas. Ataukah mereka mencintai Imam Ali jika dan hanya jika keutamaan Imam Ali di 

bawah keutamaan Abu Bakar dan Umar. Apakah mereka beranggapan hadis yang 

menunjukkan keutamaan Imam Ali di atas Abu Bakar dan Umar harus ditolak walau seshahih 

apapun sanadnya?. Mengapa mereka begitu dengki kepada ―para pecinta ahlul bait‖?. Tidak 

jarang mereka merendahkan orang yang mencintai Ahlul Bait dengan sebutan “Rafidhah” 

kemudian mereka menebarkan syubhat kalau Rafidhah itu sesat dan menyesatkan bahkan 

bukan islam. Ada apa di hati mereka? Hanya Allah SWt yang tahu. Semoga Allah SWT 

selalu menjaga para pecinta Ahlul Bait dari kecaman dan kedengkian orang-orang seperti 

mereka. 
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Salam Damai 

Hadis Kemuliaan Imam Ali Manusia Pilihan Allah SWT 

Posted on Maret 7, 2010 by secondprince  

Hadis Kemuliaan Imam Ali Manusia Pilihan Allah SWT 

Terdapat salah satu hadis yang seringkali dinyatakan palsu oleh para ulama tetapi anehnya 

mereka tidak memiliki dalil yang jelas untuk menyatakan hadis tersebut palsu. Mereka malah 

menjadikan hadis ini sebagai alat untuk menuduh perawi yang meriwayatkannya sebagai 

perawi cacat atau pemalsu hadis. Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak Ash 

Shahihain 

ٖ أكٔي  ٌَ ٓلٔي ر ٞ ر ٘خ أر ع ػ لخك ٢ ىحٍّ حُ ٖ أر ٌَ ر ٞ ر ٘خ أر كيػ

خٍ  لٚ ح٧ر ٞ ك ٘خ أر ْ ػ ٗٞ ٣ ٖ ؾ ر ٣َٓ ٘خ  ١ٌٓ ػ ظَ ٤خٕ حُ ل ٓ  ٖ ر

 ٚ٘ ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط َس ٍ ٣َٛ  ٢ ق ػٖ أر ٛخُ  ٢ ٘خ ح٧ػٖٔ ػٖ أر ػ

 ٖٓ ٢٘ ظ ٍٓٞ هللا ُٝؿ خ ٍ ٜ٘خ ٣ ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٔش ٍ خ١ ض ك خُ خٍ ه ه

ٞٛ ذ ٝ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٤ٖ  ػ ٟ َ ٓخ ط ٔش أ خ١ خ ك وخٍ ٣ ٚ ك ٓخٍ ُ  ٤َ ٫ و ك

ٞى  ٛٔخ أر ٤ٖ أكي ِ ظخٍ ٍؿ خه َٛ ح٧ٍٝ ك ٠ أ ِغ اُ إٔ هللا ػِ ٝؿَ ح١

ِي ؼ َ ر  ٝح٥ه

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Darim Al Hafizh yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Sufyan Al Tirmidzi yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Suraij bin Yunus yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu Hafsh Al Abbar yang berkata telah menceritakan kepada kami Al „Amasy 

dari Abu Shalih dari Abu Hurairah RA yang berkata “Fathimah berkata “Wahai Rasulullah 

Engkau menikahkanku dengan Ali bin Abi Thalib dan dia seorang yang fakir dan tidak 

memiliki sesuatu”. Rasulullah SAW berkata “Wahai Fathimah tidakkah kamu ridha bahwa 

Allah SWT telah melihat kepada penduduk Bumi dan memilih dua orang, salah satunya 

adalah Ayahmu dan yang lainnya adalah suamimu” [Al Mustadrak Al Hakim no 4645] 

Hadis ini memiliki sanad yang shahih diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. 

Mereka yang berusaha melemahkan hadis ini tidak memiliki satupun dalil kecuali mereka 

menjadikan salah satu perawinya sebagai yang tertuduh karena ia telah meriwayatkan hadis 

ini. 

 Al Hafizh Abu Bakar bin Abi Darim adalah syaikh atau gurunya Al Hakim. Dalam Al 
Mustadrak, Al Hakim banyak sekali meriwayatkan hadis darinya dan ia menyebutnya dengan 
sebutan “Al Hafizh” *yang merupakan predikat ta’dil+. Al Hakim telah menshahihkan hadis-
hadis Ibnu Abi Darim. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa menurut Al Hakim, Ibnu Abi 
Darim adalah Al Hafizh yang shahih hadisnya. 

 Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi adalah penduduk Baghdad, Al Hakim 
menyebutnya dengan kuniyah Abu Bakar dan Al Khatib menyebutnya dengan kuniyah Abu 
Abdullah. Al Khatib menyatakan bahwa Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi 
seorang yang tsiqah [Tarikh Baghdad 1/322 no 176] 

https://secondprince.wordpress.com/2010/03/07/hadis-kemuliaan-imam-ali-manusia-pilihan-allah-swt/
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 Suraij bin Yunus adalah seorang yang tsiqah perawi Bukhari Muslim. Ahmad dan Nasa’i 
menyatakan “tidak ada masalah padanya”. Abu Hatim dan Ishaq bin Ibrahim menyatakan ia 
shaduq. Abu Dawud, Ibnu Ma’in, Ibnu Qani’, Ibnu Sa’ad dan Ibnu Hibban menyatakan ia 
tsiqat. *At Tahdzib juz 3 no 857+. Ibnu Hajar berkata “ahli ibadah yang tsiqat” *At Taqrib 
1/341]. 

 Abu Hafsh Al Abbar adalah Umar bin Abdurrahman bin Qais seorang hafizh yang tsiqah. Ibnu 
Ma’in, Ibnu Sa’ad, Utsman bin Abi Syaibah, Daruquthni dan Ibnu Hibban menyatakan ia 
tsiqat. Ahmad dan Nasa’i menyatakan “tidak ada masalah padanya”. Abu Hatim dan Abu 
Zar’ah menyatakan ia shaduq. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq *At Taqrib 1/722+ dan 
dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib bahwa Abu Hafsh seorang yang tsiqat [Tahrir At Taqrib no 
4937]. 

 Al ‘Amasy adalah Sulaiman bin Mihran seorang perawi kutubus sittah yang tsiqat. Ibnu 
Ma’in, Al Ajli, An Nasa’i dan Ibnu Hibban menyatakan ia tsiqat. Muhammad bin Abdullah bin 
Ammar berkata “tidak ada muhadis yang lebih tsabit dari ‘Amasy”. *At Tahdzib juz 4 no 386+. 
Ibnu Hajar menyatakan ia seorang hafizh yang tsiqat [At Taqrib 1/392] 

 Abu Shalih As Saman adalah Dzakwan seorang tabiin yang tsiqah perawi kutubus sittah. 
Ahmad, Ibnu Ma’in, Abu Hatim , Abu Zar’ah , Ibnu Sa’ad, As Saji, Al Ajli dan Ibnu Hibban 
menyatakan ia tsiqah [At Tahdzib juz 3 no 417]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 
1/287] 

Hadis ini sangat jelas diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya tetapi ada sebagian 

orang yang merasa ―ada sesuatu di hatinya‖ sehingga berusaha mencacatkan hadis ini bahkan 

menyatakan hadis ini palsu. 

. 

. 

Syubhat Para Pengingkar 

Syubhat pertama yang disebarkan oleh para pengingkar untuk menolak hadis ini adalah 

mereka mencacatkan Al Hafizh Ibnu Abi Darim. Mereka menukil Adz Dzahabi yang 

menyatakan kalau Ibnu Abi Darim seorang Rafidhah pendusta [Mizan Al ‗Itidal no 552]. 

Perkataan ini tidak benar bahkan Adz Dzahabi telah menentang dirinya sendiri dimana ia 

telah memuji atau menta‘dilkan Ibnu Abi Darim. Adz Dzahabi dalam As Siyar mengatakan 

kalau Ibnu Abi Darim adalah Al Imam Al Hafizh Al Fadhl seorang Muhaddis Syiah Kufah 

[As Siyar 15/576 no 349]. Perkataan ini telah dikenal sebagai perkataan ta‘dil tingkat pertama 

dan disini Adz Dzahabi tidak menyebut Ibnu Abi Darim Rafidhah melainkan hanya Syiah. 

Dan dalam implementasinya ternyata Adz Dzahabi malah menshahihkan banyak hadis Ibnu 

Abi Darim dalam kitabnya Talkhis Al Mustadrak yaitu 

 Talkhis Al Mustadrak 1/393 no 964 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 1/397 no 977 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 1/437 no 1102 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 2/268 no 2965 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 
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 Talkhis Al Mustadrak 2/326 no 3167 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 2/268 no 2965 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 2/268 no 2965 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 2/469 no 3617 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 3/241 no 4963 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 3/364 no 5405 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 3/397 no 5503 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 3/414 no 5580 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

 Talkhis Al Mustadrak 3/618 no 6292 [Adz Dzahabi dan Al Hakim bersepakat 
menshahihkannya] 

Jumlah ini belum ditambah dengan hadis-hadis Ibnu Abi Darim yang dishahihkan oleh Al 

Hakim dan didiamkan oleh Adz Dzahabi. Dengan fakta ini dapat diketahui bahwa Al Hakim 

sendiri dalam kitabnya Al Mustadrak selalu menyebutkan Ibnu Abi Darim gurunya dengan 

sebutan Al Hafizh serta menshahihkan hadis-hadisnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Al 

Hakim telah menta‟dilkan Ibnu Abi Darim dan berhujjah dengan hadis-hadisnya. Hal ini 

jelas sekali bertolak belakang dengan penukilan Adz Dzahabi. Adz Dzahabi menukil dari Al 

Hakim yang berkata tentang Ibnu Abi Darim “Rafidhah yang tidak tsiqah” [As Siyar 15/576 

no 349]. Tentu saja yang benar adalah apa yang ditulis oleh Al Hakim sendiri dalam kitabnya 

Al Mustadrak sedangkan penukilan Adz Dzahabi itu bisa saja keliru. 

Sudah jelas yang mengalami kekacauan disini adalah Adz Dzahabi, ia terkadang 

menta‘dilkan Ibnu Abi Darim tetapi terkadang mencelanya dan diketahui bahwa celaan yang 

ditujukan kepada Ibnu Abi Darim disebabkan ia pernah mencaci sahabat Nabi. Alasan ini 

sungguh musykil jika kita membandingkan dengan betapa banyaknya perawi yang 

dinyatakan tsiqah oleh para ulama padahal perawi tersebut membenci dan mencaci sahabat 

Ali bin Abi Thalib. Selain itu kalau kita melihat sendiri bagaimana sikap Adz Dzahabi 

terhadap hadis-hadis Ibnu Abi Darim [dalam Al Mustadrak] maka tidak ada satupun hadis 

yang dinyatakan dhaif atau palsu oleh Adz Dzahabi karena kelemahan Ibnu Abi Darim justru 

sebaliknya malah banyak sekali hadis Ibnu Abi Darim yang dishahihkan oleh Adz Dzahabi. 

Memang Adz Dzahabi sendiri menyatakan hadis di atas sebagai hadis maudhu‘ tetapi yang ia 

tuduh sebagai pemalsu hadis adalah Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi bukan 

Ibnu Abi Darim. 

Syubhat kedua yang dijadikan hujjah para pengingkar untuk menolak hadis ini adalah mereka 

menuduh Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi sebagai pemalsu hadis. Mereka 

menukil dari Adz Dzahabi yang berkata 

زخ٠ِٛ .  ِٚ حُ ؼ ُٝ ، ١ٌٓ ظَ ٌَ حُ ٞ ر ٤خٕ ، أر ل ٓ  ٖ ٖ أكٔي ر ٓلٔي ر

ٚ ْ ر ٜظ ٔ ٛٞ حُ ٟٞػخ  ٞٓ ؼخ  ْ كي٣ ٗٞ ٣ ٖ ؾ ر ٣َٓ  ٍٟٝ ػٖ 
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Muhammad bin Ahmad bin Sufyan Abu Bakar Tirmidzi, mungkin ia Al Bahili meriwayatkan 

dari Suraij bin Yunus hadis maudhu‟ [palsu] dan dia menjadi yang tertuduh karenanya 

[Mizan Al „Itidal no 7140]. 

Dan seperti biasa Abul Wafa‘ atau Ibrahim bin Muhammad bin Sibth Ibnu Ajami dalam 

Kasyf Al Hatsits no 628 juga ikut-ikutan Adz Dzahabi menuduh Muhammad bin Ahmad bin 

Sufyan At Tirmidzi yang memalsukan hadis ini. 

Silakan perhatikan baik-baik perkataan Adz Dzahabi tersebut. Sudah jelas bahwa dari awal ia 

sudah menyatakan hadis tersebut palsu dan yang bisa dijadikan tertuduh dalam hal ini adalah 

Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi. Artinya justru Muhammad bin Ahmad bin 

Sufyan At Tirmidzi menjadi perawi yang tertuduh memalsu hadis hanya gara-gara ia 

meriwayatkan hadis ini. Tentu saja Adz Dzahabi harus mencari dalih untuk melemahkan 

Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi yaitu ia menyatakan kemungkinan orang ini 

adalah Al Bahili. Tahukah anda siapakah Al Bahili yang dimaksud? Ia sebenarnya adalah 

Muhammad bin Ahmad bin Suhail Al Bahili, silakan dilihat perkataan Adz Dzahabi sendiri 

٤ش و ٖ ر ٛذ ر زخ٢ِٛ ػٖ ٝ ٤َ حُ ٜٓ  ٖ ٖ أكٔي ر ٖ ػي١  ٓلٔي ر خٍ حر ه

غ لي٣ ٠غ حُ ٣ ٖٔٓ  

Muhammad bin Ahmad bin Suhail Al Bahili dari Wahab bin Baqiyah. Ibnu Ady berkata ia 

termasuk pemalsu hadis [Al Mughni Adh Dhu‟afa no 5233] 

Sekarang silakan lihat baik-baik kekacauan Adz Dzahabi. Kekacauan pertama: tidak ada 

satupun yang menisbatkan kepada Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi dengan 

sebutan Al Bahili. Jadi dari mana datangnya perkataan Adz Dzahabi tersebut, kecuali dari 

keinginannya untuk menyatakan hadis tersebut palsu. Kekacauan kedua, apakah Adz 

Dzahabi itu tidak melihat bahwa Al Bahili yang dimaksud adalah Muhammad bin Ahmad bin 

Suhail. Sedangkan perawi sebelumnya itu adalah Muhammad bin Ahmad bin Sufyan. 

Siapapun akan tahu kalau kedua orang ini jelas berbeda. 

Padahal kalau diteliti lebih jauh ternyata memang ada seorang perawi yang bernama 

Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi. Ia adalah salah satu dari syaikh Ath 

Thabrani. Biografinya disebutkan oleh Al Khatib 

 ٌٖ ٓ  ١ٌٓ ظَ زِحُ حُ زي هللا حُ ٞ ػ ٤خٕ أر ل ٓ  ٖ ٖ أكٔي ر ٓلٔي ر

ٖ ػَٔ  ٤ي هللا ر ز ٜخ ػٖ ػ ـيحى ٝكيع ر لَ ر ؼ ٖ ؿ ١َ ٝٓلٔي ر وٞح٣ٍ حُ

 ٖ خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٝ ٢ٟ وخ خَٓ حُ ً ٖ ٘ٚ أكٔي ر ٛٔخ ٍٟٝ ػ َ٤ ٤ي١ ٝؿ ل حُ

وش خٕ ػ ًٝ ٢ زَحٗ ط  أكٔي حُ

Muhammad bin Ahmad bin Sufyan Abu Abdullah Al Bazzaz At Tirmidzi tinggal di Baghdad 

meriwayatkan hadis dari Ubaidillah bin Umar Al Qawariri dan Muhammad bin Ja‟far Al 

Faidhi dan yang lainnya. Telah meriwayatkan darinya Ahmad bin Kamil Al Qadhi dan 

Sulaiman bin Ahmad Ath Thabrani dan dia seorang yang tsiqah [Tarikh Baghdad 1/322 no 

176] 



 1287 

Kami dengan jelas menyatakan kalau Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi yang 

dimaksud adalah Syaikh Ath Thabrani di atas karena ia pada dasarnya menetap di Baghdad 

dan sangat mungkin sekali meriwayatkan hadis dari Suraij bin Yunus yang dikenal dengan 

Suraij bin Yunus bin Ibrahim Al Baghdadi [artinya ia penduduk Baghdad]. 

Perhatikan baik-baik Syaikh Ath Thabrani di atas meriwayatkan hadis dari Ubaidillah bin 

Umar dan Muhammad bin Ja‘far Al Faidhi 

 Ubaidillah bin Umar adalah perawi thabaqat ke-10 termasuk penduduk Baghdad yang lahir 
tahun 150 H dan wafat tahun 235 H. [At Tahdzib juz 7 no 72] 

 Muhammad bin Ja’far Al Faidhi adalah perawi thabaqat ke-11 yang dikenal dengan kuniyah 
Abu Abdullah dan ada yang mengatakan Abu Ja’far juga termasuk penduduk Baghdad wafat 
tahun 230 H [At Tahdzib juz 9 no 128]. 

Dimana Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi pada riwayat Al Hakim di atas telah 

meriwayatkan hadis dari Suraij bin Yunus bin Ibrahim Al Baghdadi yang termasuk perawi 

thabaqat ke-10 penduduk Baghdad yang wafat tahun 235 H. [At Tahdzib juz 3 no 857]. 

Jadi bisa dikatakan kalau Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi yang dimaksud 

adalah Syaikh Ath Thabrani yang dikenal tsiqah dimana Al Khatib menyebutnya dengan 

kuniyah Abu Abdullah dan Al Hakim menyebutnya dengan kuniyah Abu Bakar. Dan sungguh 

telah ma‘ruf bahwa seorang perawi bisa memiliki kuniyah yang bermacam-macam seperti 

yang telah kami tunjukkan yaitu Muhammad bin Ja‟far Al Faidhi yang memiliki kuniyah Abu 

Abdullah dan Abu Ja‟far. Muhammad bin Ahmad bin Sufyan At Tirmidzi adalah seorang 

yang tsiqah sedangkan mereka yang menuduhnya tidak memiliki dalil apapun kecuali 

keinginan mereka yang begitu besar untuk menyatakan hadis tersebut palsu sehingga dengan 

terpaksa mereka harus menuduh perawi yang meriwayatkannya sebagai pemalsu hadis. 

Sungguh logika sirkuler yang menyesatkan 

 

 

Kedudukan Hadis ”Imam Ali Pemimpin Bagi Setiap 

Mukmin Sepeninggal Nabi SAW” 

Posted on Maret 4, 2010 by secondprince  

Kedudukan Hadis ”Imam Ali Pemimpin Bagi Setiap Mukmin Sepeninggal Nabi SAW” 

 

Diriwayatkan dengan berbagai jalan yang shahih dan hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda 

kalau Imam Ali adalah Pemimpin bagi setiap mukmin sepeninggal Beliau SAW. Hadis 

tersebut diriwayatkan oleh Imran bin Hushain RA, Buraidah RA, Ibnu Abbas RA dan Wahab 

bin Hamzah RA. Rasulullah SAW bersabda 

ؼي١ ٓئٖٓ ر  َ ً ٢ ُٝ ٞٛ ٝ ٚ٘ خ ٓ ٢٘ ٝأٗ ٤خ ٓ ِ  إ ػ

https://secondprince.wordpress.com/2010/03/04/kedudukan-hadis-imam-ali-pemimpin-bagi-setiap-mukmin-sepeninggal-nabi-saw/
https://secondprince.wordpress.com/2010/03/04/kedudukan-hadis-imam-ali-pemimpin-bagi-setiap-mukmin-sepeninggal-nabi-saw/


 1288 

Ali dari Ku dan Aku darinya dan Ia adalah Pemimpin bagi setiap mukmin sepeninggalKu. 

 

. 

Takhrij Hadis  

Hadis di atas adalah lafaz riwayat Imran bin Hushain RA. Disebutkan dalam Musnad Abu 

Dawud Ath Thayalisi 1/111 no 829, Sunan Tirmidzi 5/296, Sunan An Nasa‘i 5/132 no 8474, 

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 7/504, Musnad Abu Ya‘la 1/293 no 355, Shahih Ibnu Hibban 

15/373 no 6929, Mu‘jam Al Kabir Ath Thabrani 18/128, dan As Sunnah Ibnu Abi Ashim no 

1187. Semuanya dengan jalan sanad yang berujung pada Ja‘far bin Sulaiman dari Yazid Ar 

Risyk dari Mutharrif bin Abdullah bin Syikhkhir Al Harasy dari Imran bin Hushain RA. 

Berikut sanad Abu Dawud 

ٗي ، ػٖ  َ ي حُ ٣ِ ٘خ ٣ ؼ٢ ، كيػ ز ٠ خٕ حُ ٤ٔ ِ ٓ  ٖ لَ ر ؼ ٘خ ؿ كيػ

ٖ٤ ٜ ٖ ك ٤َ ، ػٖ ػَٔحٕ ر ٘و ٖ حُ زي هللا ر ٖ ػ  ٓطَف ر

Telah menceritakan kepada kami Ja‟far bin Sulaiman Ad Dhuba‟iy  yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yazid Ar Risyk dari Mutharrif bin Abdullah bin Syikhkhir dari 

Imran bin Hushain-alhadis- [Musnad Abu Dawud Ath Thayalisi no 829] 

Hadis Imran bin Hushain ini sanadnya shahih karena para perawinya tsiqat 

 Ja’far bin Sulaiman Adh Dhuba’iy adalah seorang yang tsiqat. Ja’far adalah perawi Bukhari 
dalam Adabul Mufrad, Muslim dan Ashabus Sunan. Ibnu Ma’in, Ibnu Sa’ad, Ibnu Madini dan 
Ibnu Hibban menyatakan ia tsiqat. Ahmad bin Hanbal berkata “tidak ada masalah padanya”. 
Abu Ahmad mengatakan kalau Ja’far hadisnya baik, ia memiliki banyak riwayat dan hadisnya 
hasan *At Tahdzib juz 2 no 145+. Al Ajli menyatakan Ja’far bin Sulaiman tsiqat *Ma’rifat Ats 
Tsiqat no 221]. Ibnu Syahin juga memasukkannya sebagai perawi tsiqat [Tarikh Asma Ats 
Tsiqat no 166+. Kelemahan yang dinisbatkan kepada Ja’far adalah ia bertasayyyu’ tetapi telah 
ma’ruf diketahui bahwa tasyayyu’ Ja’far dikarenakan ia banyak meriwayatkan hadis-hadis 
keutamaan Ahlul Bait. Ibnu Hajar menyatakan ia shaduq tasyayyu’ *At Taqrib 1/162+. Adz 
Dzahabi menyatakan Ja’far bin Sulaiman tsiqat *Al Kasyf no 729+ 

 Yazid Ar Risyk adalah Yazid bin Abi Yazid Adh Dhuba’iy seorang yang tsiqat perawi kutubus 
sittah. Tirmidzi, Abu Hatim, Abu Zar’ah, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqah. 
Ahmad bin Hanbal menyatakan ia “shalih al hadis”.*At Tahdzib juz 11 no 616+. Disebutkan 
kalau Ibnu Ma’in mendhaifkannya tetapi hal ini keliru karena telah diriwayatkan dengan 
sanad yang shahih kalau Ibnu Ma’in justru menta’dilkannya. Ibnu Abi Hatim menukil Ad 
Dawri dari Ibnu Ma’in yang menyatakan Yazid “shalih” dan menukil Abu Bakar bin Abi 
Khaitsamah dari Ibnu Main yang menyatakan Yazid “laisa bihi ba’sun”. perkataan ini berarti 
perawi tersebut tsiqah menurut Ibnu Ma’in. *Al Jarh Wat Ta’dil 9/298 no 1268]. 

 Mutharrif bin Abdullah adalah tabiin tsiqah perawi kutubus sittah. Ibnu Sa’ad menyatakan ia 
tsiqah. Al Ajli mengatakan ia tsiqah. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqah. [At 
Tahdzib juz 10 no 326]. Ibnu Hajar menyatakan Mutharrif bin Abdullah tsiqah [At Taqrib 
2/188]. 

Hadis Imran bin Hushain di atas jelas sekali diriwayatkan oleh perawi tsiqah dan shahih 

sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ja‘far bin Sulaiman adalah perawi Muslim dan yang 

lainnya adalah perawi Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menyatakan sanad hadis ini kuat 

dalam kitabnya Al Ishabah 4/569. Syaikh Al Albani menyatakan hadis ini shahih [Zhilal Al 
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Jannah Takhrij As Sunnah no 1187]. Syaikh Syu‘aib Al Arnauth menyatakan hadis ini 

sanadnya kuat [Shahih Ibnu Hibban no 6929]. Syaikh Husain Salim Asad menyatakan hadis 

ini para perawinya perawi shahih [Musnad Abu Ya‘la no 355] 

Selain riwayat Imran bin Hushain, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Buraidah RA. Hadis 

Buraidah disebutkan dalam Musnad Ahmad 5/356 no 22908[tahqiq Ahmad Syakir dan 

Hamzah Zain], Sunan Nasa‘i 5/132 no 8475, Tarikh Ibnu Asakir 42/189 dengan jalan sanad 

yang berujung pada Ajlah Al Kindi dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Berikut sanad 

riwayat Ahmad 

يس ػٖ  ٣َ ٖ ر زي هللا ر ٘ي١ ػٖ ػ ٌ ِق حُ ٢٘ أؿ ٤َ كيػ ٔ ٗ ٖ ٘خ ر ػ

َ ٤ٚ ر خٍأر يس ه ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ajlah Al Kindi dari Abdullah bin Buraidah dari Ayahnya Buraidah yang berkata-hadis 

marfu‟-[Musnad Ahmad 5/356 no 22908] 

 

Hadis Buraidah ini sanadnya hasan karena diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah yaitu Ibnu 

Numair dan Abdullah bin Buraidah dan perawi yang hasan yaitu Ajlah Al Kindi. 

 Ibnu Numair adalah Abdullah bin Numair Al Hamdani adalah perawi kutubus sittah yang 
dikenal tsiqah. Ibnu Ma’in, Ibnu Hibban, Al Ajli dan Ibnu Sa’ad menyatakan ia tsiqah. *At 
Tahdzib juz 6 no 110]. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/542]. Adz Dzahabi 
menyatakan ia hujjah [Al Kasyf no 3024] 

 Ajlah Al Kindi adalah seorang yang shaduq. Ibnu Main dan Al Ajli menyatakan ia tsiqat. Amru 
bin Ali menyatakan ia seorang yang shaduq dan hadisnya lurus. Ibnu Ady berkata “ia 
memiliki hadis-hadis yang shalih, telah meriwayatkan darinya penduduk  kufah dan yang 
lainnya, tidak memiliki riwayat mungkar baik dari segi sanad maupun matan tetapi dia 
seorang syiah kufah, disisiku ia seorang yang shaduq dan hadisnya lurus”. Yaqub bin Sufyan 
menyatakan ia tsiqat tetapi ada kelemahan dalam hadisnya. Diantara yang melemahkannya 
adalah Ibnu Sa’ad, Abu Hatim, Abu Dawud dan An Nasa’i. *At Tahdzib juz 1 no 353]. Abu 
Hatim dan An Nasa’i menyatakan ia “tidak kuat” dimana perkataan ini bisa berarti seorang 
yang hadisnya hasan apalagi dikenal kalau Abu Hatim dan Nasa’i termasuk ulama yang ketat 
dalam menjarh. Ibnu Sa’ad dan Abu Dawud menyatakan ia dhaif tanpa menyebutkan 
alasannya sehingga jarhnya adalah jarh mubham. Tentu saja jarh mubham tidak 
berpengaruh pada mereka yang telah mendapat predikat tsiqat dari ulama yang mu’tabar. 
Ibnu Hajar menyatakan ia seorang syiah yang shaduq [At Taqrib 1/72]. Adz Dzahabi juga 
menyatakan Ajlah seorang yang shaduq [Man Tukullima Fiihi Wa Huwa Muwatstsaq no 13]. 
Bagi kami ia seorang yang tsiqah atau shaduq, Bukhari telah menyebutkan biografinya tanpa 
menyebutkan cacatnya [Tarikh Al Kabir juz 2 no 1711]. Hal ini menunjukkan kalau jarh 
terhadap Ajlah tidaklah benar dan hanya dikarenakan sikap tasyayyu’ yang ada padanya. 

 Abdullah bin Buraidah adalah seorang tabiin yang tsiqah. Ibnu Ma’in, Al Ajli dan Abu Hatim 
menyatakan ia tsiqat. Ibnu Kharasy menyatakan ia shaduq [At Tahdzib juz 5 no 270]. Ibnu 
Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/480] dan Adz Dzahabi juga menyatakan ia tsiqat [Al 
Kasyf no 2644]. 

Sudah jelas hadis Buraidah ini adalah hadis hasan yang naik derajatnya menjadi shahih 

dengan penguat hadis-hadis yang lain. Syaikh Al Albani menyatakan bahwa hadis Buraidah 

ini sanadnya jayyid [Zhilal Al Jannah Takhrij As Sunnah no 1187]. 
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Selain Imran bin Hushain dan Buraidah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan 

sanad yang shahih. Riwayat Ibnu Abbas disebutkan dalam Musnad Abu Dawud Ath 

Thayalisi 1/360 no 2752, Tarikh Ibnu Asakir 42/199, dan Tarikh Ibnu Asakir 42/201, Musnad 

Ahmad 1/330 no 3062, Al Mustadrak 3/143 no 4652, As Sunnah Ibnu Abi Ashim no 1188, 

dan Mu‘jam Al Kabir 12/77. Berikut sanad riwayat Abu Dawud 

ٞ ٘خ أر زخّ حٕ  كيػ ٖ ػ ٕٞ ػٖ ر ٤ٔ ٓ ٖ ِؾ ػٖ ػَٔٝ ر ٢ ر ش ػٖ أر ػٞحٗ

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abi Balj dari Amru bin Maimun dari 

Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda [Musnad Abu Dawud Ath Thayalisi no 2752] 

Hadis Ibnu Abbas ini sanadnya shahih dan diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat. 

 Abu Awanah adalah Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri seorang perawi kutubus sittah yang 
tsiqat. Abu Hatim, Abu Zar’ah, Ahmad, Ibnu Sa’ad, Ibnu Abdil Barr menyatakan ia tsiqat. *At 
Tahdzib juz 11 no 204+. Al Ajli menyatakan ia tsiqah *Ma’rifat Ats Tsiqat no 1937+.Ibnu Hajar 
menyatakan Abu Awanah tsiqat tsabit [At Taqrib 2/283] dan Adz Dzahabi juga menyatakan ia 
tsiqat [Al Kasyf no 6049]. 

 Abu Balj adalah Yahya bin Sulaim seorang perawi Ashabus Sunan yang tsiqat. Ibnu Ma’in, 
Ibnu Sa’ad, Nasa’i dan Daruquthni menyatakan ia tsiqat. Abu Fath Al Azdi menyatakan ia 
tsiqat. Abu Hatim berkata “shalih laba’sa bihi”. Yaqub bin Sufyan berkata “tidak ada masalah 
padanya”. Al Bukhari berkata “fihi nazhar” atau perlu diteliti lagi hadisnya. *At Tahdzib juz 12 
no 184]. Perkataan Bukhari ini tidaklah tsabit karena ia sendiri telah menuliskan biografi Abu 
Balj tanpa menyebutkan cacatnya bahkan dia menegaskan kalau Syu’bah meriwayatkan dari 
Abu Balj [Tarikh Al Kabir juz 8 no 2996+. Hal ini berarti Syu’bah menyatakan Abu Balj tsiqat 
karena ia tidak meriwayatkan kecuali dari perawi yang tsiqat. Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Jauzi 
menyatakan bahwa Ibnu Main mendhaifkan Abu Balj [At Tahdzib juz 12 no 184]. Tentu saja 
perkataan ini tidak benar karena telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ishaq bin 
Mansur kalau Ibnu Ma’in justru menyatakan Abu Balj tsiqat *Al Jarh Wat Ta’dil 9/153 no 
634]. Kesimpulannya pendapat yang rajih adalah ia seorang yang tsiqat. 

 Amru bin Maimun adalah perawi kutubus sittah yang tsiqah. Al Ajli, Ibnu Ma’in, An Nasa’i 
dan Ibnu Hibban menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 8 no 181]. Ibnu Hajar menyatakan 
Amru bin Maimun tsiqat [At Taqrib 1/747]. 

Hadis Ibnu Abbas ini adalah hadis yang shahih dan merupakan sanad yang paling baik 

dalam perkara ini. Hadis ini juga menjadi bukti bahwa tasyayyu‘ atau tidaknya seorang 

perawi tidak membuat suatu hadis lantas menjadi cacat karena sanad Ibnu Abbas ini termasuk 

sanad yang bebas dari perawi tasyayyu‘. Hadis Ibnu Abbas ini telah dishahihkan oleh Al 

Hakim, Adz Dzahabi [Talkhis Al Mustadrak no 4652] dan Syaikh Ahmad Syakir [Musnad 

Ahmad no 3062]. 

Hadis dengan jalan yang terakhir adalah riwayat Wahab bin Hamzah. Diriwayatkan dalam 

Mu‘jam Al Kabir Ath Thabrani 22/135, Tarikh Ibnu Asakir 42/199 dan Al Bidayah Wan 

Nihayah 7/381. Berikut jalan sanad yang disebutkan Ath Thabrani 
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٘خ  خ٫ ػ ظ١َ ه ٔ ظ ٤َ حُ ُٛ ٖ زِحٍ ٝأكٔي ر ٖ ػَٔٝ حُ ٘خ أكٔي ر كيػ

ٓق  ٞ ٘خ ٣ ٠ٓ ػ ٞٓ ٖ ٤ي هللا ر ز ٘خ ػ ٓش ػ َح ً ٖ خٕ ر ٔؼ ٖ ػ ٓلٔي ر

 ٖ ٛذ ر ٤ٖ ػٖ ٝ ٤ذ ػٖ ىً ٜٛ  ٖ خٍر  كِٔس ه

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amru Al Bazzar dan Ahmad bin Zuhair Al 

Tusturi yang keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin 

Karamah yang berkata telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Shuhaib dari Dukain dari Wahab bin Hamzah 

yang berkata [Mu‟jam Al Kabir 22/135] 

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi tsiqat kecuali Dukain, ia seorang tabiin yang tidak 

mendapat predikat ta‘dil dan tidak pula dicacatkan oleh para ulama. 

 Ahmad bin Amru Al Bazzar adalah penulis Musnad yang dikenal tsiqah, ia telah dinyatakan 
tsiqah oleh Al Khatib dan Daruquthni, Ibnu Qattan berkata “ia seorang yang hafizh dalam 
hadis [Lisan Al Mizan juz 1 no 750] 

 Ahmad bin Zuhair Al Tusturi adalah Ahmad bin Yahya bin Zuhair, Abu Ja’far Al Tusturi. Adz 
Dzahabi menyebutnya Al Imam Al Hujjah Al Muhaddis, Syaikh Islam. [As Siyar 14/362]. 
Dalam Kitab Tarajum Syuyukh Thabrani no 246 ia disebut sebagai seorang Hafizh yang tsiqat. 

 Muhammad bin Ustman bin Karamah seorang perawi yang tsiqat. Abu Hatim berkata 
“shaduq”. Maslamah dan Ibnu Hibban menyatakan ia tsiqat. Muhammad bin Abdullah bin 
Sulaiman dan Daud bin Yahya berkata “ia shaduq”. *At Tahdzib juz 9 no 563+. Ibnu Hajar 
menyatakan Muhammad bin Utsman bin Karamah tsiqat [At Taqrib 2/112] 

 Ubaidillah bin Musa adalah perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqah. Ibnu Ma’in, Abu 
Hatim, Ibnu Hibban, Al Ajli, Ibnu Syahin, Utsman bin Abi Syaibah dan Ibnu Ady menyatakan 
ia tsiqah.[At Tahdzib juz 7 no 97+. Ibnu Hajar menyatakan Ubaidillah tsiqat tasyayyu’ *At 
Taqrib 1/640]. Adz Dzahabi juga menyatakan ia tsiqah [Al Kasyf no 3593]. 

 Yusuf bin Shuhaib adalah seorang perawi tsiqat. Ibnu Ma’in, Abu Dawud, Ibnu Hibban, 
Utsman bin Abi Syaibah, Abu Nu’aim menyatakan ia tsiqat. Abu Hatim dan An Nasa’i berkata 
‘tidak ada masalah padanya”. *At Tahdzib juz 11 no 710+. Ibnu Hajar menyatakan Yusuf bin 
Shubaih tsiqat [At Taqrib 2/344] dan Adz Dzahabi juga menyatakan Yusuf tsiqat [Al Kasyf no 
6437] 

 Dukain adalah seorang tabiin. Hanya Ibnu Abi Hatim yang menyebutkan biografinya dalam Al 
Jarh Wat Ta’dil dan mengatakan kalau ia meriwayatkan hadis dari Wahab bin Hamzah dan 
telah meriwayatkan darinya Yusuf bin Shuhaib tanpa menyebutkan jarh maupun ta’dil 
terhadapnya. [Al Jarh Wat Ta’dil 3/439 no 1955+. Dukain seorang tabiin yang meriwayatkan 
hadis dari Wahab bin Hamzah dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sakan kalau Wahab 
bin Hamzah adalah seorang sahabat Nabi [Al Ishabah 6/623 no 9123] 

Hadis Wahab bin Hamzah ini dapat dijadikan syawahid dan kedudukannya hasan dengan 

penguat dari hadis-hadis lain. Al Haitsami berkata mengenai hadis Wahab ini “Hadis 

riwayat Thabrani dan di dalamnya terdapat Dukain yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, 

tidak ada ulama yang mendhaifkannya dan sisanya adalah perawi yang dipercaya “ [Majma‘ 

Az Zawaid 9/109]. 

. 

. 
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Ibnu Taimiyyah Mendustakan Hadis Shahih 

Jika kita mengumpulkan semua hadis tersebut maka didapatkan 

 Hadis Imran bin Hushain adalah hadis shahih *riwayat Ja’far bin Sulaiman+ 
 Hadis Buraidah adalah hadis hasan [riwayatAjlah Al Kindi] 
 Hadis Ibnu Abbas adalah hadis shahih [riwayat Abu Balj] 
 Hadis Wahab bin Hamzah adalah hadis hasan [riwayat Dukain] 

Tentu saja dengan mengumpulkan sanad-sanad hadis ini maka tidak diragukan lagi kalau 

hadis ini adalah hadis yang shahih. Dan dengan fakta ini ada baiknya kita melihat apa yang 

dikatakan Ibnu Taimiyyah tentang hadis ini, ia berkata 

 سفٍعٍّح ٍٙأ محفصحد عّٝٝٝ حًٙف ” ١ىعد ّٕإّ ٍى ١ٍٝ صٕأ ”

غ لي٣ خُ  ر

“kamu adalah pemimpin bagi setiap mukmin sepeninggalKu” ini adalah maudhu‟ (palsu) 

menurut kesepakatan ahli hadis [Minhaj As Sunnah 5/35] 

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ِ ٌد ػ ؼي١ ً َ ٓئٖٓ ر ً ٢ ُٝ ٞٛ  : ٚ ُٞ ه

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ  ػ

Perkataannya ; “Ia pemimpin setiap mukmin sepeninggalku” adalah dusta atas Rasulullah 

SAW [Minhaj As Sunnah 7/278] 

Cukuplah kiranya pembaca melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya sedang berdusta atau 

sedang mendustakan hadis shahih hanya karena hadis tersebut dijadikan hujjah oleh orang 

syiah. Penyakit seperti ini yang dari dulu kami sebut sebagai ―Syiahpobhia‖. 

. 

. 

Singkat Tentang Matan Hadis 

Setelah membicarakan hadis ini ada baiknya kami membicarakan secara singkat mengenai 

matan hadis tersebut. Salafy nashibi biasanya akan berkelit dan berdalih kalau hadis tersebut 

tidak menggunakan lafaz khalifah tetapi lafaz waliy dan ini bermakna bukan sebagai 

pemimpin atau khalifah. Kami tidak perlu berkomentar banyak mengenai dalih ini, cukuplah 

kiranya kami bawakan dalil shahih kalau kata Waliy sering digunakan untuk menunjukkan 

kepemimpinan atau khalifah 

Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir [dan beliau menshahihkannya] dalam Al Bidayah wan 

Nihayah bahwa ketika Abu Bakar dipilih sebagai khalifah, ia berkhutbah 

ي  ٢ ه ؤٗ ٘خّ ك ٜخ حُ ؼي أ٣ ٓخ ر خٍ أ ٤ضه ُٝ ْ ًَ٤ و ٔض ر ُٝ ٌْ ٤ ِ  ػ
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Ia berkata “Amma ba‟du, wahai manusia sekalian sesungguhnya aku telah dipilih menjadi 

pimpinan atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik diantara kalian. [Al Bidayah wan 

Nihayah 5/269] 

Diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal bahwa Jabir 

bin Abdullah RA menyebutkan kepemimpinan Umar dengan kata Waliy 

 ٢ ظخىس ػٖ ػٖ أر ٘خ ه ٛٔخّ ػ ٘خ  خ٫ ػ لخٕ ه ٘خ ػ خٍ ٝػ ِٜ ه ٘خ ر ػ

 ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ َ٤ ِر ٖ حُ زي هللا حٕ ر ٖ ػ َ ر ـخر ِض ُ خٍ ه ٠َس ه ٗ

ي١  ٠ِ ٣ ٢ ػ وخٍ ُ خٍ ك ٜخ ه َٓ ر ؤ زخّ ٣ ٖ ػ ؼش ٝحٕ ر ظ ٔ ٠ٜ٘ ػٖ حُ ٣

خٍ  ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٘خ ٓغ ٍ ؼ ظ ٔ غ ط لي٣ ؿَٟ حُ

َ ٌَ ك ٢ ر لخٕ ٝٓغ أر ٓخ ػ ٢ ػَٔ ٘خّ  ُٝ ٘ٚ هطذ حُ ٢ٟ هللا ػ ٍ

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  وَإٓ ٝحٕ ٍ ٛٞ حُ وَإٓ  وخٍ حٕ حُ ك

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ي ٍ ٠ِ ٜػ ظخٕ ػ ؼ ظ ظخ ٓ خٗ ٜٔخ ً ٍٓٞ ٝأٗ َ ٛٞ حُ

ٔخء ٘ ؼش حُ ظ ٓ َٟ لؾ ٝح٧ه ؼش حُ ظ ٛٔخ ٓ ِْ اكيح ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  ػ

Telah menceritakan kepada kami Bahz dan telah menceritakan kepada kami Affan , keduanya 

[Bahz dan Affan] berkata telah menceritakan kepada kami Hamam yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Qatadah dari Abi Nadhrah  yang berkata “aku berkata kepada 

Jabir bin Abdullah RA „sesungguhnya Ibnu Zubair telah melarang mut‟ah dan Ibnu Abbas 

memerintahkannya‟. Abu Nadhrah berkata „Jabir kemudian berkata kepadaku „kami pernah 

bermut‟ah bersama Rasulullah‟. [Affan berkata] “ dan bersama Abu Bakar. Ketika Umar 

menjadi pemimpin orang-orang, dia berkata „sesungguhnya Al Qur‟an adalah Al Qur‟an dan 

Rasulullah SAW adalah Rasul dan sesungguhnya ada dua mut‟ah pada masa Rasulullah 

SAW, salah satunya adalah mut‟ah haji dan yang satunya adalah mut‟ah wanita‟. [Musnad 

Ahmad 1/52 no 369 dishahihkan oleh Syaikh Syu‟aib Al Arnauth dan Syaikh Ahmad 

Syakir] 

 

Kedua riwayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kata Waliy digunakan untuk 

menyatakan kepemimpinan para Khalifah seperti Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu tidak 

diragukan lagi bahwa hadis di atas bermakna Imam Ali adalah Pemimpin bagi setiap mukmin 

sepeninggal Nabi SAW. 

Hadis Yang Menjelaskan Siapa Ahlul Bait Yang 

Disucikan Dalam Al Ahzab 33 

Posted on Februari 24, 2010 by secondprince  

Hadis Yang Menjelaskan Siapa Ahlul Bait Yang Disucikan Dalam Al Ahzab 33  

Dalam Al Qur‘anul Karim terdapat ayat yang cukup fenomenal dan menjadi kontroversi 

diantara pengikut salafy dan pengikut syiah. Syiah meyakini kalau Ahlul Bait dalam Al Ahzab 

33 [ayat tathir] bukanlah istri-istri Nabi sedangkan salafy dan para nashibi justru 

mengkhususkan bahwa ayat tersebut turun untuk istri-istri Nabi. Selain itu terdapat 

penafsiran baru dari kalangan “mereka yang terinfeksi virus nashibi” yaitu mereka 

https://secondprince.wordpress.com/2010/02/24/hadis-yang-menjelaskan-siapa-ahlul-bait-yang-disucikan-dalam-al-ahzab-33/
https://secondprince.wordpress.com/2010/02/24/hadis-yang-menjelaskan-siapa-ahlul-bait-yang-disucikan-dalam-al-ahzab-33/
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mengatakan kalau Al Ahzab 33 turun memang untuk istri-istri Nabi hanya saja Nabi SAW 

memperluas makna Ahlul Bait itu kepada Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan 

Imam Husain.  

Dalam pembahasan ini kami akan membuktikan bahwa penafsiran ini keliru, yang benar 

adalah Al Ahzab 33 turun untuk Ahlul Kisa‟ yaitu Nabi SAW, Sayyidah Fathimah, Imam Ali, 

Imam Hasan dan Imam Husain. Tentu saja kami akan membawakan riwayat-riwayat shahih 

yang menjadi bukti kejahilan mereka. 

خٍ  ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٤ذ حُ ٔش ٍر ِ ٓ  ٢ ٖ أر ػٖ ػَٔ ر

 { ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٠ حُ ِ ش ػ ٌٛٙ ح٣٥ ض  ُِ ٔخ ٗ ي ُ ٣َ ٔخ ٣ اٗ

٤َح ٜط ْ ط ًَ ٜط ٤ض ٣ٝ ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤  ص١د ١ف } هللا ُ

ٔش خ١ يػخ ك ٔش ك ِ ٓ ٢ِ  أّ  ٔخء ٝ ػ ٌ ِْٜ ر ِ ـ ٘خ ك ٤ ٔ ٘خ ٝ ك ٔ ٝ ك

ٛذ  ؤً ظ٢ ك ٤ َٛ ر ٛئ٫ء أ  ِْٜ خٍ حُ ْ ه ٔخء ػ ٌ ِْٜ ر ِ ـ َٙ ك ِق ٜظ ه

ز٢ هللا ؟  خ ٗ ٣ ْ ٜؼ خ ٓ ٔش ٝأٗ ِ ٓ ض أّ  خُ ٤َح ه ٜط ْٛ ط َ َؿْ ١ٜٝ ْٜ٘ حُ ػ

َ٤ ٠ِ ه ض ػ ي ٝأٗ ٌخٗ ٓ ٠ِ ض ػ خٍ أٗ  ه

Dari Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW yang berkata “Ayat ini turun kepada Nabi 

SAW [Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait 

dan menyucikanmu sesuci-sucinya] di rumah Ummu Salamah, kemudian Nabi SAW 

memanggil Fatimah, Hasan dan Husain dan menutup Mereka dengan kain dan Ali berada di 

belakang Nabi SAW, Beliau juga menutupinya dengan kain. Kemudian Beliau SAW berkata “ 

Ya Allah Merekalah Ahlul BaitKu maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah 

Mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah berkata “Apakah Aku bersama Mereka, Ya Nabi 

Allah?”. Beliau berkata “Kamu tetap pada kedudukanmu sendiri dan kamu dalam 

kebaikan”. [Shahih Sunan Tirmidzi no 3205]. 

Salafy nashibi berusaha berdalih dengan mengatakan bahwa hadis di atas bukan berarti 

mengkhususkan Ahlul Bait untuk Ahlul Kisa‘ justru hadis di atas merupakan perluasan dari 

makna Ahlul Bait oleh Nabi SAW. Ayat tersebut memang turun untuk istri-istri Nabi tetapi 

Nabi SAW karena kecintaannya juga menginginkan ayat tersebut untuk Sayyidah Fathimah, 

Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. Hujjah mereka ini batal dengan alasan berikut 

 Hadis Sunan Tirmidzi di atas menyebutkan bahwa ketika ayat tersebut turun Rasulullah SAW 
langsung memanggil Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain bukannya 
memanggil istri-istri Beliau. Ini bukti kalau ayat tersebut ditujukan untuk Sayyidah Fathimah, 
Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain dan bukan untuk istri-istri Nabi SAW. 

 Ummu Salamah tidak merasa kalau dirinya adalah Ahlul Bait yang dimaksud, padahal jika 
memang seperti yang diklaim para nashibi kalau Ahlul Bait dalam Al Ahzab 33 turun untuk 
istri-istri Nabi SAW maka Ummu Salamah pasti tahu kalau dirinyalah Ahlul Bait yang 
dimaksud dan Beliau tidak perlu mengajukan pertanyaan kepada Nabi *“Apakah Aku 
bersama Mereka, Ya Nabi Allah?”+ bahkan dalam riwayat lain Ummu Salamah bertanya 
*“Apakah Aku termasuk Ahlul Bait?”+. 

Nashibi berusaha membela diri dengan mengatakan kalau Ummu Salamah awalnya tidak 

tahu kalau ayat tersebut ditujukan untuknya sehingga pada saat itu ia bertanya dalam kondisi 
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tidak tahu, barulah setelah itu ia mengetahui kalau ayat tersebut turun untuknya. Jawaban ini 

batal dengan alasan berikut 

 Pada awalnya nashibi mengatakan kalau ayat tersebut turun untuk istri-istri Nabi SAW dan 
Nabi SAW berkehendak agar Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain 
juga masuk dalam Ahlul Bait.  Kalau memang benar kejadiannya seperti itu maka ketika ayat 
tersebut turun Rasulullah SAW pertama-tama akan memberitahu Ummu Salamah karena 
sudah jelas beliau adalah istri Nabi SAW [apalagi ayat tersebut turun di rumahnya sehingga 
Nabi SAW bisa langsung memberitahu] kemudian Rasulullah SAW juga akan memanggil istri-
istri Beliau yang lain untuk menyampaikan ayat tersebut. Setelah ayat tersebut disampaikan 
kepada orang-orang yang dituju maka barulah Rasulullah SAW melakukan keinginan atau 
kehendaknya agar Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain ikut masuk 
sebagai Ahlul Bait. Tetapi fakta yang ada dalam hadis shahih justru menyebutkan kalau 
Rasulullah SAW malah langsung memanggil Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan 
Imam Husain bukan istri-istrinya bahkan Rasulullah SAW tidak menyampaikan ayat tersebut 
kepada Ummu Salamah yang dari awal berada disana. Sungguh mustahil mengatakan kalau 
Nabi SAW lebih mendahulukan kehendak atau keinginannya dan menunda untuk 
menyampaikan firman Allah kepada orang yang dituju. 

 Kalau memang seperti yang dikatakan nashibi Ummu Salamah bertanya dalam kondisi tidak 
tahu atau Nabi SAW belum memberitahu kalau ayat tersebut turun untuknya selaku istri 
Nabi maka setelah itu sudah pasti Ummu Salamah akan diberitahu oleh Nabi SAW. Tentunya 
ketika Ummu Salamah meriwayatkan hadis ini kepada para tabiin maka saat itu Ummu 
Salamah pasti sudah mengetahui kalau pertanyaan yang ia ajukan sebelumnya kepada Nabi 
adalah kesalahpahamannya [karena pada dasarnya ia tidak perlu bertanya, toh ayat itu 
untuknya]. Jadi Ummu Salamah pasti akan menjelaskan kesalahpahamannya itu kepada para 
tabiin tetapi faktanya dalam riwayat-riwayat Ummu Salamah pertanyaan itu tetap ada dan 
tidak ada penjelasan Ummu Salamah kalau sebenarnya ia sudah salah paham. Ini justru 
membuktikan kalau arguman nashibi itu tidak bernilai dan hanya basa basi semata. 

Al Ahzab 33 memang turun untuk Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam 

Husain. Merekalah yang dituju dalam ayat tersebut bukannya seperti yang dikatakan nashibi 

kalau ayat tersebut turun untuk istri-istri Nabi dan ahlul kisa‘ hanyalah perluasan ahlul bait 

berdasarkan kehendak Nabi. Perhatikan riwayat Ummu Salamah berikut 

ٖ أد ٢ِ ر خ ػ َٗ خٍ ًً ؼي ه ٓ  ٖ ٤ْ ر ٌ ٘ٚ ػٖ ك ٢ٟ هللا ػ ذ ٍ ١ ١خُ

ض ) ُِ ٗ ٤ٚ ض ك خُ ٔش ه ِ ٓ ٘ي أّ  َؿْ ػ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ اٗ

٤َح ٜط ْ ط ًَ ٜط ٤ض ٣ٝ ز َٛ حُ  ٍٍٙح ٍٟٙ ١دٍٕح ءحؽ سٍّّ ّأ صٍحم )أ

ٔش,  خ١ ـخءص ك ي”, ك ٢ ٧ك ؤًٗ وخٍ: ”٫ ط ظ٢, ك ٤ ٠ ر ِْ اُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ

ظطغ إٔ  ٓ ِْ أ ٖٔ, ك ل ْ ؿخء حُ خ, ػ ٤ٜ خ ػٖ أر ٜز ظطغ إٔ أكـ ٓ ِْ أ ك

ٚؼ  ٘ ظطغ إٔ أٓ ٓ ِْ أ ٤ٖ, ك ٔ ل ٓٚ, ٝؿخء حُ ٠ِ ؿيٙ ٝأ يهَ ػ إٔ ٣

ٔخ١,  ٠ِ ر ِْ ػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ؼٞح كٍٞ حُ ٔظ خؿ , ك ٚز أكـ

ظ٢,  ٤ َٛ ر ٛئ٫ء أ خٍ: ”ٝ ْ ه , ػ ٤ٚ ِ خٕ ػ ٔخء ً ٌ ز٢ هللا ر ٗ ِْٜ ِ ـ ك

ؼٞح  ٔظ ٤ٖ حؿ ش ك ٌٛٙ ح٣٥ ض  ُِ٘ ٤َح, ك ٜط ْٛ ط َ َؿْ ١ٜٝ ْٜ٘ حُ ٛذ ػ ؤً ك

َ ٍٓٞ حُ خ ٍ ِض: ٣ و ض: ك خُ ٔخ١; ه ز ٠ حُ ِ ٓخ ػ ٞهللا  ض: ك خُ خ, ه ٙ: ٝأٗ

”َ٤ ٠ ه ي اُ خٍ: ”اٗ ؼْ ٝه  أٗ
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Dari Hakim bin Sa‟ad yang berkata “kami menyebut-nyebut Ali bin Abi Thalib RA di 

hadapan Ummu Salamah. Kemudian ia [Ummu Salamah] berkata “Untuknyalah ayat 

[Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan 

menyucikanmu sesuci-sucinya] turun . Ummu Salamah berkata “Nabi SAW datang ke 

rumahku dan berkata “jangan izinkan seorangpun masuk”. Lalu datanglah Fathimah maka 

aku tidak dapat menghalanginya menemui Ayahnya, kemudian datanglah Hasan dan aku 

tidak dapat melarangnya menemui kakeknya dan Ibunya”. Kemudian datanglah Husain dan 

aku tidak dapat mencegahnya. Maka berkumpullah mereka di sekeliling Nabi SAW di atas 

hamparan kain. Lalu Nabi SAW menyelimuti mereka dengan kain tersebut kemuian bersabda 

“Merekalah Ahlul BaitKu maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka 

sesuci-sucinya”. Lalu turunlah ayat tersebut ketika mereka berkumpul di atas kain. Ummu 

Salamah berkata “Wahai Rasulullah SAW dan aku?”. Demi Allah, beliau tidak mengiyakan. 

Beliau hanya berkata “sesungguhnya engkau dalam kebaikan”. [Tafsir At Thabari 22/12 no 

21739] 

Riwayat Hakim bin Sa‘ad di atas dikuatkan oleh riwayat dengan matan yang lebih singkat 

dari Ummu Salamah yaitu 

ٖ زش ػ ٤ ٗ  ٢ ٖ أر خٕ ر ٔؼ ٘خ ػ ٜي ػ ٘خ ك ٤ي كيػ لٔ زي حُ ٖ ػ َ ر ح ك٣َ

٤ي  ؼ ٓ  ٖ ٤ْ ر ٌ ٢ِ ػٖ ك زـ َكٖٔ حُ زي حُ ٖ ػ لَ ر ؼ ػٖ ح٧ػٖٔ ػٖ ؿ

ٔش  خ١ ٢ِ ٝك ٍٓٞ هللا ٝػ ٍ ٢ ش ك ٌٛٙ ح٣٥ ض  ُِ ض ٗ خُ ٔش ه ِ ٓ ػٖ أّ 

ٖ٤ ٔ ٖٔ ٝك ٤ض   ٝك ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ اٗ

َ٤ ٜط ْ ط ًَ ٜط  ح٣ٝ

Telah menceritakan kepada kami Fahd yang berkata telah menceritakan kepada kami Usman 

bin Abi Syaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid dari 

‟Amasy dari Ja‟far bin Abdurrahman Al Bajali dari Hakim bin Saad dari Ummu Salamah 

yang berkata Ayat [Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai 

Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya] turun ditujukan untuk Rasulullah, Ali, 

Fatimah, Hasan dan Husain [Musykil Al Atsar Ath Thahawi 1/227] 

Riwayat Hakim bin Sa‘ad ini sanadnya shahih diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat 

 Fahd, Beliau adalah Fahd bin Sulaiman bin Yahya dengan kuniyah Abu Muhammad Al Kufi. 
Beliau adalah seorang yang terpercaya (tsiqah) dan kuat (tsabit) sebagaimana dinyatakan 
oleh Adz Dzahabi  dan Ibnu Asakir [Tarikh Al Islam 20/416 dan Tarikh Ibnu Asakir 48/459 no 
5635] 

 Usman bin Abi Syaibah adalah perawi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah. 
Ibnu Main berkata ”ia tsiqat”, Abu Hatim berkata ”ia shaduq(jujur)” dan Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Tahdzib At Tahdzib juz 7  no 299] 

 Jarir bin Abdul Hamid, beliau telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Main, Al Ajli, Imam Nasa’i, Al 
Khalili dan Abu Ahmad Al Hakim. Ibnu Kharrasy menyatakannya Shaduq dan Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib juz 2 no 116] 

 Al ’Amasy adalah Sulaiman bin Mihran Al Kufi. Beliau telah dinyatakan tsiqat oleh Al Ajli, 
Ibnu Main, An Nasa’i dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. *At Tahdzib juz 4 
no 386] 

 Ja’far bin Abdurrahman disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat *At Ta’jil Al Manfaah 1/ 387+.  Imam Bukhari menyebutkan biografinya 
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seraya mengutip kalau dia seorang Syaikh Wasith tanpa menyebutkan cacatnya [Tarikh Al 
Kabir juz 2 no 2174]. Disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat bahwa ia meriwayatkan hadis 
dari Hakim bin Saad dan diantara yang meriwayatkan darinya adalah Al ’Amasy. *Ats Tsiqat 
juz 6 no 7050] 

 Hakim bin Sa’ad, sebagaimana disebutkan bahwa beliau adalah perawi Bukhari dalam Adab 
Al Mufrad, dan perawi Imam Nasa’i. Ibnu Main dan Abu Hatim berkata bahwa ia tempat 
kejujuran dan ditulis hadisnya. Dalam kesempatan lain Ibnu Main berkata laisa bihi 
ba’sun(yang berarti tsiqah). Al Ajli menyatakan ia tsiqat dan Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat. [At Tahdzib Ibnu Hajar juz 2 no 787] 

Riwayat Ummu Salamah dikuatkan oleh riwayat Abu Sa‘id Al Khudri sebagai berikut 

 ٞ ٘خ أر ّٓٞ كيػ طَ ٢ ر ٓخٗ ٌَ ٤ذ حُ ز ٖ ك ٖ أكٔي ر ٖٔ ر ل ٘خ حُ كيػ

 ٢ ؼ١ٍٞ ػٖ أر ٤خٕ حُ ل ٓ ٖ ٓلٔي ػٖ  ٘خ ػٔخٍ ر ٢ كيػ َٛحٗ ِ ٤غ حُ َر حُ

٤ي  ؼ ٓ  ٢ ٢ ػٖ أر ؼٞك ٤ش حُ ٢ ػٞف ػٖ ػط ٖ أر ـلخف ىحٝى ر حُ

٢ٟ هللا ػٖ وي١ٍ ٍ ٛذ حُ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ ٚ ػِ ٝ ؿَ اٗ ُٞ ٢ ه ٙ ك

ٔش  ٢ هٔ ض ك ُِ خٍ ٗ ٤َح ه ٜط ْ ط ًَ ٜط ٤ض ٣ٝ ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ػ

 ٖٔ ل ٔش ٝحُ خ١ ٢ِ ٝك ِْ ٝػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ ك

ْٜ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٖ٤ ٔ ل  ٝحُ

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ahmad bin Habib Al Kirmani yang berkata telah 

menceirtakan kepada kami Abu Rabi‟ Az Zahrani yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Umar bin Muhammad dari Sufyan Ats Tsawri dari Abi Jahhaf Daud bin Abi „Auf dari 

Athiyyah Al „Aufiy dari Abu Said Al Khudri RA bahwa firman Allah SWT [Sesungguhnya 

Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu 

sesuci-sucinya] turun untuk lima orang yaitu Rasulullah SAW Ali Fathimah Hasan dan 

Husain radiallahuanhum [Mu‟jam As Shaghir Thabrani 1/231 no 375] 

Riwayat Abu Sa‘id ini sanadnya hasan karena Athiyyah Al Aufy seorang yang hadisnya 

hasan dan Hasan Al Kirmani seorang yang shaduq la ba‘sa bihi. 

 Hasan bin Ahmad bin Habib Al Kirmani dia seorang yang shaduq seperti yang disebutkan Adz 
Dzahabi [Al Kasyf no 1008]. Ibnu Hajar menyatakan ia la ba’sa bihi *tidak ada masalah+ 
kecuali hadisnya dari Musaddad [At Taqrib 1/199] 

 Abu Rabi’ Az Zahrani yaitu Sulaiman bin Daud seorang Al Hafizh [Al Kasyf no 2088] dan Ibnu 
Hajar menyatakan ia tsiqat [At Taqrib 1/385] 

 Umar bin Muhammad Ats Tsawri seorang yang tsiqah, ia telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu 
Ma’in, Ali bin Hujr, Abu Ma’mar Al Qathi’I, Ibnu Saad dan Ibnu Syahin. Disebutkan dalam 
Tahrir At Taqrib kalau ia seorang yang tsiqat [Tahrir Taqrib At Tahdzib no 4832]. 

 Sufyan Ats Tsawri seorang Imam Al Hafizh yang dikenal tsiqah. Adz Dzahabi menyebutnya 
sebagai Al Imam [Al Kasyf no 1996] dan Ibnu Hajar menyatakan ia Al hafizh tsiqah faqih ahli 
ibadah dan hujjah [At Taqrib 1/371] 

 Daud bin Abi Auf Abu Jahhaf, ia telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Ma’in dan Ahmad bin 
Hanbal. Abu Hatim berkata “hadisnya baik” dan An Nasa’i berkata “tidak ada masalah 
dengannya”. *At Tahdzib juz 3 no 375+ dan Ibnu Syahin telah memasukkan Abul Jahhaf 
sebagai perawi tsiqah *Tarikh Asma’ Ats Tsiqat no 347+. 
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Athiyyah Al Aufy adalah seorang yang hadisnya hasan, kami telah membuat pembahasan 

yang khusus mengenai Beliau. Beliau adalah seorang tabiin dan pencacatan terhadapnya 

tidaklah tsabit seperti yang telah kami bahas. 

Ummu Salamah sendiri tidak memahami seperti pemahaman nashibi. Ummu Salamah 

mengakui kalau ia bukan ahlul bait yang dimaksud dan jawaban Nabi ―kamu dalam 

kebaikan‖ dipahami oleh Ummu Salamah bahwa ia tidak termasuk dalam Ahlul Bait Al 

Ahzab 33 yang disucikan 

ش  ٌٛٙ ح٣٥ ض  ُِ ظ٢ ٗ ٤ ٢ ر ض : ك خُ ٜخ ه ٜ٘خ أٗ ٢ٟ هللا ػ ٔش ٍ ِ ٓ ػٖ أّ 

٤ض } ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣  ٍٍّأف : صٍحم } اٗ

 ٝ ٖٔ ل ٔش ٝ حُ خ١ ٢ِ ٝ ك ٠ ػ ِْ اُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ْ أؿٔغ ٤ٜ ِ ٟٞحٕ هللا ػ ٍ ٖ٤ ٔ ل ظ٢ حُ ٤ َٛ ر ٛئ٫ء أ  ِْٜ وخٍ : حُ ٖ ك ٣

ي أ٢ِٛ  خٍ : اٗ ٤ض ؟ ه ز َٛ حُ خ ٖٓ أ ٓخ أٗ ٍٓٞ هللا  خ ٍ ٔش : ٣ ِ ٓ ض أّ  خُ ه

ِْٜ أ٢ِٛ أكن ظ٢ حُ ٤ َٛ ر ٛئ٫ء أ  ٝ َ٤  ه

Dari Ummu Salamah RA yang berkata “Turun dirumahku ayat [Sesungguhnya Allah 

berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait] kemudian Rasulullah SAW 

memanggil Ali Fathimah Hasan dan Husain radiallahuanhu ajma‟in dan berkata “Ya Allah 

merekalah Ahlul BaitKu”. Ummu Salamah berkata “wahai Rasulullah apakah aku termasuk 

Ahlul Bait?”. Rasul SAW menjawab “kamu keluargaku yang baik dan Merekalah Ahlul 

BaitKu Ya Allah keluargaku yang haq”. [Al Mustadrak 2/451 no 3558 dishahihkan oleh Al 

Hakim dan Adz Dzahabi]. 

ٖ ٓوٍٞ  ٘خ ٓوٍٞ ر ٢ ، كيػ ٌٞك ز١َ حُ ل ٌْ حُ ل ٖ حُ ٤ٖ ر ٔ ل ٘خ حُ كيػ

زخ٢ٓ ، ػٖ  ٘ زخّ حُ ٖ ػ زخٍ ر ـ زي حُ ٘خ ػ ٘خ١ ، كيػ ل ٗي حُ ٖ ٍح ر

ٌٛٙ ػٔخٍ ح ض  ُِ ض : ٗ خُ ٔش ه ِ ٓ ؼ٠ ، ػٖ أّ  ٘ض أك ٢٘ ، ػٖ ػَٔس ر يٛ ُ

ظ٢ :  ٤ ٢ ر ش ك ٤ض ح٣٥ ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ٔخ ٣ اٗ

٤َح ٜط ْ ط ًَ ٜط ؼ٣ ، ٣ٝ ٘ ٢ك ٢  ٓ ز ؼ زؿ ش َ٣َ  ، ٝٓ٤ ٌ ٤ثخ َ ، 

 ، ٖٔ ل ٔش ، ٝحُ خ١ ٢ِ ، ٝك ِْ ، ٝػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍٝ

ز٢ خد حُ ٠ِ ر خ ػ ٬ّ ٝأٗ ٔ ْ حُ ٤ٜ ِ ٤ٖ ػ ٔ ل ٍٓٞ ٝحُ خ ٍ ِض : ٣ و ص ك

ّ٬ ٔ ٤ٚ حُ ِ ز٢ ػ ٘ ي ٖٓ أُٝحؽ حُ خٍ اٗ ٤ض ؟ ه ز َٛ حُ ٔض ٖٓ أ   هللا أُ

٤ض ز َٛ حُ ي ٖٓ أ خٍ : اٗ ٓخ ه ٝ 

Telah menceritakan kepada kami Husain bin Hakam Al Hibari Al Kufi yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Mukhawwal bin Mukhawwal bin Rasyd Al Hanath yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Abdul Jabar bin „Abbas Asy Syabami dari Ammar Ad Duhni 

dari Umarah binti Af‟a dari Ummu Salamah yang berkata “Ayat ini turun di rumahku 

[Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan 

menyucikanmu sesuci-sucinya] dan ketika itu ada tujuh penghuni rumah yaitu Jibril Mikail, 

Rasulullah Ali Fathimah Hasan dan Husain. Aku berada di dekat pintu lalu aku berkata “Ya 

Rasulullah Apakah aku tidak termasuk Ahlul Bait?”. Rasulullah SAW berkata “kamu 

termasuk istri Nabi Alaihis Salam”. Beliau tidak mengatakan “sesungguhnya kamu termasuk 

https://secondprince.wordpress.com/2008/12/04/analisis-terhadap-athiyyah-al-%E2%80%98awfy/
https://secondprince.wordpress.com/2008/12/04/analisis-terhadap-athiyyah-al-%E2%80%98awfy/
https://secondprince.wordpress.com/2008/12/04/analisis-terhadap-athiyyah-al-%E2%80%98awfy/
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Ahlul Bait”. [Musykil Al Atsar Ath Thahawi 1/228] 

 

Riwayat Ummu Salamah ini memiliki sanad yang shahih diriwayatkan oleh para perawi yang 

tsiqat 

 Husain bin Hakam Al Hibari Al Kufi adalah seorang yang tsiqat *Su’alat Al Hakim no 90+ telah 
meriwayatkan darinya para perawi tsiqat dan hafiz seperti Ali bin Abdurrahman bin Isa, Abu 
Ja’far Ath Thahawi dan Khaitsamah bin Sulaiman. 

 Mukhawwal adalah Mukhawwal bin Ibrahim bin Mukhawwal bin Rasyd disebutkan Ibnu 
Hibban dalam kitabnya Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 9 no 19021]. Abu Hatim termasuk yang 
meriwayatkan darinya dan Abu Hatim menyatakan ia shaduq *Al Jarh Wat Ta’dil 8/399 no 
1831]. 

 Abdul Jabbar bin Abbas disebutkan oleh Ahmad, Ibnu Ma’in, Abu Dawud dan Al Ajli bahwa 
tidak ada masalah padanya. Abu Hatim menyatakan ia tsiqat [At Tahdzib juz 6 no 209]. Ibnu 
Hajar menyatakan ia shaduq tasyayyu’ *At Taqrib 1/552+. Adz Dzahabi menyatakan ia 
seorang syiah yang shaduq [Al Kasyf no 3085] 

 Ammar Ad Duhni yaitu Ammar bin Muawiyah Ad Duhni dinyatakan tsiqat oleh Ahmad, Ibnu 
Ma’in, An Nasa’i, Abu Hatim dan Ibnu Hibban *At Tahdzib juz 7 no 662+. Ibnu Hajar 
menyatakan ia shaduq [At Taqrib 1/708] tetapi justru pernyataan ini keliru dan telah 
dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib kalau Ammar Ad Duhni seorang yang tsiqat [ Tahrir At 
Taqrib no 4833] 

 Umarah binti Af’a termasuk dalam thabaqat tabiin wanita penduduk kufah. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 5 no 4880]. Hanya saja Ibnu Hibban salah 
menuliskan nasabnya. Umarah juga dikenal dengan sebutan Umarah Al Hamdaniyah [seperti 
yang diriwayatkan oleh Ath Thahawi dalam Musykil Al Atsar]. Al Ajli menyatakan ia tsiqat 
*Ma’rifat Ats Tsiqah no 2345+. 

ٜ٘خ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٚٔ ِ ٓ ظ٢  ػٖ أّ  ٤ ٢ ر ش ك ٌٛٙ ح٣٫ ض  ُِ ض ٗ خُ ٔخ ه اٗ

٤َح  ٜط ْ ط ًَ ٜط ٤ض ٣ٝ ز َٛ حُ َؿْ أ ٌْ حُ ٘ ٛذ ػ ٌ٤ ي هللا ُ ٣َ ِض ٣ ه

ي ٖٓ أُٝحؽ  ٤َ اٗ ٠ ه ي اُ خٍ اٗ ٤ض ه ز َٛ حُ ٔض ٖٓ أ ٍٓٞ هللا أُ خٍ ٣

ٍٓٞ هللا  ٤ض ٍ ز َٛ حُ ض ٝأ خُ ِْ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ٢ٟ ٍ ٖ٤ ٔ ل ٖٔ ٝحُ ل ٔش ٝحُ خ١ ٢ِ ٝك ِْ ٝػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

٤ٖحٍ ؼ ْٜ٘ أؿٔ ٚ ػ ُ 

Dari Ummu Salamah RA yang berkata “Ayat ini turun di rumahku [Sesungguhnya Allah 

berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-

sucinya]. Aku berkata “wahai Rasulullah apakah aku tidak termasuk Ahlul Bait?. Beliau 

SAW menjawab “kamu dalam kebaikan kamu termasuk istri Rasulullah SAW”. Aku berkata 

“Ahlul Bait adalah Rasulullah SAW, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain radiallahuanhum 

ajma‟in”.[Al Arba‟in Fi Manaqib Ummahatul Mukminin Ibnu Asakir hal 106] 

Ibnu Asakir setelah meriwayatkan hadis ini, ia menyatakan kalau hadis ini shahih. Hadis ini 

juga menjadi bukti kalau Ummu Salamah sendiri mengakui bahwa Ahlul Bait yang dimaksud 

dalam Al Ahzab 33 firman Allah SWT [Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan 

dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya] adalah Rasulullah 

SAW, Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain. 
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Nashibi mengatakan kalau Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain 

pada awalnya tidak termasuk Ahlul Bait dalam Al Ahzab 33, mereka bukanlah yang dituju 

oleh ayat tersebut tetapi karena kecintaan Rasulullah SAW kepada mereka maka Beliau 

menyelimuti mereka agar mereka bisa ikut masuk sebagai Ahlul Bait. Perkataan nashibi ini 

merupakan perkataan yang bathil karena Ahlul Kisa‘ sendiri mengakui kalau merekalah yang 

dimaksud dalam Firman Allah SWT Al Ahzab 33. Diriwayatkan dari Abu Jamilah bahwa 

Imam Hasan pernah berkhutbah di hadapan orang-orang dan beliau berkata 

٤ض كبِٗخ أَٓحإًْ ٝٝ ,٣خأَٛ حُؼَحم حطوٞح هللا ك٤٘خ ز َٛ حُ لٖ أ ٗٝ ,ٌْ لخٗ ٣

٠: }ا ؼخُ خٍ هللا ط ١ٌ ه ٗٔخ ٣َ٣ي هللا ٤ٌُٛذ ػٌْ٘ حَُؿْ أَٛ حُز٤ض حُ
هخٍ كٔخ ُحٍ ٣وُٜٞخ كظ٠ ٓخ رو٢ أكي ك٢ حُٔٔـي ا٫ِ ٝٛٞ ٣لٖ  {٣ٝطًَْٜ طط٤َٜحً

 رٌخًء

Wahai penduduk Iraq bertakwalah kepada Allah tentang kami, karena kami adalah 

pemimpin kalian dan tamu kalian dan kami adalah Ahlul Bait yang difirmankan oleh Allah 

SWT [Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait 

dan menyucikanmu sesuci-sucinya]. Beliau terus mengingatkan mereka sehingga tidak ada 

satu orangpun di dalam masjid yang tidak menangis [Tafsir Ibnu Katsir 3/495] 

Riwayat Imam Hasan ini memiliki sanad yang shahih. Ibnu Katsir membawakan sanad 

berikut 

 ٞ ٘خ أر ٤ي, كيػ ُٞ ٞ حُ ٘خ أر ٢, كيػ ٘خ أر ْ: كيػ ٢ كخط ٖ أر خٍ حر ه

خٍ:  ِش ه ٤ ٢ ؿٔ َكٖٔ ػٖ أر زي حُ ٖ ػ ٤ٖ ر ٜ ش ػٖ ك إِ حُلٖٔ رٖ ػٞحٗ

٢ِ  ػ

Ibnu Abi Hatim berkata telah menceritakan kepada kami Ayahku yang berkata telah 

menceritakan  kepada kami Abu Walid yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu 

Awanah dari Hushain bin Abdurrahman dari Abi Jamilah bahwa Hasan bin Ali berkata 

[Tafsir Ibnu Katsir 3/495] 

Ibnu Abi Hatim dan Abu Hatim telah dikenal sebagai ulama yang terpercaya dan hujjah 

sedangkan perawi lainnya adalah perawi tsiqah 

 Abu Walid adalah Hisyam bin Abdul Malik seorang Hafizh Imam Hujjah. Ibnu Hajar 
menyatakan ia tsiqat [2/267]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat [Al Kasyf no 5970] 

 Abu Awanah adalah Wadhdhah bin Abdullah Al Yaskuri. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat 
tsabit [At Taqrib 2/283]. Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqah [Al Kasyf no 6049]. 

 Hushain bin Abdurrahman adalah seorang yang tsiqah. Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqah [At 
Taqrib 1/222] dan Adz Dzahabi menyatakan ia tsiqat hujjah [Al Kasyf no 1124] 

 Abu Jamilah adalah Maisarah bin Yaqub seorang tabiin yang melihat Ali dan meriwayatkan 
dari Ali dan Hasan bin Ali. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats Tsiqat [At Tahdzib juz 10 
no 693]. Ibnu Hajar menyatakan ia maqbul [At Taqrib 2/233]. Pernyataan Ibnu Hajar keliru 
karena Abu Jamilah adalah seorang tabiin dan telah meriwayatkan darinya sekumpulan 
perawi tsiqah bahkan Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats Tsiqat maka dia adalah seorang 
yang shaduq hasanul hadis seperti yang dikoreksi dalam Tahrir At Taqrib [Tahrir At Taqrib no 
7039]. 
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Tulisan ini kami cukupkan sampai disini dan tentu kami tertarik untuk melihat berbagai dalih 

nashibi yang mau membela keyakinan or dogma yang sudah lama jadi penyakit mereka. 

Entah mengapa mereka seperti keberatan kalau Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan 

dan Imam Husain mendapatkan keistimewaan dan keutamaan yang khusus. Apapun cara 

mereka, kebathilan akan selalu terungkap dan dikalahkan oleh kebenaran. 

Shahih : Hadis Imam Ali Pintu Kota Hikmah 

Posted on Februari 18, 2010 by secondprince  

Shahih : Hadis Imam Ali Pintu Kota Hikmah 

Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya. Kami akan menambahkan satu lagi sanad 

yang jayyid dengan matan hadis ―pintu kota hikmah‖. Hadis ini juga merupakan bukti kalau 

hadis madinatul ilmi adalah hadis yang shahih dan Abu Shult Al Harawi tidak memalsukan 

hadis ini. Hadis yang dimaksud adalah riwayat Khaitsamah bin Sulaiman 

 ٖ ٠ٓ ر ٘خ ٓٞ ٢ كيػ طخً لَ ح٧ٗ ٖ ر لٞظ ر ٘خ ٓل ٖ ػٞف كيػ ٘خ حر كيػ

ش ٢ ٓؼخ٣ٝ ٢ ػٖ أر ٌٞك ٜخ١ٍ حُ ٛي ػٖ  ٓلٔي ح٧ٗ ػٖ ح٧ػٖٔ ػٖ ٓـخ

ٜخ خر ٢ِ ر ٔش ٝػ ٌ ل ٘ش حُ ٓي٣ خ  ٞػخ أٗ ك ٜ٘ٔخ َٓ ٢ٟ هللا ػ زخّ ٍ ٖ ػ  حر

Telah menceritakan kepada kami Ibnu „Auf yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Mahfuzh bin Bahr Al Anthakiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Musa bin 

Muhammad Al Anshari Al Kufi dari Abi Muawiyah dari Al „Amasy dari Mujahid dari Ibnu 

Abbas RA secara marfu‟[dari Rasulullah SAW] “Aku adalah kota hikmah dan Ali adalah 

pintunya”. [Min Hadits Khaitsamah bin Sulaiman 1/184 no 174] 

Hadis ini shahih diriwayatkan oleh para perawi tsiqah. Khaitsamah bin Sulaiman adalah 

seorang Imam tsiqat Al Muhaddis dari Syam seperti yang dikatakan oleh Adz Dzahabi [As 

Siyar 15/412 no 230] 

 Ibnu Auf adalah Muhammad bin Auf bin Sufyan Ath Tha’iy Abu Ja’far Al Himshi seorang 
Hafiz. Abu Hatim menyatakan ia shaduq dan ia dinyatakan tsiqat oleh Nasa’i dan Ibnu 
Hibban. Al Khallal menyebutnya Imam Hafizh [At Tahdzib juz 9 no 634]. Ibnu Hajar 
menyatakan ia seorang hafizh yang tsiqat [At Taqrib 2/121] 

 Mahfuzh bin Bahr Al Anthaky adalah seorang yang tsiqat dan hadisnya lurus. Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat seraya berkata “seorang yang hadisnya lurus” *Ats Tsiqat 
juz 9 no 16026]. Telah meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat dan hafizh yaitu 
Muhammad bin Auf Ath Tha’iy, Muhammad bin Abdullah Al Hadhramy, Ahmad Abu Bakar Al 
Hafizh Baghdad, Abu Muhammad Ja’far bin Ahmad Asy Syamati dan Al Hafizh Utsman bin 
Khurrazadz Al Anthaky. 

 Musa bin Muhammad Al Anshari Al Kufy adalah seorang yang tsiqat. Abu Ja’far menyatakan 
ia tsiqat. Ibnu Ma’in juga menyatakan ia tsiqat dan Abu Hatim berkata “la ba’sa bihi” (tidak 
ada masalah dengannya) *Al Jarh Wat Ta’dil 8/160 no 711+ 

Sama seperti pembahasan sebelumnya Abu Muawiyah Ad Dharir yaitu Muhammad bin 

Khazim At Tamimi seorang perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat [At Taqrib 2/70]. 

Sulaiman bin Mihran Al ‗Amasy juga perawi kutubus sittah yang dikenal tsiqat [At Taqrib 

https://secondprince.wordpress.com/2010/02/18/shahih-hadis-imam-ali-pintu-kota-hikmah/
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1/392] dan Mujahid adalah seorang tabiin perawi kutubus sittah yang juga dikenal tsiqat [At 

Taqrib 2/159]. 

. 

. 

Syubhat Para Pengingkar 

Salafy nashibi ternyata pantang menyerah dalam mendhaifkan hadis ini. Mereka bersusaha 

melemahkan hadis ini dengan mencacatkan salah seorang perawinya yaitu Mahfuzh bin Bahr 

Al Anthaky. Mereka menukil Adz Dzahabi dan Ibnu Ady yang melemahkan Mahfuzh. 

 Ibnu Ady mengatakan kalau ia mendengar dari Abu Arubah bahwa Mahfuzh berdusta. [Al 
Kamil 6/441] 

 Adz Dzahabi mengutip Abu ‘Arubah yang mendustakan Mahfuzh bin Bahr Al Anthaky 
kemudian Adz Dzahabi mengutip hadis ini serta menyatakan kalau cacat hadis ini ada pada 
Mahfuzh *Mizan Al ‘Itidal juz 3 no 7092+ 

Pada dasarnya cacat yang ditujukan kepada Mahfuzh bin Bahr bersandar pada perkataan Abu 

Arubah. Sumber perkataan Abu Arubah ini adalah dari muridnya Ibnu Ady dalam kitab Al 

Kamil sedangkan para ulama muta‘akhirin seperti Adz Dzahabi, Ibnu Hajar dan Sibthu Ibnu 

Ajami hanya mengutip dari Ibnu Ady. Perlu diketahui manhaj penulisan Ibnu Ady dalam 

kitabnya Al Kamil adalah ketika ia menuliskan biografi perawi hadis ia juga menyebutkan 

hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Jadi jika seorang perawi dinyatakan sebagai 

―mungkar hadis‖ Ibnu Ady akan menyebutkan hadis-hadis mungkar yang diriwayatkan oleh 

perawi tersebut. Begitu pula jika seorang perawi dikatakan dusta maka Ibnu Ady akan 

menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bukti kedustaan perawi tersebut. 

. 

. 

Pencacatan Abu Arubah 

Dalam Al Kamil 6/441 Ibnu Ady menuliskan biografi Mahfuzh dan mengutip hadis maudhu‘ 

 ٖ ٤ي ر ُٞ ٘خ حُ لَ ػ ٖ ر لٞظ ر ٘خ ٓل ٢ ػ ـَؿخٗ ٖ أكٔي حُ ٢ِ ر ٘خ ػ ػ

ٞحكي ػٖ  زي حُ خٍ ػ ٓش ه ٓخ ٢ أ ؼيحٕ ػٖ أر ٓ ٖ ي ر ٠ٓ ػٖ هخُ ٞٓ ٖ ػَٔ ر

خؿَ  ْ ك َٛ ٍٝد ػخُ ي ؿخ ِْ ٍد ػخر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ِٔخء ؼ لـخٍ ٖٓ حُ زخى ٝحُ ؼ ـٜخٍ ٖٓ حُ خكٌٍٝح حُ  ك

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ahmad Al Jurjani yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Mahfuzh bin Bahr yang berkata telah menceritakan kepada kami Walid bin 

Abdul Wahid dari Umar bin Musa dari Khalid bin Ma‟dan dari Abi Umamah bahwa 

Rasulullah SAW bersabda “betapa banyak ahli ibadah yang bodoh dan orang alim yang 

rusak [buruk] akhlaknya maka berhati-hatilah dari kebodohan ahli ibadah dan keburukan 

para ulama”. [Al Kamil 6/441] 
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Ibnu Ady menuliskan hadis ini dalam biografi Mahfuzh bin Bahr Al Antakhy tetapi ia sendiri 

mengatakan kalau hadis ini mungkar dan yang memalsukan hadis ini adalah Umar bin Musa 

bin Wajih bukan Mahfuzh bin Bahr Al Antakhy. Memang benar yang memalsukan hadis ini 

bukan Mahfuzh bin Bahr tetapi Umar bin Musa karena Umar bin Musa bin Wajih telah 

didustakan para ulama. Bukhari berkata “mungkar al hadis”. Ibnu Ma‘in berkata “tidak 

tsiqat” di saat lain ia berkata “pendusta dan tidak ada nilainya”. Abu Hatim dan Ibnu Ady 

berkata “ ia pemalsu hadis”. An Nasa‘i dan Daruquthni berkata “matruk”. [Lisan Al Mizan 

juz 4 no 944]. 

Timbul pertanyaan, kalau memang Ibnu Ady mengakui hadis ini dipalsukan oleh Umar bin 

Musa bin Wajih maka mengapa ia memasukkan hadis ini dalam biografi Mahfudzh bin Bahr? 

. Jawabannya tidak lain karena hadis ini dipermasalahkan oleh gurunya Abu Arubah yang 

mendustakan hadis Mahfuzh. Karena Mahfudz meriwayatkan hadis ini maka Abu Arubah 

mendustakannya. 

Hadis yang disebutkan oleh Ibnu Ady dalam biografi Mahfuzh tersebut adalah hadis yang 

dikenal palsu diriwayatkan oleh Bisyr bin Ibrahim. Ibnu Hajar menuliskan hadis ini dalam 

biografi Bisyr bin Ibrahim dan menyatakan Bisyr yang memalsukan hadis ini [Lisan Al 

Mizan juz 2 no 66]. Bahkan Ibnu Asakir menyebutkan kalau Bisyr bin Ibrahim menyendiri 

dalam meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini cukup dikenal sebagai hadis palsu di kalangan 

ulama. Sehingga ketika Mahfuzh meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang tidak berasal 

dari Bisyr bin Ibrahim maka tuduhan dusta disematkan padanya, menurut kami inilah alasan 

mengapa Abu Arubah mendustakan hadis Mahfuzh bin Bahr Al Antakhy. Padahal dalam 

sanad riwayat Mahfuzh yang bertanggung jawab memalsukan hadis ini adalah Umar bin 

Musa bin Wajih bukan Mahfuzh bin Bahr. Jadi bisa dikatakan kalau tuduhan Abu Arubah itu 

tidak benar. 

Ibnu Ady yang mengutip Abu Arubah sepertinya tidak sependapat dengan gurunya itu [Abu 

Arubah] buktinya Ibnu Ady tidak berhasil menunjukkan satu hadispun sebagai bukti 

kedustaan Mahfuzh. Ibnu Ady hanya membawakan satu hadis maudhu‘ mungkar dan ia 

sendiri memastikan kalau yang memalsukan hadis itu bukan Mahfuzh tetapi Umar bin Musa. 

Hanya saja dalam Al Kamil 6/441 Ibnu Ady mengatakan kalau Mahfuzh memiliki hadis-hadis 

maushul [bersambung] dimana yang lain mengirsalkan hadis tersebut dan ia memarfu‟kan 

hadis-hadis dimana yang lain memauqufkannya. Kami akan buktikan nanti kalau perkataan 

Ibnu Ady tidaklah benar apalagi Ibnu Ady tidak  menunjukkan satupun hadis-hadis Mahfuzh 

yang ia katakan maushul tetapi yang lain mengirsalkannya. Yang ingin kami garisbawahi 

disini adalah Ibnu Ady tidak berhasil menunjukkan satu hadispun sebagai bukti cacatnya 

Mahfuzh bin Bahr Al Anthaky. 

. 

. 

Hadis-hadis Mahfuzh bin Bahr Al Anthaky 

Mahfuzh bin Bahr Al Anthaky bukanlah perawi yang memiliki banyak hadis. Kami 

menemukan lima hadis yang diriwayatkan oleh Mahfuzh bin Bahr [selain hadis Madinatul 

hikmah] 
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1. Hadis Mahfuzh bin Bahr dalam Mu’jam Al Awsath At Thabrani 2/75 no 1294. Hadis ini adalah 
hadis shahih dari Qasim dari Aisyah RA, hadis ini diriwayatkan pula dalam Sunan Abu Dawud 
1/118 no 261 [shahih menurut Syaikh Al Albani] 

2. Hadis Mahfuzh bin Bahr dalam Mu’jam Al Awsath At Thabrani 6/47 no 5754. Hadis ini adalah 
hadis hasan dari Ibnu Umar sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Al Albani dalam 
Shahih Jami’ As Shaghir no 3045 dan Silsilah Ahadits As Shahihah no 1802 [hasan menurut 
syaikh Al Albani] 

3. Hadis Mahfuzh bin Bahr dalam Mu’jam Al Kabir Ath Thabrani 4/18 no 3521. Hadis ini adalah 
hadis shahih dari Habib bin Maslamah diriwayatkan pula dalam Musnad Ahmad 4/159 no 
17497 &17498 [shahih oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth] dan diriwayatkan dalam Sunan Abu 
Dawud 2/88 no 2748 [shahih oleh Syaikh Al Albani] 

4. Hadis Mahfuzh bin Bahr dalam Mu’jam Al Awsath 6/68 no 5814. Hadis ini adalah hadis 
Ubaidah dari Ibnu Mas’ud yang diperselisihkan sanad-sanadnya. Daruquthni dalam Al Ilal no 
809 menyebutkan kalau hadis ini juga diriwayatkan dari Al ‘Amasy dan Abul Jahhaf dari 
Amru bin Murrah dari Abdullah bin Salamah dari Ubaidah dari Ibnu Mas’ud. Sedangkan 
sanad Thabrani adalah dari Mahfuzh dari Abu Maryam Abdul Ghaffar bin Qasim dari Amru 
bin Murrah dari Ibrahim bin Yazid dari Ubaidah dari Ibnu Mas’ud. Daruquthni mengatakan 
sanad Amasy dan Abu Jahhaf lebih shahih. Jika kita menjamak kedua sanad tersebut maka 
mungkin saja Amru bin Murrah meriwayatkan hadis tersebut dari Abdullah bin Salamah dan 
Ibrahim An Nakha’i yang keduanya meriwayatkan dari Ubaidah. Jika memang mau 
mentarjih maka jalan Abdullah bin Salamah lebih shahih karena jalan Ibrahim An Nakha’i 
[riwayat Mahfuzh] dalam sanadnya terdapat Abu Maryam Abdul Ghaffar bin Qasim yang 
didhaifkan sebagian ulama. 

5. Hadis Mahfuzh bin Bahr dalam Mu’jam Al Awsath Ath Thabrani 6/67 no 5813. Hadis ini 
adalah hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang dhaif. Mahfuzh meriwayatkan hadis ini dari 
Walid bin Abdul Wahid dari Umar bin Musa bin Wajih dan sebagaimana disebutkan 
sebelumnya Umar bin Musa bin Wajih adalah seorang pemalsu hadis. 

Kami telah meneliti hadis-hadis Mahfuzh bin Bahr tersebut dan kami menemukan hadis-

hadisnya terbagi menjadi 

 Hadis-hadis Mahfuzh dimana hadis tersebut memiliki syahid atau penguat dari yang lain 
[hadis pertama, kedua, ketiga, dan keempat] 

 Hadis-hadis Mahfuzh yang dhaif tetapi penyebab kedhaifannya berasal dari perawi lain, 
dengan kata lain Mahfuzh tidak tertuduh dalam hadis tersebut [hadis keempat dan kelima]. 

Dari hadis-hadis yang dimiliki Mahfuzh bin Bahr tidak ada petunjuk yang menguatkan 

perkataan Ibnu Ady kalau Mahfuzh sering menyambungkan hadis yang diirsalkan oleh 

perawi lain. Oleh karena itu perkataan Ibnu Ady tidak bisa diterima apalagi Ibnu Hibban 

dengan jelas menyebutkan kalau Mahfuzh bin Bahr Al Anthaky seorang yang hadisnya lurus 

dan dengan melihat hadis-hadisnya maka memang demikianlah keadaannya. 

Pembahasan panjang lebar ini membuktikan kalau jarh terhadap Mahfuzh tidaklah tsabit. 

Tuduhan dusta Abu Arubah itu tidak bisa dijadikan pegangan dan pada kenyataannya 

memang cukup banyak perawi tsiqah yang dituduh dusta seperti  

 Ibnu Ishaq yang dituduh dusta oleh Malik, Hisyam dan Yahya atau 
 Ibnu Qutaibah yang dikatakan dusta oleh Al Hakim atau 
 Ibnu Abi Dawud yang dinyatakan dusta oleh Ibrahim Al Ashbahan dan Abu Dawud atau 
 Abu Bakar Al Baghandi Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman yang dinyatakan dusta 

oleh Ibrahim Al Ashbahan. 
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Tuduhan-tuduhan tersebut tidak dijadikan pegangan oleh para ulama sehingga baik Ibnu 

Ishaq dan Ibnu Qutaibah tetap dinyatakan tsiqah begitu pula Ibnu Abi Dawud dan Abu Bakar 

Al Baghandi. 

Mengenai Mahfuzh bin Bahr Al Antakhy dia seorang tsiqah yang hadisnya lurus [seperti 

yang dikatakan oleh Ibnu Hibban] apalagi telah meriwayatkan hadis darinya para hafizh yang 

tsiqah. 

 Al Hafizh Muhammad bin Auf Al Himshi meriwayatkan hadis dari Mahfuzh bin Bahr [Min 
Hadits Khaitsamah bin Sulaiman 1/184 no 174] 

 Al Hafizh Muhammad bin Abdullah Al Hadhramy seorang hafiz yang tsiqat [Tarajum Syuyukh 
Thabrani no 943+ telah meriwayatkan hadis dari Mahfuzh bin Bahr *Mu’jam Al Kabir Ath 
Thabrani 4/18 no 3521] 

 Al Hafizh Ahmad Abu Bakar Baghdad seorang hafiz yang tsiqat tsiqat [Tarajum Syuyukh 
Thabrani no 195+ meriwayatkan hadis dari Mahfuzh bin Bahr *Mu’jam Al Awsath At Thabrani 
2/75 no 1294] 

 Al Hafizh Utsman bin Abdullah bin Muhammad Al Anthaky seorang hafiz yang tsiqat [Siyar 
‘Alam An Nubala 13/379+ meriwayatkan hadis dari Mahfuzh bin Bahr *Al Laly Al Mashnu’ah 
As Suyuthi Manaqib Khulafa Al Arba’ah pembahasan hadis Rad Al Syam+ 

. 

. 

Kesimpulan 

Hadis Madinatul Hikmah di atas adalah hadis yang shahih karena telah diriwayatkan 

oleh para perawi tsiqat. Beberapa ulama seenaknya mencacatkan Mahfuzh dikarenakan ia 

meriwayatkan hadis ini seperti yang dilakukan Adz Dzahabi [Al Mizan juz 3 no 7092] dan 

Ibrahim Sibth Ibnu Ajami [Kasyf Al Hatsits no 601]. Mereka berdua menyatakan kalau 

Mahfuzh yang memalsukan hadis ini. Mereka berdua sudah dari awal menganggap hadis ini 

palsu sehingga ketika mereka menemukan sanad Khaitsamah bin Sulaiman ini maka mereka 

berusaha mencari-cari kelemahan sanad tersebut. Berbeda halnya dengan Ibnu Hajar ia 

berpendapat kalau Mahfuzh tidak memalsukan hadis ini karena hadis ini telah diriwayatkan 

oleh perawi yang lainnya dari Abu Muawiyah [Lisan Al Mizan juz 5 no 70]. Seperti yang 

sudah kami jelaskan mereka berdua [Adz Dzahabi dan Sibth Ibnu Ajami] hanya mengutip 

perkataan Abu Arubah yang mendustakan Mahfuzh. Perkataan ini mereka jadikan dasar 

untuk mencela Mahfuzh karena diantara perawi lain hanya Mahfuzh yang bisa dijadikan 

sasaran untuk menyatakan hadis ini palsu yaitu dengan berpegang pada Abu Arubah yang 

mendustakan Mahfuzh. Padahal perkataan Abu Arubah ini tidak bisa dijadikan pegangan 

seperti yang telah dibahas sebelumnya. Wallahu‟alam. 

Shahih : Hadis Imam Ali Pintu Kota Ilmu 

Posted on Februari 15, 2010 by secondprince  

Shahih : Hadis Imam Ali Pintu Kota Ilmu 

Hadis Imam Ali pintu kota ilmu termasuk hadis yang dibenci oleh para salafy wa nashibi. 

Mereka bersikeras menyatakan hadis tersebut palsu dan dibuat-buat oleh orang syiah. 

https://secondprince.wordpress.com/2010/02/15/shahih-hadis-imam-ali-pintu-kota-ilmu/
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Sebelumnya kami pernah membahas tentang hadis ini dan kami berpendapat bahwa hadis ini 

kedudukannya hasan tetapi setelah mempelajari kembali maka kami temukan bahwa hadis ini 

sebenarnya hadis yang shahih. Pada pembahasan kali ini kami akan membawakan hadis ini 

dengan sanad yang jayyid. 

Sebelumnya kami akan menyampaikan fenomena menarik seputar hadis ini. Hadis ini telah 

dinyatakan palsu oleh sebagian ulama sehingga para ulama itu tidak segan-segan mencacat 

mereka yang meriwayatkan hadis ini. Dengan kata lain, berani meriwayatkan hadis ini maka 

si perawi siap-siap mendapat tuduhan seperti “dhaif” atau “pemalsu hadis” atau “rafidah 

busuk”. Hadis pintu kota ilmu masyhur diriwayatkan oleh Abu Shult Abdus Salam bin Shalih 

Al Harawi dan kasihan sekali orang ini dituduh sebagai yang memalsukan hadis tersebut 

sehingga tidak segan-segan banyak ulama yang berduyun-duyun mendhaifkan Abu Shult. 

Fakta membuktikan ternyata Abu Shult tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. 

Bersamanya ada banyak perawi lain baik tsiqat, dhaif atau majhul yang juga meriwayatkan 

hadis ini. Bukankah ini salah satu indikasi kalau Abu Shult tidak memalsukan hadis ini. Dan 

ajaibnya seorang imam terkenal Ibnu Ma‘in bersaksi kalau Abu Shult tidak memalsukan 

hadis ini bahkan Ibnu Ma‘in menyatakan Abu Shult seorang tsiqat shaduq. 

Ternyata para ulama tidak kehabisan akal, mereka membuat tuduhan baru yang akan 

mengakhiri semuanya. Tuduhannya tetap sama “Abu Shult memalsukan hadis ini” tetapi 

dengan tambahan “dan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini selain Abu Shult maka dia 

pasti mencuri hadis tersebut dari Abu Shult”. Mengagumkan, perkataan ini jelas 

menunjukkan bahwa sebanyak apapun orang lain selain Abu Shult meriwayatkan hadis ini 

maka hadis ini akan tetap palsu keadaannya. Fenomena ini menunjukkan betapa canggihnya 

sebagian ulama sekaligus menunjukkan betapa konyolnya sebagian ilmu jarh wat ta‘dil. 

Mengapa konyol?. Karena jelas sekali dipaksakan. Mereka ingin memaksakan kalau hadis ini 

palsu dan yang memalsukannya adalah Abu Shult Al Harawi. Di bawah ini kami akan 

membawakan sanad yang menunjukkan kalau hadis ini tidaklah palsu dan Abu Shult 

bukanlah orang yang tertuduh memalsu hadis ini. 

 ٖ٤ ٔ ل ٘خ حُ ٘ط١َ ػ و ٤ْ حُ ٔ ٖ ط ٖ أكٔي ر ٤ٖ ٓلٔي ر ٔ ل ٞ حُ ٘خ أر ػ

لَ  ؼ ٖ ؿ ٘خ ٓلٔي ر ْ ػ ٣َ٠ ٖ حُ ٠٤ ر ل ٣ ٖ ٘خ ٓلٔي ر ْٜ ػ ٖ ك ر

ش ػٖ ح٧ػٖٔ  ؼخ٣ٝ ٓ ٞ ٘خ أر ٤ي١ ػ ل ٠ٟ حُ زخّ ٍ ٖ ػ ٛي ػٖ ر ػٖ ٓـخ

خ  ِْ أٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ٜ٘ٔخ ه ٠ ػ ؼخُ هللا ط

زخد ٤ؤص حُ ِ ٘ش ك ٔي٣ ٖٔ أٍحى حُ ٜخ ك خر ٢ِ ر ِْ ٝػ ؼ ٘ش حُ ٓي٣  

Telah menceritakan kepada kami Abu Husain Muhammad bin Ahmad bin Tamim Al Qanthari 

yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin Fahm yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Dharisy yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far Al Faidiy yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Abu Muawiyah dari Al „Amasy dari Mujahid dari Ibnu Abbas RA yang berkata 

Rasulullah SAW bersabda “Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya dan siapa yang 

hendak memasuki kota itu hendaklah melalui pintunya” [Mustadrak As Shahihain Al 

Hakim no 4638 dishahihkan oleh Al Hakim dan Ibnu Ma‟in] 

https://secondprince.wordpress.com/2008/08/18/kontroversi-hadis-madinatul-ilmi/
https://secondprince.wordpress.com/2008/08/18/kontroversi-hadis-madinatul-ilmi/
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Hadis riwayat Al Hakim di atas telah diriwayatkan oleh para perawi tsiqat dan shaduq 

hasanul hadis. Mereka yang mau mencacatkan hadis ini tidak memiliki hujjah kecuali dalih-

dalih yang dipaksakan. Berikut pembahasan mengenai perawi hadis tersebut dan jawaban 

terhadap syubhat dari para pengingkar. 

Muhammad bin Ahmad bin Tamim Al Qanthari yang dikenal Abu Husain Al Khayyath 

adalah Syaikh [gurunya] Al Hakim dimana Al Hakim banyak sekali meriwayatkan hadis 

darinya. Al Hakim telah berhujjah dengan hadis-hadisnya dan menshahihkannya dalam Al 

Mustadrak. Selain itu Al Hakim menyebutnya dengan sebutan Al Hafizh [ini salah satu 

predikat ta‘dil] dalam Al Mustadrak no 6908. Muhammad bin Abi Fawaris berkata “ada 

kelemahan padanya” [Tarikh Baghdad 1/299]. Pernyataan Ibnu Abi Fawaris tidaklah benar 

karena Al Hakim sebagai murid Abu Husain Al Khayyath lebih mengetahui keadaan gurunya 

dibanding orang lain dan Al Hakim telah menta‟dilkan gurunya dan menshahihkan hadis-

hadisnya. Adz Dzahabi dalam Talkhis Al Mustadrak juga tidak pernah mengkritik Abu 

Husain Al Khayyath bahkan ia sepakat dengan Al Hakim, menshahihkan hadis-hadis Abu 

Husain Al Khayyath. 

Husain bin Fahm adalah seorang yang disebut Adz Dzahabi sebagai Al Hafizh Faqih Allamah 

yang berhati-hati dalam riwayat. [Siyar ‗Alam An Nubala 13/427]. Al Hakim menyatakan ia 

tsiqat ma‟mun hafizh [Mustadrak no 4638]. Al Khatib juga menyatakan ia tsiqat dan berhati-

hati dalam riwayat [Tarikh Baghdad 8/92 no 4190]. Disebutkan kalau Daruquthni 

menyatakan “ia tidak kuat”. Pernyataan Daruquthni tidak bisa dijadikan hujjah karena ia 

tidak menjelaskan sebab pencacatannya padahal Al Hakim dan Al Khatib bersepakat 

menyatakan Husain bin Fahm tsiqah ditambah lagi pernyataan “laisa biqawy” [tidak kuat] 

bukan pencacatan yang keras dan juga bisa berarti seseorang yang hadisnya hasan. 

Muhammad bin Yahya bin Dharisy adalah seorang yang tsiqah. Ibnu Hibban memasukkan 

namanya dalam Ats Tsiqat juz 9 no 15450 dan Abu Hatim menyatakan ia shaduq [Al Jarh 

wat Ta‘dil 8/124 no 556] dan sebagaimana disebutkan Al Mu‘allimi kalau Abu Hatim 

seorang yang dikenal ketat soal perawi dan jika ia menyebut perawi dengan sebutan shaduq 

itu berarti perawi tersebut tsiqah [At Tankil 1/350] 

Muhammad bin Ja‘far Al Faidy adalah Syaikh [guru] Bukhari yang tsiqat. Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat juz 9 no 15466. Telah meriwayatkan darinya sekumpulan 

perawi tsiqat diantaranya Al Bukhari [dalam kitab Shahih-nya] oleh karena itu disebutkan 

dalam Tahrir Taqrib At Tahdzib no 5786 kalau ia seorang yang shaduq hasanul hadis. 

Sebenarnya dia seorang yang tsiqat karena selain Ibnu Hibban, Abu Bakar Al Bazzar 

menyatakan ia shalih [Kasyf Al Astar 3/218 no 2606] dan Ibnu Ma‘in menyatakan ia tsiqat 

makmun [Al Mustadrak Al Hakim no 4637]. 

Ibnu Hajar menyebutkan biografi Muhammad bin Ja‘far Al Faidy dalam At Tahdzib juz 9 no 

128 dan disini Ibnu Hajar mengalami kerancuan. Ibnu Hajar membuat keraguan kalau 

sebenarnya dia bukanlah syaikh [guru] Al Bukhari. Dalam Shahih Bukhari disebutkan 

dengan kata-kata “haddatsana Muhammad bin Ja‟far Abu Ja‟far haddatsana Ibnu Fudhail” 

[Shahih Bukhari no 2471]. Menurut Ibnu Hajar, Muhammad bin Ja‘far yang dimaksud bukan 

Al Faidy tetapi Muhammad bin Ja‘far Al Simnani Al Qumasi yang biografinya disebutkan 

dalam At Tahdzib juz 9 no 131. Muhammad bin Ja‘far Al Simnani disebutkan Ibnu Hajar 

kalau dia dikenal Syaikh Al Bukhari seorang hafiz yang tsiqat dan dia masyhur dikenal 

dengan kuniyah Abu Ja‘far sedangkan Al Faidy lebih masyhur dengan kuniyah Abu 

Abdullah. Disini Ibnu Hajar melakukan dua kerancuan 
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 Pertama, Muhammad bin Ja’far yang dimaksud Al Bukhari adalah Muhammad bin Ja’far Al 
Faidy karena Al Hakim dengan jelas menyebutkan Muhammad bin Ja’far Al Faidy dengan 
kuniyah Abu Ja’far Al Kufi dan dialah yang meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Fudhail 
bin Ghazwan Al Kufy [Al Asami wal Kuna juz 3 no 1044]. Bukhari sendiri menyebutkan kalau 
Muhammad bin Ja’far Abu Ja’far yang meriwayatkan dari Ibnu Fudhail tinggal di Faid 
dengan kata lain dia adalah Al Faidy [Tarikh Al Kabir juz 1 no 118]. Jadi memang benar kalau 
Muhammad bin Ja’far Al Faidy adalah Syaikh atau gurunya Al Bukhari. 

 Kedua, Ibnu Hajar dengan jelas menyatakan Muhammad bin Ja’far Al Simnani *Syaikh Al 
Bukhari] seorang hafiz yang tsiqat [At Taqrib 2/63+ sedangkan untuk Muhammad bin Ja’far 
Al Faidy [Syaikh Al Bukhari] Ibnu Hajar memberikan predikat “maqbul” [At Taqrib 2/63]. Hal 
ini benar-benar sangat rancu, Muhammad bin Ja’far Al Simnani walaupun ia gurunya Al 
Bukhari tidak ada satupun ulama mutaqaddimin yang memberikan predikat ta’dil kepadanya 
bahkan Ibnu Hibban tidak memasukkannya dalam Ats Tsiqat sedangkan Muhammad bin 
Ja’far Al Faidy telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Ma’in dan Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat. Jadi yang seharusnya dinyatakan tsiqat itu adalah Muhammad bin Ja’far Al 
Faidy. 

Abu Muawiyah Ad Dharir yaitu Muhammad bin Khazim At Tamimi seorang perawi kutubus 

sittah yang dikenal tsiqat [At Taqrib 2/70]. Sulaiman bin Mihran Al ‗Amasy juga perawi 

kutubus sittah yang dikenal tsiqat [At Taqrib 1/392] dan Mujahid adalah seorang tabiin imam 

ahli tafsir perawi kutubus sittah yang juga dikenal tsiqat [At Taqrib 2/159]. Salah satu cacat 

yang dijadikan dalih oleh salafy adalah tadlis Al ‗Amasy. Al‘Amasy memang dikenal 

mudallis tetapi ia disebutkan Ibnu Hajar dalam Thabaqat Al Mudallisin no 55 mudallis 

martabat kedua yaitu mudallis yang an‟ anah-nya dijadikan hujjah dalam kitab shahih. 

 Imam Bukhari telah menshahihkan hadis dengan an’an-ah Al ‘Amasy dari Mujahid dalam 
Shahih Bukhari no 1361, 1378, 1393 

 Imam Muslim menshahihkan hadis dengan an’an-ah Al ‘Amasy dari Mujahid dalam Shahih 
Muslim no 2801 

 Imam Tirmidzi menyatakan hadis dengan an’an-ah Al ‘Amasy dari Mujahid hasan shahih 
dalam Sunan Tirmidzi 4/706 no 2585 

 Adz Dzahabi menshahihkan hadis dengan an’an-ah Al ‘Amasy dari Mujahid dalam Talkhis Al 
Mustadrak 2/421 no 2613 

 Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan hadis dengan an’an-ah Al ‘Amasy dari Mujahid *Musnad 
Ahmad tahqiq Syaikh Ahmad Syakir no 2993] 

 Syaikh Syu’aib Al Arnauth menyatakan hadis dengan an’an-ah Al ‘Amasy dari Mujahid shahih 
sesuai dengan syarat Bukhari Muslim [Musnad Ahmad tahqiq Syaikh Al Arnauth no 2993] 

 Syaikh Al Albani menshahihkan hadis dengan an’an-ah Al ‘Amasy dari Mujahid dalam Irwa’ 
Al Ghalil 1/253 

Tentu saja mencacatkan hadis ini dengan dalih tadlis ‗Amasy adalah pencacatan yang lemah 

dan terkesan dicari-cari karena cukup dikenal di kalangan ulama dan muhaqqiq kalau an an-

ah ‗Amasy bisa dijadikan hujjah. 

. 

Kesimpulan 

Sanad riwayat Al Hakim di atas adalah sanad yang jayyid dan tidak diragukan lagi kalau para 

perawinya tsiqah sehingga kedudukan hadis tersebut seperti yang dikatakan Al Hakim dan 

Ibnu Ma‟in yaitu shahih. Riwayat Al Hakim ini sekaligus bukti bahwa Abu Shult Al Harawi 
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tidak memalsukan hadis ini. Hadis ini memang hadis Abu Muawiyah dan tidak hanya Abu 

Shult yang meriwayatkan darinya tetapi juga Muhammad bin Ja‘far Al Faidy seorang yang 

tsiqat dan makmun. 

Pembelaan Nashibi Terhadap Muawiyah : Studi Kritis 

Hadis Tentang Muawiyah 

Posted on Januari 31, 2010 by secondprince  

Pembelaan Nashibi Terhadap Muawiyah 

Seperti biasa seorang nashibi punya kecenderungan berlebihan untuk memuliakan Muawiyah, 

membela kesalahan dan keburukannya. Salah satu contohnya adalah pembelaan seseorang 

yang menanggapi tulisan kami mengenai hadis “Jika kamu melihat Muawiyah di mimbarKu 

maka bunuhla ia”. Komentarnya dapat pembaca lihat di blognya tentang keutamaan 

Muawiyah. Tentu saja komentar tersebut berupa pembelaan buta yang dibuat seolah-olah 

ilmiah. Ia menyatakan hadis tersebut palsu dengan membawakan hujjah-hujjah yang rapuh. 

Berikut adalah tanggapan kami terhadap komentarnya yang kami quote dan  cetak biru. 

Kami sebelumnya menyatakan bahwa hadis “Jika kamu melihat Muawiyah di mimbarKu 

maka bunuhla ia” adalah hadis yang hasan. Diantaranya kami membawakan riwayat Al 

Baladzuri berikut 

كيػ٢٘ ارَح٤ْٛ رٖ حُؼ٬ف حُز١َٜ هخٍ ٓٔؼض ٬ٓٓخً أرخ حٌٍُٔ٘ ٣وٍٞ هخٍ ػخْٛ 

 ٖ ٢٘ ٍُ ر ش كيػ ٜيُ ٖ ر خٍ ر خٍ ه ؼٞى ه ٔ ٓ ٖ زي هللا ر ٤ٖ ػٖ ػ ز ك

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Allaf Al Bashri yang berkata telah mendengar 

Sallam Abul Mundzir berkata Ashim bin Bahdalah berkata telah menceritakan kepadaku Zirr 

bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas‟ud yang berkata Rasulullah SAW bersabda. [Ansab Al 

Asyraf 5/130] 

Riwayat ini sanadnya hasan karena Sallam Abul Mundzir dan Ashim bin Bahdalah. Sallam 

seorang yang shaduq hasanul hadis dan Ashim seorang yang tsiqah hasanul hadis. Saudara 

nashibi itu mengkritik kedua orang perawi tersebut yaitu Sallam dan Ashim sehingga ia 

berkesimpulan bahwa dengan adanya dua orang tersebut maka mana mungkin hadis tersebut 

sanadnya hasan lidzatihi. 

. 

. 

. 

Pembahasan Sanad Riwayat Al Baladzuri 

https://secondprince.wordpress.com/2010/01/31/pembelaan-nashibi-terhadap-muawiyah-studi-kritis-hadis-tentang-muawiyah/
https://secondprince.wordpress.com/2010/01/31/pembelaan-nashibi-terhadap-muawiyah-studi-kritis-hadis-tentang-muawiyah/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/08/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhlah-ia%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/08/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhlah-ia%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/08/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhlah-ia%E2%80%9D/


 1310 

Sallam bin Sulaiman Abul Mundzir 
Saudara Nashibi itu berkata  

Namanya : Sallaam bin Sulaimaan Abul-Mundzir Al-Muzanniy Al-Bashriy. Ibnu Ma‟iin 

berkata : “Laa ba‟sa bihi”. Dalam riwayat yang lain : “Laa syai‟ (tidak ada apa-apanya)”. 

Abu Haatim : “Shaduuq shaalihul-hadiits”. Al-„Uqailiy memasukkannya ke dalam Adl-

Dlu‟afaa‟ dan berkata : “Haditsnya tidak ada mutaba‟ah-nya”. [Siyaru A‟laamin-Nubalaa‟, 

2/177 no. 3345].  

Yang ingin kami tanggapi dari kutipan di atas adalah pencacatan Al Uqaili yang 

memasukkan Sallam dalam kitabnya Adh Dhu‘afa merupakan pencacatan yang tidak 

berdasar. Dalam Ad Dhu‟afa Al Uqaili no 666, ia menyebutkan tentang Sallam dengan 

perkataan “hadisnya tidak ada mutaba‟ahnya”. Kemudian ia membawakan dua buah hadis 

Sallam sebagai bukti. Padahal kedua hadis yang dibawakan Al Uqaili adalah hadis Sallam 

yang ternyata memiliki mutaba‟ah. Hadis yang pertama adalah hadis hasan dan yang kedua 

adalah hadis shahih. Jadi bagaimana mungkin melemahkan Sallam dengan berdasarkan 

kedua hadis tersebut. 

Untuk perkataan Ibnu Ma‟iin : “Laa ba‟sa bihi” ; maka ini tidak ada asal penukilannya. 

Dalam Al-Jarh wat-Ta‟diil (4/biografi no. 1119) disebutkan : Telah berkata Abu Bakr bin 

Abi Khaitsamah : Aku mendengar Yahyaa bin Ma‟iin ditanya tentang As-Sallaam Abul-

Mundzir, maka ia berkata : “Laa syai‟ (tidak ada apa-apanya)”. Dan inilah yang tsabt dari 

perkataan Ibnu Ma‟iin. Wallaahu a‟lam [ta‟liq Tahdziibul-Kamaal, 12/289]. Ini diperkuat 

dari riwayat : Telah berkata Ibraahiim bin „Abdillah bin Al-Junaid : Aku bertanya kepada 

Yahyaa bin Ma‟iin tentang Sallaam Abul-Mundzir, apakah ia seorang yang tsiqah ?. Maka ia 

menjawab : “Tidak” [Tahdziibul-Kamaal, 12/289]. 

Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah tidak setiap perkataan jarh wat ta‟dil memiliki 

asal penukilan. Hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab seperti At Tahdzib Ibnu Hajar dan 

Mizan Al „Itidal Adz Dzahabi. Kedua kitab tersebut banyak menukil perkataan ulama 

terdahulu tanpa menyebutkan asal penukilannya. Diantara para ulama yang menisbatkan 

perkataan Ibnu Ma‘in “la ba‟sa bihi” kepada Sallam Abul Mundzir adalah 

 Al Mizzi dalam Tahdzib Al Kamal 12/289 no 2657 
 Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 4 no 499 
 Adz Dzahabi dalam Mizan Al ‘Itidal juz 2 no 3345, Al Mughni no 2497 dan Tarikh Al Islam 

11/137 
 Ahmad bin Abdullah Al Khazraji dalam Khulasah Tadzhyb Tahdzib Al Kamal hal 160 
 Muhammad bin Alwi Al Husaini dalam Tadzkirah Ma’rifat Ar Rijal no 2668 

Silahkan saja jika saudara nashibi itu ingin menafikan penukilan mereka semua. Dalam hal 

ini kita tidak perlu menolak perkataan la ba‘sa bihi walaupun kita tidak menemukan asal 

penukilannya. Sedangkan kutipan yang disebutkan dari Ibnu Abi Khaitsamah dan Ibnu Junaid 

masih bisa dikompromikan dengan perkataan laba‟sa bihi Ibnu Main. 

Abu Bakar bin Abi Khaitsamah meriwayatkan dari Ibnu Main yang berkata tentang Sallam 

Abul Mundzir “Laa syai‟(tidak ada apa-apanya)‖. Perkataan ini terkhusus bagi Ibnu Ma‘in 

tidak mesti bersifat jarh (cacat). Perkataan laa syai‘ atau laisa bi syai‘ (tidak ada apa-apanya) 

dari Ibnu Main terhadap seorang perawi menunjukkan kalau perawi tersebut tidak memiliki 
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banyak hadis atau sedikit hadisnya sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qattan [lihat Hady As 

Sari Ibnu Hajar 1/421, Fathul Mughits As Sakhawi 1/371, dan Rafu’ wa Takmil 1/212[ 

Jadi jika kita menggabungkan semua perkataan Ibnu Ma‘in terhadap Sallam Abul Mundzir 

maka Sallam adalah seorang yang tidak begitu kuat untuk dikatakan tsiqah tetapi tidak ada 

masalah dengannya dan ia sedikit meriwayatkan hadis. Perkataan la ba‟sa bihi, laisa bisyai‟, 

dan laisa bitsiqah Ibnu Main bisa saja bergabung sekaligus pada seorang perawi. 

 Dalam Tarikh Ibnu Main riwayat Ad Dawri no 683 Ibnu Main menyebutkan tentang Zakaria 
bin Manzhur dengan “laisa bi syai’(tidak ada apa-apanya)”. 

 Dalam Tarikh Ibnu Main riwayat Ad Dawri no 786 Ibnu Main menyebutkan tentang Zakaria 
bin Manzhur dengan “laisa bi tsiqah(tidak tsiqah)” 

 Dalam Tarikh Ibnu Main riwayat Ad Dawri no 1011 Ibnu Main kembali menyebutkan tentang 
Zakaria bin Manzhur tetapi dengan sebutan “la ba’sa bihi(tidak ada masalah dengannya)”. 

Kemudian saudara itu berkata 

Adz-Dzahabiy memasukkannya dalam jajaran perawi lemah (lihat Al-Mughniy fidl-

Dlu‟afaa‟, 1/421 no. 2497 dan Dzail Diiwaan Adl-Dlu‟afaa‟, hal. 36 no. 43].  

Pernyataan saudara nashibi ini patut diberikan catatan. Adz Dzahabi cukup banyak menulis 

kitab tentang perawi hadis dan dengan mengumpulkan tulisan-tulisan Adz Dzahabi mengenai 

Sallam Abul Mundzir maka dapat disimpulkan kalau Adz Dzahabi sendiri memberikan 

predikat ta‘dil padanya. 

٤ن  ٗ وَة  ٔ ١َٜ حُ ز ٢ حُ ِٗٔ ٌٍ٘ حُ ٔ ٞ حُ خٕ أر ٤ٔ ِ ٓ  ٖ ٬ّ ر ٓ

ٓٔغ وٞد  ؼ ٣  ٚ ؤّ ر ٤ٖ ٫ ر ؼ ٓ ٖ خٍ حر ٚظ ه و ز ض ١ٝ خر ٖٓ ػ

ٛيٝم  ْ ٞ كخط خٍ أر ٚ ٝه ظؾ ر ل ٣ ْ ُ ْٜ٠ ؼ  ٝر

Sallam bin Sulaiman Abul Mundzir Al Muzanni Al Bashri Al Muqri, Guru (Syaikh) Ya‟qub 

mendengar dari Tsabit dan yang satu thabaqah dengannya. Ibnu Ma‟in berkata “la ba‟sa 

bihi”(tidak ada masalah). Sebagian orang tidak berhujjah dengannya, Abu Hatim berkata 

“shaduq”. [Al Mughni no 2497] 

وَحءس ٫  ٢ حُ زض ك ٢ ػ ٘خٗ ز ض حُ خر ٌٍ٘ ص ّ ػٖ ػ ٔ ٞ حُ ٬ّ أر ٓ

غ لي٣ ٢ حُ ٚ ك ظؾ ر ل ٣ ْ ُ ْٜ٠ ؼ غ ٝر لي٣ ٢ حُ ٚ ك ؤّ ر  ر

Sallam Abul Mundzir, meriwayatkan dari Tsabit Al Banani. Tsabit dalam qira‟ah dan la 

ba‟sa bihi (tidak ada masalah) dalam hadis. Sebagian orang tidak berhujjah dengan 

hadisnya. [Man Tukullima Fiihi Wa Huwa Muwattsaq no 139] 

 

Adz Dzahabi memang menuliskan nama Sallam Abul Mundzir dalam kitabnya Diwan Ad 

Dhu‟afa no 1682, tetapi anehnya dalam kitab tersebut Adz Dzahabi justru menyatakan kalau 

Sallam bin Sulaiman Abul Mundzir tsiqah. 
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Sallam Abul Mundzir Diwan Ad Dhu’afa 

Al-Haafidh berkata tentangnya : “Shaduuq yahimu (jujur, kadang salah)” [At-Taqriib]. Jika 

perkatan Ibnu Hajar ini „dikoreksi‟ dengan : “shaduuq hasanul-hadiits” – maka dari sisi 

mana penafikan “kadang tersalah” yang ada pada Sallaam bin Sulaiman ini ? Padahal As-

Saajiy telah menjelaskan makna “yahimu” di sini menunjukkan kekurangan sifat mutqin 

pada diri Sallaam. Dan telah jelas bahwa Sallaam ini dipermasalahkan dari sisi hapalannya. 

Saudara Nashibi ini hanya menyandarkan hujjahnya kepada As Saji dan lucunya ia tidak 

memperhatikan perkataan para ulama lain yang lebih mu‘tabar disbanding As Saji. Bukankah 

Abu Hatim dengan jelas menyatakan Sallam Abul Mundzir sebagai shaduq shalihul hadits 

(jujur dan hadisnya baik) [Al Jarh wat Ta‘dil 4/259 no 1119]. Bukankah Abu Dawud dengan 

jelas menyatakan Sallam Abul Mundzir laisa bihi ba‟sun (tidak ada masalah) [At Tahdzib juz 

4 no 499]. Bukankah Adz Dzahabi dengan jelas menyatakan Sallam Abul Mundzir la ba‟sa 

bihi fil hadits (tidak ada masalah dalam hadisnya) [Man Tukullima Fiihi Wa Huwa 

Muwattsaq no 139]. 

Bagaimana bisa dikatakan Sallam Abu Mundzir dipermasalahkan hafalannya. Al Bukhari 

telah menulis biografi Sallam Abul Mundzir dalam Tarikh Al Kabir juz 4 no 2230 dan 

menukil pujian Hammad bin Salamah terhadapnya. Hammad bin Salamah mengatakan kalau 

Sallam lebih hafal hadis Ashim daripada Hammad bin Zaid. Al Haitsami menyatakan Sallam 

Abul Mundzir tsiqah [Majma‘ Az Zawaid 7/523 no 12126]. Al Hafizh Ibnul Jazari 

menyatakan Sallam Abul Mundzir seorang tsiqah dan mulia [Ghayah Al Nihayah Fi 

Thabaqat Al Qurra‘ 1/136 no 1360]. Yaqub Al Hadhrami murid Sallam Abul Mundzir 

berkata “tidak ada pada masanya yang lebih alim darinya” [Tarikh Al Islam 11/137]. Tentu 

saja ulama-ulama ini lebih dapat dijadikan pegangan daripada As Saji oleh karena itu Syaikh 

Syu‘aib Al Arnauth mengoreksi Ibnu Hajar dan menyatakan kalau Sallam Abul Mundzir 

shaduq hasanul hadis [Tahrir At Taqrib no 2705] 

Selain itu kutipan As Saji yang dijadikan hujjah oleh Nashibi itu berasal dari Ibnu Hajar 

dalam kitab Tahdzib At Tahdzib padahal Adz Dzahabi [yang termasuk lebih terdahulu dari 

Ibnu Hajar, dimana ketika Adz Dzahabi wafat Ibnu Hajar baru berusia lebih kurang 12 tahun] 

dalam kitabnya Ma‘rifat Al Qurra‘ Al Kibar juga mengutip pujian As Saji mengenai Sallam 

bin Sulaiman tanpa adanya celaan terhadap Sallam ataupun kata-kata ―laisa bimutqin‖ 

ٛخكذ  خٕ  ٛيٝم ً  ٌٍ٘ ٔ ٞ حُ ٬ّ أر ٓ ٔخؿ٢  ٠٤ حُ ل ٣ ٖ خ ر ٣َ خٍ ًُ ٝه

َٜس ز ـخٓغ حُ ئّ ر خٕ ٣ ٘ش ًٝ ٓ  

Zakaria bin Yahya As Saji berkata “Sallam Abul Mundzir shaduq[jujur], seorang yang 

berpegang teguh pada sunnah dan dia Imam masjid Bashrah” [Ma‟rifat Al Qurra‟ Al Kibar 

1/133 no 49] 

https://secondprince.files.wordpress.com/2010/01/sallam-abul-mundzir-diwan-ad-dhuafa.jpg
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Tentu jika mau memilih kutipan yang lebih rajih maka kutipan As Saji dari Adz Dzahabi 

lebih rajih karena Adz Dzahabi termasuk ulama rijal yang lebih terdahulu dibanding Ibnu 

Hajar. Jadi mungkin saja dalam hal ini Ibnu Hajar keliru dan sebenarnya As Saji justru 

memuji Sallam Abul Mundzir. 

 

Ashim bin Bahdalah 

Yahyaa Al-Qaththaan melemahkan hapalannya. An-Nasaa‟iy berkata : “Laisa bi-haafidh”. 

Ad-Daaruquthniy berkata : “Pada hapalan „Aashim ada sesuatu (fii hifdhi „Aashim syai‟)”. 

Abu Haatim berkata : “Tempatnya kejujuran”. Ibnu Khiraasy berkata : “Dalam haditsnya 

ada pengingkaran (fii hadiitsihi nukrah)”. Ahmad dan Abu Zur‟ah berkata : “Tsiqah”. Di 

lain tempat Ahmad berkata : “Tsiqah, aku memilih qira‟atnya”. Ibnu Sa‟d berkata : “Tsiqah, 

namun ia banyak salah dalam haditsnya”. Adz-Dzahabiy berkata : “Hasanul-hadiits” 

[Miizaanul-I‟tidaal, 2/356-357]. 

Sebelumnya mari kita perhatikan dulu siapa yang menta‘dilkan Ashim bin Bahdalah 

 Ahmad bin Hanbal menyatakan ia tsiqah [At Tahdzib juz 5 no 67] 
 Ibnu Ma’in menyatakan ia tsiqah laba’sa bihi *Al Jarh wat Ta’dil 6/340 no 1887, Ats Tsiqat 

Ibnu Syahin no 831, At Tahdzib juz 5 no 67] 
 Al Ajli menyatakan ia tsiqat *Ma’rifat Ats Tsiqah no 807+ 
 Abu Zar’ah menyatakan ia tsiqah *Al Jarh wat Ta’dil 6/340 no 1887+ 
 Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat [Ats Tsiqat juz 7 no 9952] 
 Ibnu Syahin memasukkannya sebagai perawi tsiqah [Tarikh Asma Ats Tsiqat no 830] 
 An Nasa’i menyatakan Ashim la ba’sa bihi (tidak ada masalah) *At Tahdzib juz 5 no 67] 

Diantara mereka yang membicarakan Ashim bin Bahdalah adalah Yahya Al Qattan, Ibnu 

Ulayyah, Al Uqaili dan Daruquthni. Mereka membicarakan hafalannya tetapi tidaklah benar 

menyatakan kalau Ashim hafalannya buruk. Abu Hatim walaupun mengetahui kalau Ashim 

diperbincangkan hafalannya, ia tetap menyatakan Ashim sebagai “tempat kejujuran dan 

hadisnya baik” [Al Jarh wat Ta‘dil 6/340 no 1887]. Hal ini justru membuktikan kalau 

keraguan terhadap Ashim tidak membuatnya jatuh ke derajat dhaif tetapi menunjukkan kalau 

Ashim seorang yang hadisnya hasan [tidak sampai ke taraf shahih]. 

Menurut beberapa ulama Ashim melakukan kekeliruan dalam hadis oleh karena itu mereka 

meragukan hafalannya. Dalam suatu hadis lain Ashim terkadang meriwayatkan dari Zirr dan 

terkadang meriwayatkan dari Abu Wail. sebagian ulama mengatakan kalau Ashim melakukan 

kesalahan dan ada yang menyatakan kalau terjadi idhthirab. Tentu saja ini hanya sebuah 

keraguan yang masih perlu dibuktikan dan diteliti karena masih mungkin Ashim 

meriwayatkan hadis tersebut baik dari Zirr maupun Abu Wail karena keduanya adalah 

gurunya Ashim. Ashim telah ditetapkan bahwa ia mendapat predikat ta‘dil dari para ulama, 

tidak ada yang menyatakan ia dhaif bahkan beberapa ulama yang meragukannya tetap 

menyatakan ia tsiqah seperti Ibnu Sa‘ad dan Yaqub bin Sufyan. 

Ada alasan lain yang menunjukkan Ashim bisa dijadikan hujjah. Ashim bin Bahdalah adalah 

ulama qira‟at yang merupakan salah satu dari qira‟at sab‟ah. Kita umat islam mengenal apa 

yang disebut qira‘at Ashim. Ulama bersepakat kalau Ashim adalah hujjah dalam qira‟at. Nah 

bagaimana mungkin bisa dikatakan kalau Ashim ini hafalannya lemah atau buruk, padahal 
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hafalannya mengenai qira‘at justru dijadikan hujjah. Jika ada yang mau berdalih bahwa 

hafalannya yang buruk hanya terbatas pada hadis sedangkan dalam qira‟at tidak. Dalih ini 

jelas tidak ada nilainya baik hadis maupun qira‘at sama-sama huruf atau kata atau kalimat, 

dan yang membedakan hanya isinya. Kalau Ashim hafalannya kuat dan dijadikan hujjah soal 

qira‘at yang begitu banyaknya maka mengapa pula ia harus sulit menghafal hadis-hadis yang 

ia dapat padahal hadisnya itu tidak begitu banyak. 

Kesimpulannya mereka yang membicarakan hafalan Ashim karena mereka menganggap 

adanya kesalahan pada hadis Ashim padahal kesalahannya itu tidak terbukti dan seandainya 

Ashim terbukti pernah melakukan kesalahan maka itu tidak menjadi alasan untuk 

mendhaifkannya. Cukup banyak perawi yang dikenal tsiqat tetapi pernah melakukan 

kesalahan seperti Syu‘bah, Yahya bin Sa‘id dan yang lainnya dan kesalahan tersebut tidak 

pernah dijadikan alasan untuk mendhaifkan mereka. Begitu pula hadis Ashim bin Bahdalah, 

Adz Dzahabi yang walaupun mengetahui ulama-ulama yang mempermasalahkan Ashim tetap 

menyatakan kalau Ashim seorang yang shaduq dan hasanul hadis [Man Tukullima Fihi wa 

Huwa Muwatstsaq no 171 dan Mizan Al I’tidal 2/356-357]. 

Al Hafiz Az Zarkali berkata tentang Ashim bin Bahdalah 

غ لي٣ ٢ حُ خ ك ٛيٝه وَحآص،  ٢ حُ وش ك خٕ ػ ً 

Dia seorang yang tsiqat dalam qira‟at dan shaduq dalam hadis [Al A‟lam 3/248] 

Ibnu Imad Al Hanbali berkata 

ػخْٛ رٖ أر٢ حُ٘ـٞى حٌُٞك٢ ك٢ ح٧ٓي١ ٫ْٞٓٛ أكي حُوَحء حُٔزؼش ًخٕ كـش 

 ك٢ حُوَآص ٛيٝهخً ك٢ حُلي٣غ

Ashim bin Abi Najuud Al Kufi termasuk Al Asadi mawla mereka, salah seorang dari tujuh 

ulama qira‟at. Ia seorang yang menjadi hujjah dalam qira‟at dan shaduq dalam hadis. 

[Syadzratu Dzahab 1/175] 

Pemutlakan tsiqah oleh Abu Zur‟ah di atas ditentang oleh Abu Haatim, karena Ibnu 

„Ulayyah memperbincangkannya hapalannya. [Tahdziibul-Kamaal, 13/477]. 

Kita telah menunjukkan kalau Abu Zar‘ah tidak menyendiri dalam menyatakan tsiqah 

terhadap Ashim. Bersama Abu Zar‟ah ada Ahmad bin hanbal, Ibnu Ma‟in, Al Ajli, Ibnu 

Hibban dan Ibnu Syahin. Lagipula walaupun Abu Hatim tidak menyatakan Ashim tsiqah, ia 

sendiri tetap beranggapan Ashim seorang yang hadisnya baik dan merupakan tempat 

kejujuran. Bukankah ini bukti yang menguatkan pernyataan kami bahwa Ashim hadisnya 

hasan. 

Jika kita lihat para perawinya, maka pembicaraan ada pada Sallaam bin Sulaimaan Abul-

Mundzir dan „Aashim bin Bahdalah („Aashim bin Abin-Nujuud). Kedua-duanya dibicarakan 

dalam hal hapalan. „Aashim lebih baik daripada Sallaam, dan ia („Aashim) haditsnya hasan 

selama tidak ada pertentangan dan pengingkaran. Adapun Sallaam, yang raajih ia adalah 

perawi dla‟if 
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Walaupun terdapat pembicaraan tetap saja tidak menjatuhkan mereka ke dalam derajat dhaif. 

Justru dengan tsabitnya penta‟dilan terhadap mereka maka hadis mereka walaupun tidak 

shahih tetap berderajat hasan. Baik Ashim maupun Sallam adalah seorang yang hadisnya 

hasan dan pendapat inilah yang rajih dan diikuti oleh para pentahqiq sedangkan ucapan 

nashibi ini yang mendhaifkan Sallam adalah omong kosong yang tidak ada buktinya karena 

tidak ada satu pun ulama yang tsabit menyatakan dhaif terhadap Sallam. Sudah jelas hadis 

tersebut bersanad hasan lidzatihi. Para pentahqiq telah menghasankan hadis Sallam Abul 

Mundzir dari Ashim bin Bahdalah. 

 Syaikh Syu’aib Al Arnauth menghasankan hadis Sallam Abul Mundzir dari Ashim bin 
Bahdalah dalam tahqiq Musnad Ahmad 3/481-482 no 15995 dan 15996 

 Syaikh Husain Salim Asad menghasankan hadis Sallam Abul Mundzir dari Ashim bin 
Bahdalah dalam tahqiq Musnad Abu Ya’la 9/29 no 5096 dan 5097 

 Syaikh Al Albani menghasankan hadis Sallam Abul Mundzir dari Ashim bin Bahdalah dalam 
tahqiq Sunan Tirmidzi 5/391-392 no 3273 dan 3274. 

Jadi dapat disimpulkan kalau sanad hadis tersebut memang benar hasan lidzatihi dan 

pengingkaran nashibi itu hanya menunjukkan talbisnya untuk mengelabui orang awam yang 

tidak paham ilmu hadis. 

Lantas, bagaimana bisa dikatakan bahwa hadits ini adalah hasan li-dzaatihi ? Apalagi 

dalam hal ini para imam jarh wa ta‟dil mengingkari hadits ini seperti Ayyuub As-

Sikhtiyaaniy (Al-Kaamil oleh Ibnu „Adiy 5/101 dan yang lainnya), Ahmad bin Hanbal (Al-

„Ilal oleh Al-Khallaal, 138), Abu Bakr bin Abi Syaibah, Abu Zur‟ah Ar-Raaziy (Adl-

Dlu‟afaa‟, 2/427), Ibnu Hibbaan dalam Al-Majruuhiin (1/157, 250 & 2/172), Al-Bukhariy 

(At-Taariikh Al-Ausath 1/256), Al-„Uqailiy (1/259), Ibnu „Adiy (2/146, 209 & 5/101, 200, 314 

& 7/83), dan yang lainnya. Aneh bukan kesimpulannya ? 

Lihat saja, inikan alasan basa-basi yang tidak mengena sama sekali. Hadis tersebut secara 

sanad memang hasan lidzatihi. Tidak ada gunanya nashibi itu mengutip pengingkaran para 

ulama mengenai hadis ini. Asal tahu saja ya, semua ulama yang disebutkan nashibi itu tidak 

ada satupun yang menyebutkan hadis tersebut dengan sanad dari Sallam Abul Mundzir dari 

Ashim bin Bahdalah. Kebanyakan mereka hanya menyebutkan sanad Amru bin Ubaid, sanad 

Ali bin Zaid dan sanad Mujalid. Bisa jadi para ulama tersebut memang tidak mengetahui 

kalau terdapat sanad yang jayyid seperti sanad Sallam dari Ashim [riwayat Al Baladzuri]. 

Atau bisa jadi menurut mereka matan hadis tersebut bathil sehingga apapun sanadnya hadis 

tersebut mesti ditolak. 

Ayyub As Sakhtiyani misalnya ia menolak hadis ini dan menyatakan kalau Amru bin Ubaid 

yang memalsu hadis ini. Padahal Amru bin Ubaid hanya meriwayatkan hadis tersebut dari 

Hasan Al Basri dan sebenarnya hadis Hasan itu sendiri mursal. Terburu-buru sekali Ayyub 

mengatakan kalau Amru bin Ubaid berdusta atas nama Hasan Al Bashri. Kenyataannya hadis 

tersebut memang tsabit dari Hasan Al Basri, Amru bin Ubaid tidak menyendiri 

meriwayatkan dari Hasan artinya Amru bin Ubaid tidak memalsukan hadis ini, hadis tersebut 

memang hadis Hasan Al Basri. Bukankah dari sini saja kita bisa melihat kalau Ayyub As 

Sakhtiyani itu sudah keliru dan ini menunjukkan sikap ulama yang mencari kambing hitam 

untuk menolak hadis yang tidak mereka sukai. 

. 
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. 

Pembahasan Hadis Abu Sa’id Al Khudri 

Adapun hadits Abu Sa‟iid Al-Khudriy yang ia bawakan dalam dua jalur, yaitu (Pertama) 

jalur Mujaalid dari Abul-Wadaak dari Abu Sa‟iid, dan (Kedua) jalur „Aliy bin Zaid bin 

Jud‟aan dari Abu Nadlrah dari Abu Sa‟iid; maka ia juga tidak bisa dijadikan hujjah. Berikut 

keterangannya : 

kedua hadis ini telah kami sebutkan walaupun sanadnya dhaif keduanya saling menguatkan 

sehingga kedudukannya adalah hasan lighairihi. Justru keterangan-keterangan yang diajukan 

oleh nashibi itu adalah keterangan lemah yang dicari-cari. Mari kita lihat. 

. 

Riwayat Mujalid bin Sa’id 

1. „Aliy bin Al-Mutsannaa 

Disebutkan Ibnu Hibbaan dalam Ats-Tsiqaat, dan beberapa perawi tsiqaat meriwayatkan 

darinya [Tahdziibul-Kamaal, 21/114-116]. Namun Adz-Dzahabiy mengatakan bahwa ia 

didla‟ifkan oleh Al-Azdiy [Miizaanul-I‟tidaal, 3/152 no. 5918]. Ibnu Hajar berkata : 

“Maqbuul” [At-Taqriib]. Wafat : 256 H. 

Ali bin Mutsanna telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban sehingga pendhaifan Al Azdi 

disini tidak bisa dijadikan hujjah kecuali ia menyebutkan alasan jarhnya dengan jelas. 

Bukankah dalam ulumul hadis jika seorang perawi telah dinyatakan tsiqat maka jarh 

terhadapnya harus bersifat mufassar, jika tidak maka jarh tersebut tidak diterima. Lucu juga 

kalau nashibi itu tidak mengetahui kaidah dasar seperti ini. Lagipula Al Azdi bukan ulama 

yang dapat dijadikan pegangan pencacatannya. Ia seperti yang dikatakan Adz Dzahabi suka 

berlebihan dalam mengkritik perawi hadis. Selain itu cukup dikenal kalau Al Azdi seringkali 

mendhaifkan para perawi tsiqat. Jadi jika Al Azdi menyendiri dalam mencacatkan perawi dan 

bertentangan dengan penta‘dilan ulama lain maka pencacatannya tidak diterima. 

2. Al-Waliid bin Al-Qaasim bin Al-Waliid Al-Hamdaaniy 

Ia ditsiqahkan oleh Ahmad, namun didlaifkan oleh Yahya bin Ma‟iin. Ibnu „Adiy berkata : 

“Apabila ia meriwayatkan dari perawi tsiqah, maka tidak mengapa dengannya” – (tapi 

sayangnya di sini ia meriwayatkan dari Mujaalid, seorang perawi dla‟iif). Wafat : 203 H 

[Miizaanul-I‟tidaal, 4/344 no. 9395 dan Al-Jarh wat-Ta‟diil 9/13 no. 58]. Ibnu Qaani‟ 

berkata : “Shaalih” [Tahdziibut-Tahdziib, 11/146]. 

Disebutkan kalau Ahmad bin Hanbal menyatakan Walid bin Qasim tsiqah dan Ibnu Qani‘ 

menyatakan “shalih” [At Tahdzib juz 11 no 245]. Imam Tirmidzi telah menghasankan hadis 

Walid bin Qasim [Sunan Tirmidzi 5/575 no 3590]. Adz Dzahabi juga menyatakan Walid bin 

Qasim tsiqah [Al ‗Ibar Fi Khabar Man Ghabar 1/268]. Ibnu Imad Al Hanbali berkata 
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ٖ حٍ ٤ي ر ُٞ خٕ حُ ٚظ ًٝ و ز ٢ ٍٟٝ ػٖ ح٧ػٖٔ ١ٝ ٌٞك ٢ حُ ٌٜٔحٗ ْٔ حُ ه

وش  ػ

Walid bin Qasim Al Hamdani Al Kufi meriwayatkan dari „Al Amasy dan yang satu thabaqah 

dengannya, dia seorang yang tsiqah.[Syadzratu Dzahab 2/8]. 

Pendhaifan Ibnu Ma‘in terhadap Walid bin Qasim jelas tidak bisa diterima karena Ibnu Ma‘in 

tidak menyebutkan alasan yang jelas soal pencacatannya [jarh mubham]. Telah jelas 

penta‘dilan terhadap Walid bin Qasim oleh karena itu jarh(cacat) yang dikenakan padanya 

harus bersifat mufassar jika tidak maka jarhnya tidak diterima. 

Al-Mizziy menukil perkataan Ibnu „Adiy : “Apabila ia meriwayatkan dari perawi tsiqah dan 

meriwayatkan darinya perawi tsiqah, maka tidak apa dengannya (idzaa rawaa „an tsiqah wa 

rawaa „anhu tsiqah, falaa ba‟sa bihi)” [Tahdziibul-Kamaal, 31/67]. Dan memang begitulah 

yang terdapat dalam Al-Kaamil (8/368). 

Kami tidak keberatan kalau Walid dikatakan “la ba‟sa bihi”. Tetapi ada yang aneh dari 

pernyataan Ibnu Ady. Seandainya Walid bin Qasim meriwayatkan hadis dari perawi yang 

dhaif maka hadis itu dhaif tetapi letak kedhaifannya ya terletak pada perawi yang dhaif 

tersebut bukannya Walid bin Qasim. Begitu pula jika seorang perawi dhaif meriwayatkan 

hadis dari Walid bin Qasim maka hadis itu dhaif dan lagi-lagi letak kedhaifannya ya pada 

perawi dhaif tersebut bukannya Walid bin Qasim. Apakah mungkin hanya karena Walid bin 

Qasim meriwayatkan dari perawi yang dhaif maka kedudukannya lantas menjadi dhaif pula? 

Atau hanya karena ada perawi dhaif meriwayatkan dari Walid maka Walid jadi ikutan dhaif 

pula?. Kaidah ngawur dari mana itu. Banyak perawi shahih yang meriwayatkan hadis dari 

perawi dhaif dan banyak pula perawi dhaif yang meriwayatkan hadis dari perawi shahih 

tersebut. semua itu tidak membuat perawi shahih tersebut menjadi dhaif 

Ibnu Hajar berkata : “Shaduuq yukhthi‟ (jujur, terkadang salah)” [At-Taqriib]. Adz-

Dzahabiy memasukkannya dalam jajaran perawi dla‟iif [Al-Mughniy fidl-Dlu‟afaa‟, 2/500 

no. 6881]. Ibnu Syaahiin memasukkannya dalam Adl-Dlu‟afaa‟ (no. 664). Ibnu Hibbaan 

memasukkannya dalam Ats-Tsiqaat, namun bersamaan dengan itu ia juga memasukkannya 

dalam Al-Majruuhiin. 

Sikap Adz Dzahabi yang memasukkan nama Walid bin Qasim dalam Mughni Adh Dhu‟afa 

bukan berarti Adz Dzahabi menganggap Walid dhaif tetapi Adz Dzahabi hanya menyebutkan 

kalau ada ulama yang menyatakan Walid dhaif. Kami telah menyebutkan pendapat Adz 

Dzahabi sendiri yang menyatakan kalau Walid bin Qasim tsiqah. Pokok permasalahan disini 

adalah apakah jarh atau pendhaifan kepada Walid bin Qasim itu memiliki dasar atau tidak 

karena Walid telah dita‘dilkan oleh ulama yang mu‘tabar seperti Ahmad bin Hanbal, 

Tirmidzi, Ibnu Qani‟ dan yang lainnya. Baik Ibnu Hibban maupun Ibnu Syahin tidak 

menyebutkan alasan yang jelas mengenai pendhaifan Walid jadi jarhnya tidak diterima 

apalagi pencacatan tersebut terkesan kontradiktif seperti Ibnu Hibban yang terkadang 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat tetapi juga menyatakan ia dhaif. Nashibi itu berhujjah 

dengan perkataan Ibnu Hibban yang menyebutkan kalau Walid meriwayatkan hadis yang 

bertentangan dengan perawi tsiqah sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hujjah. 

Pernyataan ini jelas perlu dibuktikan, silakan tunjukkan hadis Walid yang bertentangan 

dengan perawi tsiqah [bisa saja ini cuma kekeliruan Ibnu Hibban] lagipula tidak setiap 

pertentangan dengan perawi tsiqah membuat kedudukan seseorang menjadi dhaif. Cukup 
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dikenal dalam ilmu hadis perawi tsiqat bisa meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan 

perawi tsiqat lain. 

Perkataan pertengahan mengenai Al-Waliid adalah perkataan Ibnu „Adiy. Di sini ia 

meriwayatkan dari Mujaalid, seorang perawi dla‟iif, sehingga haditsnya ini adalah dla‟if 

Perkataan pertengahan mengenai Walid adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh 

Syu‘aib Al Arnauth dalam Tahrir At Taqrib no 7447 bahwa Walid bin Qasim shaduq hasanul 

hadis. Kami tidak keberatan menyatakan bahwa hadis ini dhaif tetapi letak kedhaifannya 

terletak pada Mujalid yaitu seorang yang dhaif tetapi dapat dijadikan i‘tibar dan hadisnya 

menjadi hasan lighairihi jika dikuatkan oleh perawi yang setingkat atau lebih tinggi darinya. 

Ibnu „Adiy berkata : “Sebagian huffaadh berkata : Mujaalid mencuri hadits ini dari „Amr bin 

„Ubaid, lalu ia menceritakan dengannya dari Abul-Wadaak”. Apa yang dikatakan oleh Ibnu 

„Adiy, juga disebutkan oleh Ibnul-Jauziy dalam Al-Maudluu‟aat (2/26). Salah satu sumber 

perkataan Ibnu „Adiy dan Ibnul-Jauziy adalah perkataan Al-Jurqaaniy dimana ia berkata : 

“Mujaalid ini adalah dla‟iif, munkarul-hadiits. Ia telah mencuri hadits ini dari „Amr bin 

„Ubaid, lalu menceritakan dengannya dari Abul-Wadaak, dari Abu Sa‟iid dengan lafadh ini” 

[lihat Al-Abaathiil, 1/354]. 

Tentu saja perkataan Mujalid mencuri hadis ini dari Amru bin Ubaid adalah mengada-ada. 

Hal ini jelas bagian dari kecenderungan ahli hadis untuk mencari kambing hitam untuk 

melemahkan atau menyatakan palsu hadis yang ingin mereka tolak. Tidak ada satupun ulama 

terdahulu yang menyatakan kalau Mujalid pernah mencuri hadis. Kedhaifan yang ada pada 

Mujalid semata-mata karena hafalannya yang buruk. Yang aneh bin ajaib adalah mengapa 

ada orang yang mengatakan kalau Mujalid mencuri hadis tersebut dari Amru bin Ubaid? 

Mengapa tidak dikatakan kalau Amru bin Ubaid yang mencuri hadis tersebut dari Mujalid?. 

Saya yakin orang itu tidak akan mampu menjawabnya karena memang perkataan tersebut 

hanya mengada-ada. Silakan perhatikan hadis Amru bin Ubaid yang dimaksud [riwayat ibnu 

Ady] 

ؼض كٔخى  ٔٓ خٍ  ي ه ٢٘ هخُ خٍ كيػ ٞٙ ه ٞ ح٧ك ٘خ أر خٍ ػ ٘خ ٓلٔي ه كيػ

ٞد إ  ٤َ ٣٧ خٍ ه ٖ كَد ه خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ  ٢٘ وٍٞ أٝ كيػ ي ٣ ٣ُ ٖ ر

ز١َ  ٘ ٓ ٠ِ ش ػ ظْ ٓؼخ٣ٝ ٖٔ اًح ٍأ٣ ل وٍٞ ػٖ حُ ٤ي ٣ ز ٖ ػ ػَٔٝ ر

ٌد ػَٔٝ ٞد ً وخٍ أ٣ ِٞٙ ك ظ خه  ك

Telah menceritakan kepada kami Muhammad yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abul Ahwash yang berkata telah menceritakan kepada kami Khalid yang berkata telah 

mendengar dari Hammad bin Zaid yang mengatakan atau telah menceritakan kepada kami 

Sulaiman bin Harb yang berkata dikatakan kepada Ayub bahwa Amru bin Ubaid mengatakan 

dari Hasan “jika kamu melihat Muawiyah di mimbarku maka bunuhlah ia”. Ayub berkata 

“Amru berdusta”. [Al Kamil Ibnu Ady 5/101] 

Nah mungkin sekarang bisa jadi jelas persoalannya. Amru bin Ubaid dituduh memalsukan 

hadis ini oleh karena itu Mujalid dituduh mencuri hadis ini dari Amru bin Ubaid. Kami tidak 

menafikan kedudukan Amru bin Ubaid yang dhaif matruk tetapi kenyataannya hadis tersebut 

memang tsabit diriwayatkan dari Hasan Al Basri, jadi tidak ada alasan untuk menuduh Amru 

bin Ubaid yang memalsukan hadis ini. Begitu pula tidak ada gunanya menuduh Mujalid 
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mencuri hadis ini dari Amru bin Ubaid, tidak diketahui apakah memang Mujalid pernah 

bertemu dengan Amru bin Ubaid atau tidak. Lagipula hadis Mujalid itu riwayat Abu Sa‘id 

sedangkan hadis Amru adalah hadis Hasan Al Basri dan hadis Abu Sa‘id tidak hanya 

diriwayatkan oleh Mujalid tetapi juga diriwayatkan oleh Ali bin Zaid. Jadi menuduh Mujalid 

mencuri hadis ini sungguh mengada-ada. Kenyataan yang sebenarnya adalah Mujalid 

memang meriwayatkan hadis dari Abul Waddak dari Abu Sa‘id dan Amru bin Ubaid 

memang meriwayatkan hadis tersebut dari Hasan Al Basri. 

٘خ  خ٫ كيػ ل١َٝ ه ٓلخم حُ ٠ٓ ا ٞٓ ٞ ٠ٓ ٝأر ٞٓ ٖ ٓق ر ٞ ٘خ ٣ كيػ

َ٤ ٓٔخػ ٘خ ا ٤ي كيػ لٔ زي حُ ٖ ػ َ ر خٍ  ؿ٣َ خٍ ه ٖٔ ه ل ٝح٧ػٖٔ ػٖ حُ

ز١َ  ٘ ٓ ٠ِ ش ػ ؼخ٣ٝ ظْ ٓ ِْ اًح ٍأ٣ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

ِٙٞ ظ خه  ك

Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa dan Abu Musa Ishaq Al Farawi yang 

keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Ismail dan „Amasy dari Hasan yang berkata Rasulullah SAW 

bersabda “Jika kalian melihat Muawiyah di Mimbarku maka bunuhlah ia”. [Ansab Al 

Asyarf Al Baladzuri 2/121] 

Semua perawi hadis ini adalah tsiqat dan perawi shahih. Yusuf bin Musa adalah gurunya 

Bukhari yang dinyatakan tsiqat oleh Maslamah dan Ibnu Hibban. Ibnu Ma‘in dan Abu Hatim 

menyatakan ia shaduq. An Nasa‘i berkata ―laba‘sa bihi‖ [At Tahdzib juz 11 no 731]. Ibnu 

Hajar member predikat shaduq [At Taqrib 2/346]. Abu Musa Ishaq bin Musa adalah seorang 

perawi Muslim yang dinyatakan tsiqat [At Taqrib 1/85]. Jarir bin Abdul Hamid perawi 

kutubus sittah yang dinyatakn tsiqat [At Taqrib 1/158]. Ismail adalah Ibnu Abi Khalid perawi 

kutubus sittah yang tsiqat [At Taqrib 1/93]. Sulaiman bin Mihran Al ‗Amasy perawi kutubus 

sittah yang tsiqat [At Taqrib 1/392] dan Hasan Bashri seorang tabiin yang tsiqat [At Taqrib 

1/202]. Kalau ada yang mau mempermasalahkan ‗Amasy dan Ismail seorang mudallis maka 

dijawab mereka berdua adalah mudallis martabat kedua yaitu orang yang ‗an ‗anah-nya 

dijadikan hujjah dalam kitab shahih[Bukhari Muslim]. Riwayat Al Baladzuri ini bukti kalau 

hadis tersebut memang tsabit dari Hasan Al Bashri. 

Kesimpulan penghukuman hadits dari jalur ini dla‟iif karena Al-Waliid bin Al-Qaasim dan 

Mujaalid. Apalagi telah ternukil bahwa dalam hadits ini Mujaalid mencuri hadits dari „Amr 

bin „Ubaid. Oleh karena itu, hadits ini tidak bisa dijadikan i‟tibar. 

Hadis tersebut dhaif karena Mujalid sedangkan Walid bin Qasim seorang yang shaduq dan 

Mujalid tidak mencuri hadis ini dari Amru bin Ubaid. Dhaifnya hadis ini karena Mujalid 

yang diperbincangkan hafalannya, hadisnya walaupun dhaif dapat dijadikan i‟tibar.  

. 

. 

Riwayat Ali bin Zaid bin Jud’an 

Kesimpulannya, ia seorang perawi dla‟iif. Pada asalnya, haditsnya ditulis dan dapat 

digunakan sebagai i‟tibar. Sebagian ulama mutaqaddimiin – sebagaimana telah kita lihat – 
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telah mensifatinya dengan tasyayyu‟, bahkan Ibnu „Adiy menjarhnya dengan sifat ghulluw 

(berlebih-lebihan). Jarh atas sifat bid‟ah tasyayyu‟ yang disematkan padanya mempengaruhi 

sifat „adalah-nya. Oleh karena itu, hadits-haditsnya yang condong pada bid‟ah tasyayyu‟ 

(Syi‟ah/Raafidlah), maka tidak diterima. Hadits ini salah satu di antaranya, karena sudah 

menjadi pengetahuan umum bagi Ahlus-Sunnah tentang kebencian Syi‟ah terhadap 

Mu‟awiyyah bin Abi Sufyan radliyallaahu „anhu. Jadi, cacat yang ada pada diri „Aliy bin 

Zaid bukan sekedar dari sisi hapalan saja. 

Salah satu keanehan (baca : kelicikan) salafy nashibi adalah mereka tidak bisa atau pura-pura 

tidak bisa membedakan apa itu tasyayyu‟ dan rafidhah. Apalagi menghubungkan antara 

tasyayyu‘ dengan kebencian terhadap Muawiyah dan menjadikannya cacat. Sungguh 

pencacatan yang dibuat-buat. Lucunya tasyayyu‟ yang disebut oleh nashibi ini sebagai bid‟ah 

ternyata memiliki landasan dari hadis-hadis shahih. Lagipula Ibnu Ady bisa menyatakan Ali 

bin Zaid ghuluw dalam bertasyayyu‘ pasti dengan melihat hadis-hadis yang diriwayatkan Ali 

bin Zaid dan salah satunya hadis ini. Bayangkan saja 

 Hadis ini dijadikan salah satu alasan bahwa Ali bin Zaid ghuluw dalam tasyayyu’ 
 Karena Ali bin Zaid ghuluw dalam tasyayyu’ maka hadis ini dhaif 

Kembali lagi ke logika sirkuler yang menyesatkan. Kasusnya hampir sama dengan perawi-

perawi yang dinyatakan syiah karena mereka sering kali meriwayatkan hadis keutamaan 

Ahlul Bait [dan menurut salafy keutamaan tersebut berlebihan atau mungkar]. Setelah mereka 

dinyatakan syiah maka hadis-hadis mereka tentang keutamaan Ahlul Bait harus dikatakan 

termasuk bid‘ah syiah dan mesti dinyatakan dhaif. 

Satu-satunya cacat dalam hadis ini adalah hafalan Ali bin Zaid dan tidak ada hubungannya 

dengan tasyayyu‘ atau tidak. Bukankah Mujalid bin Sa‘id juga meriwayatkan hadis Abu 

Sa‘id ini dan dia tidak bertasyayyu‘ apalagi mau dikatakan rafidhah. 

Konsekuensi dari hal di atas, hadits yang ia bawakan tidak bisa dijadikan i‟tibar (baik 

sebagai muttabi‟ ataupun syaahid). Tidaklah mengherankan jika Ibnu Hajar mengatakan 

hadits dalam bahasan ini termasuk hadits yang diingkari oleh para ulama. 

Hadis ini dhaif karena Ali bin Zaid yang dipermasalahkan hafalannya tetapi ia telah 

dikuatkan oleh Mujalid bin Sa‘id. Mereka bersama-sama saling menguatkan dan mengangkat 

derajat hadisnya menjadi hasan lighairihi. Para ulama mengingkari hadis ini karena mereka 

menolak matan hadis tersebut. Jika matan hadis tersebut bicara soal lain dan tidak 

merendahkan serang sahabat tertentu maka mereka tidak akan berkeras itu mengingkarinya. 

Intinya para ulama itu meyakini kalau Muawiyah termasuk sahabat yang utama sehingga 

hadis apapun yang merendahkan Muawiyah tidak lain adalah bid‟ah dan palsu. Bukankah 

mereka para ulama itu juga terjebak dalam subjektifitas keyakinan ketika menilai hadis. 

Mereka dengan mudah menyatakan bid‘ah setiap hadis yang menyelisihi akidah mereka 

sehingga tidak diragukan hadis-hadis tersebut harus diingkari. Dan jika ada diantara ulama 

yang menerima hadis itu maka ulama inipun sudah terjerat bid‘ah dan mesti dicacat juga. Ada 

banyak contoh subjektivitas seperti itu dan diketahui oleh mereka yang memang menggeluti 

ilmu hadis. 

Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan : 
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” Pada dasarnya para ulama mengingkari hadis tersebut dan cukup dengan melihat 

matannya mereka menyatakan hadis itu bathil. Oleh karenanya harus ada yang bertanggung 

jawab untuk kebatilan hadis di atas dan tuduhan disematkan pada Ali bin Zaid”. 

adalah perkaaan yang ngawur, asal-asalan, lagi tidak intelek. 

Jika kalangan Rafidlah tidak menerima jarh di sisi ini, tidak mengherankan bagi kita. Seekor 

serigala tentu akan melindungi anaknya. 

Apa yang dimaksudkan oleh Nashibi itu dengan intelek?. Apakah ilmu hadisnya itu yang mau 

ia katakan intelek?. Rasanya yang suka ngawur dan asal-asalan itu ya nashibi ini. Tidak ada 

gunanya ia sok membela, sebelumnya telah dibuktikan bagaimana seorang ulama kenamaan 

seperti Ayub As Sakhtiyani menuduh dusta kepada Amru bin Ubaid karena meriwayatkan 

hadis tersebut dari Hasan Al Bashri, padahal memang terdapat hadis yang tsabit dari Hasan 

Al Bashri. Ayub pasti menganggap matan hadis ini batil dan Hasan Bashri tidak mungkin 

meriwayatkannya oleh karena itu kambing hitam mesti disematkan kepada Amru bin Ubaid. 

Tetapi sayang sekali fakta justru membuktikan kalau Amru bin Ubaid tidak berdusta. 

Kita bisa memberikan contoh lain terkait hadis ini. Asy Syaukani dalam Fawaid Al 

Majmu‟ah no 163 juga membawakan hadis ini dan ia menyatakan hadis ini maudhu‘ karena 

Abbad bin Yaqub Ar Rawajini seorang rafidhah pendusta. Tentu saja tuduhan ini hanya 

dicari-cari, Abbad bin Yaqub adalah salah satu guru Bukhari yang dinyatakan tsiqat oleh Abu 

Hatim dan Ibnu Khuzaimah. Daruquthni berkata ―seorang syiah yang shaduq‖ [At Tahdzib 

juz 5 no 183]. Tidak ada satupun ulama terdahulu yang menyatakan Abbad pendusta, baru 

setelah ia meriwayatkan hadis yang dikatakan maudhu‘ ini maka seorang Asy Syaukani 

menuduhnya pendusta. Saudara nashibi itu mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu 

tetapi sikapnya yang menunjukkan gaya sok intelek itu memang cukup mengherankan. Yah 

seekor serigala tentu akan melindungi anaknya. 

. 

. 

. 

Pembahasan Matan Hadis dan Hadis Keutamaan Muawiyah 

Apalagi jika kita lihat secara keseluruhan matan haditsnya, ia jelas-jelas bertentangan 

dengan hadits Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam : 

ااااا اااااااا  اااااا  ااااااااا  اااااا   اا 

“Ya Allah, jadikanlah Mu‟awiyah pembawa petunjuk yang memberikan petunjuk. Berikanlah 

petunjuk padanya dan petunjuk (bagi umat) dengan keberadaannya”. 

Ini adalah hadits shahih tanpa ada keraguan.  

Tidak heran kalau seorang nashibi bersikeras menshahihkan hadis keutamaan Muawiyah di 

atas karena dari Muawiyahlah mereka para nashibi mengambil petunjuk. Hadis tersebut 

tidaklah shahih dan kami telah menjelaskan panjang lebar kelemahan hadis tersebut. Tulisan 
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saudara nashibi itu justru menguatkan hujjah kami akan kelemahan hadis tersebut. 

Kelemahan hadis tersebut terletak pada idhthirab hadis tersebut yang berupa kekacauan 

mengenai orang yang dinyatakan sebagai sahabat yaitu Abdurrahman. Terkadang ia disebut 

Abdurrahman bin Abi Amiirah [Umairah dalam beberapa referensi yang ada pada kami], 

terkadang Abdurrahman bin Amiirah, terkadang Abdurrahman bin Amiir, terkadang ia 

dikatakan Al Azdi dan terkadang dikatakan Al Muzanni. Semua kekacauan ini semuanya 

diriwayatkan pada sanad yang berujung pada Sa‘id bin Abdul Aziz. Sa‘id bin Abdul Aziz 

walaupun dikenal tsiqat tetapi diriwayatkan kalau ia mengalami ikhtilat, sehingga sangat 

mungkin kekacauan ini berasal dari Sa‘id bin Abdul Aziz. 

Saudara nashibi itu justru tidak memahami ta‘lil terhadap Sa‘id bin Abdul Aziz. Pencacatan 

Sa‘id dalam hadis ini bukan berarti pencacatan mutlak untuk setiap hadis Sa‘id bin Abdul 

Aziz. Dengan mengumpulkan semua hadis ini maka akan ditemukan kekacauan seperti yang 

telah kami sebutkan dan kekacauan tersebut tidak bisa dinafikan oleh argumen basa basi 

saudara nashibi yang tampak dalam tulisannya. Contohnya: 

 Nashibi itu ketika mengomentari penamaan Abdurrahman bin Abi Amiirah dan 
Abdurrahman bin Amiirah, ia menyebutkan kalau kedua nama itu merujuk pada satu orang 
yang sama. Kata-kata ini menunjukkan ia tidak memahami ta’lil yang dimaksudkan. 
Perbedaan nama itu memang tsabit adanya dan keduanya berasal dari Sa’id bin Abdul Aziz 
begitu pula kekacauan yang lain. Walaupun mau dikatakan merujuk pada orang yang sama, 
orang yang sama itu sendiri tidak jelas, apakah Ibnu Abi Amiirah atau Ibnu Amiirah?. Tidak 
ada alasan untuk menafikan salah satu karena keduanya memang diriwayatkan melalui 
sanad yang tsabit sampai Sa’id bin Abdul Aziz. Sehingga bisa dikatakan kalau sumber 
kekacauan ini berasal dari Sa’id bin Abdul Aziz. 

 Begitu pula ketika mengomentari soal kekacauan Al Azdi dan Al Muzanni, saudara nashibi itu 
dengan mudahnya bertaklid pada ulama yang lebih memilih Al Muzanni seperti Ibnu Asakir 
dan Al Mizzi. Padahal ulama lain seperti Ahmad bin Hanbal dengan jelas menyatakan Al Azdi 
[dalam Musnadnya]. Tidak ada alasan untuk menafikan salah satu. Baik Al Azdi dan Al 
Muzanni keduanya memang diriwayatkan melalui sanad yang tsabit sampai Sa’id bin Abdul 
Aziz. Sehingga bisa dikatakan kalau sumber kekacauan ini berasal dari Sa’id bin Abdul Aziz. 

Kekacauan itu yang menunjukkan berasal dari satu orang yaitu Sa‘id bin Abdul Aziz. Dan 

ternyata dia ini diriwayatkan juga mengalami ikhtilat sebelum wafat. Maka sangat beralasan 

untuk meragukan status persahabatan Abdurrahman karena dari Sa‟id bin Abdul Aziz lah 

diketahui bahwa Abdurrahman seorang sahabat Nabi, padahal dalam hadis ini Sa‘id tersebut 

terbukti mengalami kekacauan. Itulah cacat yang kami maksudkan dan tidak dipahami oleh 

saudara nashibi tersebut. 

Lagipula kalau matan hadis tersebut benar-benar diperhatikan maka didalamnya terdapat 

kemungkaran yang nyata. Bagaimana mungkin Muawiyah dikatakan memperoleh petunjuk 

dan memberikan petunjuk jika pada kenyataannya ia banyak melakukan penyimpangan 

dalam agama?. Kami telah cukup banyak menulis tentang penyimpangan yang dilakukan 

Muawiyah. Yah tentu saja lain ceritanya jika salafy nashibi menganggap penyimpangan 

itulah petunjuk dari Muawiyah, maka kita umat islam berlepas diri dari mereka. 

Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai sahabat Ammar bin Yasir RA 
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ق ػٔخٍ وٍٞ ٣ٝ ٘ش  ٣ٝ ـ ٠ حُ ْٛ اُ يػٞ ٤ش ٣ زخؿ جش حُ ل ِٚ حُ ظ و ط

ظٖ ل َكٖٔ ٖٓ حُ خُ وٍٞ أػًٞ ر ؼَ ػٔخٍ ٣ ـ خٍ ك ٘خٍ ه ٠ حُ ٚ اُ يػٞٗ ٣ٝ  

Dan Rasulullah SAW bersabda “kasihan Ammar, ia dibunuh oleh kelompok pembangkang. 

Ia mengajak mereka ke surga, mereka malah mengajaknya ke neraka. Ammar berkata “Aku 

berlindung kepada Ar Rahman dari fitnah”. [Musnad Ahmad 3/90 no 11879 shahih oleh 

Syaikh Syu‟aib Al Arnauth] 

 

Bukankah yang membunuh Ammar bin Yasir adalah kelompok Muawiyah. Perhatikanlah 

baik-baik Rasulullah SAW tidak menyebut kata ―orang yang membunuhnya‖ tetapi 

Rasulullah SAW menggunakan kata ―kelompok‖. Yang membunuh Ammar bin Yasir adalah 

Abu Ghadiyah dan dia berasal dari kelompok Muawiyah. Maka sudah jelas kelompok 

pembangkang  yang mengajak ke neraka adalah kelompok Muawiyah. Bukankah kelompok 

Muawiyah jelas mengikuti Muawiyah dan merujuk pada hadis yang dishahihkan nashibi itu 

maka Muawiyah itu mendapat petunjuk dan pemberi petunjuk. Padahal kelompok Muawiyah 

itu malah disebut pembangkang dan menyeru ke neraka. Itukah yang disebut petunjuk 

[mungkin petunjuk bagi nashibi]. Sudah jelas hadis petunjuk Muawiyah itu benar-benar 

mungkar dan bertentangan dengan kabar yang shahih bahwa Muawiyah termasuk kelompok 

pembangkang yang mengajak ke neraka. 

Dan lihatlah bagaimana seorang Muawiyah yang merupakan sumber petunjuk salafy nashibi 

berkelit dan berbasa-basi dalam pembelaannya [persis seperti salafy nashibi sekarang] 

 ٚ َٜك ٘ ٓ ٢ ش ك ٤َ ٓغ ٓؼخ٣ٝ ٓ ٢ ٧ خٍ حٗ لَع ه ٖ حُ زي هللا ر ػٖ ػ

 ٖ زي هللا ر وخٍ ػ خٍ ك ؼخٙ ه ٖ حُ ٤ٖ ػَٔٝ ر ٘ٚ ٝر ٤ ٤ٖ ر ل ٛ  ٖٓ

ؼض ٔٓ ٓخ  ض  خ أر ٢ٛ ٣ ؼخ ٖ حُ ٤ٚ ٝ  ػَٔٝ ر ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

خٍ  ٤ش ه زخؿ جش حُ ل ِي حُ ظ و ٤ش ط ٔٓ  ٖ خ ر لي ٣ خٍ ٣ٝ ٔؼ وٍٞ ُ ٣ ِْ ٓ

ِحٍ  ش ٫ ط ؼخ٣ٝ وخٍ ٓ ٌٛح ك وٍٞ  ٓخ ٣ ٔٔغ  ش أ٫ ط ؼخ٣ٝ ٔ وخٍ ػَٔٝ ُ ك

ٚ ٖ ؿخإٝح ر ٣ٌ ِٚ حُ ظ ٔخ ه ٘خٙ اٗ ِ ظ لٖ ه ٘ش أٗ ٜ ٘خ ر ٤ ؤط  ط

Dari Abdullah bin Al Harits yang berkata “Aku berjalan bersama Muawiyah dan Amru bin 

Ash selepas perang shiffin. Abdullah bin Amru bin Ash berkata “wahai Ayahku tidakkah 

engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Ammar “kasihan engkau Ibnu 

Sumayyah, engkau dibunuh oleh kelompok pembangkang”. Amru berkata kepada 

Muawiyah”tidakkah engkau mendengar perkataannya”. Muawiyah berkata ”apakah kita 

yang membunuh Ammar, sesungguhnya yang membunuhnya adalah orang yang 

membawanya” [Musnad Ahmad 2/161 no 6499 shahih oleh Syaikh Syu‟aib Al Arnauth] 

Jadi menurut petunjuk Muawiyah maka yang membunuh Ammar bin Yasir adalah orang 

yang membawanya ke medan perperangan yaitu Imam Ali. Muawiyah ingin membuat takwil 

terhadap hadis tersebut sehingga ia membuat dalih dengan menunjukkan kalau kelompok 

pembangkang itu adalah kelompok yang membawa Ammar yaitu kelompok Imam Ali. Yah 

siapapun yang berlogika baik pasti tahu kalau perkataan yang diucapkan Muawiyah itu cuma 

berkelit, dalih atau hujjah basa-basi untuk menafsirkan secara batil hadis yang jelas 

menyudutkannya. Cara-cara berdalil gaya Muawiyah inilah yang dijadikan panutan oleh 

salafy nashibi sekarang ini. 
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Apakah mungkin beliau shallallaahu „alaihi wa sallam menyuruh membunuh Mu‟awiyyah 

padahal ia berdoa agar ia diberikan petunjuk dan dapat memberikan petunjuk bagi orang 

lain ? 

Bagi kami hadis tersebut jelas lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Sanadnya mudhtharib 

ghairu tsabit dan matannya mungkar [bertentangan dengan riwayat shahih]. Sedangkan hadis 

―Jika kamu melihat Muawiyah di mimbarKu maka bunuhlah ia‖ sanadnya hasan dan 

matannya telah kami bahas panjang lebar dalam tulisan yang khusus : Pembahasan matan 

hadis “jika kamu melihat Muawiyah di mimbarKu maka bunuhlah Ia”. 

Apalagi Mu‟awiyyah juga seorang sekretaris Nabi shalallaahu „alaihi wa sallam. Haditsnya 

shahih, walau ini juga diingkari oleh Syi‟ah seperti kebiasaan mereka terhadap Mu‟awiyyah. 

Semoga satu saat nanti saya dimudahkan untuk menulis bahasannya. Hanya saja, dalam 

kitab mereka (Syi‟ah) juga tertulis riwayat sebagai berikut (yang dinisbatkan pada Abu 

Ja‟far Al-Baaqir) : 

Muawiyah pernah menulis untuk Nabi tetapi tidak jelas apakah itu menulis wahyu atau 

menulis surat. Walaupun begitu jelas saja ini tidak ada hubungannya. Sangat wajar 

Rasulullah SAW meminta seseorang yang bisa menulis untuk menuliskan sesuatu. Lagipula 

bahkan seorang penulis wahyu bisa saja mendapat laknat dari Allah SWT. Silakan cari hujjah 

yang lebih relevan, dan gak perlu berhujjah pakai kitab syiah. 

Dan juga riwayat-riwayat shahih lainnya tentang Mu‟awiyyah bin Abi Sufyaan radliyallaahu 

„anhuma. 

Ada juga riwayat-riwayat shahih lain tentang celaan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. 

Maka, sangat sulit dipahami jika beliau shallallaahu „alaihi wa sallam memerintahkan untuk 

membunuh Mu‟aawiyyah bin Abi Sufyaan (jika berdiri di atas mimbarnya) dengan data-data 

valid seperti di atas. Lha wong kepada gembong munaafiq yang sudah jelas kemunafiqannya 

yang bernama Ibnu Saluul saja beliau tidak memerintahkan membunuhnya, apalagi kepada 

Mu‟aawiyyah !! Semua itu hanya dapat dipahami dengan logika ala Syi‟ah saja…….  

Seorang nashibi memang cuma bisa berpikir dengan logika ala nashibi saja. Memangnya 

orang munafik itu bisa dibunuh seenaknya, bahkan orang kafir saja tidak bisa dibunuh sesuka 

hati. Tetapi jika memang ada alasannya maka tidak hanya kafir dan munafik,orang islam pun 

bisa saja diperintahkan untuk dibunuh misalnya saja jika terbukti orang tersebut dengan 

sengaja membunuh orang lain maka berlaku hukum bunuh untuknya. 

Seorang Nabi memang memiliki pengetahuan khusus dari Allah SWT [silakan baca kisah 

Nabi Khidir]. Rasulullah SAW terkadang memiliki alasan khusus yang mendasari apa yang 

Beliau katakan. Rasulullah SAW pernah memerintahkan membunuh seseorang yang sedang 

shalat dimana para sahabat ternyata tidak mampu untuk memenuhi perintah Nabi SAW 

tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan alasannya bahwa orang tersebut dan 

keturunannya akan memecah belah kaum mukmin [mereka ini yang disebut khawarij]. 

Jadi tidak ada susahnya untuk dikatakan kalau Rasulullah SAW bisa saja mengetahui ketika 

Muawiyah berada di mimbar Nabi [dalam arti memegang kekuasaan atas kaum muslim] 

maka ia melakukan banyak penyimpangan yang membuat dirinya layak untuk dihukum 

bunuh. Perkara orang-orang atau sahabat tidak mau atau tidak mampu melakukannya [di 

https://secondprince.wordpress.com/2009/08/19/pembahasan-matan-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhlah-ia%E2%80%9D-kami-telah-membahas-mengenai-sanad-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhla/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/19/pembahasan-matan-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhlah-ia%E2%80%9D-kami-telah-membahas-mengenai-sanad-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhla/
https://secondprince.wordpress.com/2009/08/19/pembahasan-matan-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhlah-ia%E2%80%9D-kami-telah-membahas-mengenai-sanad-hadis-%E2%80%9Cjika-kamu-melihat-muawiyah-di-mimbarku-maka-bunuhla/
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masa Muawiyah berkuasa] itu cerita lain, sama halnya dengan para sahabat yang tidak 

mampu membunuh seseorang yang sedang shalat[seperti yang kami katakan sebelumnya]. 

Seharusnya hadis ―jika kamu melihat Muawiyah di mimbarKu maka bunuhlah ia‖ dipahami 

dalam arti umat islam seyogianya tidak mendukung Muawiyah dalam meraih kekuasaan 

karena hadis tersebut menyiratkan betapa buruknya pemerintahan yang akan dipimpin 

Muawiyah nanti. Sama seperti hadis Nabi SAW tentang khawarij. 

خء  خٍ كيػ ٬ّ أكيحع أٝ ه خء ح٧ك ٜل ٓ ٓخٕ  ِ ٢ آهَ حُ ّٞ ك وَؽ ه ٣

ٞ وُٞ ٘خٕ ٣ ٓ ْ ح٧ ٜظ ٘ ٔ ؤُ وَإٓ ر وَإٕٝ حُ ٘خّ ٣ ٍٞ حُ ٤َ ه ٕ ٖٓ ه

٤ش  َٓ ْٜٔ ٖٓ حُ َٔم حُ ٔخ ٣ ً ّ٬ ٓ ٕٞ ٖٓ ح٩ َٔه ٣ ْ ٤ٜ َحه ؼيٝ ط ٫ ٣

 ٖٔ ٘ي هللا ُ خ ػ ٤ٔ ِْٜ أؿَح ػظ ظ ٢ ه بٕ ك ِْٜ ك ظ و ٤ ِ ٖٔ أىًٍْٜ ك ك

ِْٜ ظ  ه

Akan muncul di akhir zaman kaum yang akalnya dangkal, muda atau beliau berkata yang 

berusia muda, mereka mengucapkan sebaik-baik perkataan manusia, mereka membaca Al 

Qur‟an dengan lisan mereka tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari 

islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Barangsiapa mendapati mereka maka 

bunuhlah mereka karena terdapat pahala yang besar di sisi Allah bagi yang membunuh 

mereka. [Musnad Ahmad 1/404 no 3831 shahih oleh Syaikh Syu‟aib Al Arnauth] 

Bukankah hadis di atas dengan jelas memerintahkan membunuh kaum khawarij bagi siapa 

yang mendapati mereka. Tetapi lihatlah bagaimana Imam Ali dan sahabat lain 

memperlakukan kaum khawarij. Mereka tidak langsung begitu saja membunuh kaum 

khawarij ketika bertemu dengan mereka. Mereka tetap menyampaikan dakwah, nasehat dan 

peringatan kepada kaum khawarij, tidak main asal bunuh dengan seenaknya. Berarti hadis di 

atas tidak mesti harus diartikan ―langsung membunuh‖ begitu saja. Hadis di atas justru 

sedang menunjukkan betapa buruknya kaum khawarij tersebut dan betapa perbuatan mereka 

membuat mereka layak untuk dihukum bunuh. 

Begitupula dengan para ulama. Rasanya mereka juga tidak pernah menyatakan kalau 

khawarij itu orang kafir mereka tetap menyebut khawarij itu orang islam tetapi melakukan 

bid‘ah. Walaupun hadis di atas menyebutkan khawarij itu keluar dari islam seperti anak 

panah lepas dari busur. Tentu yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan mereka tidak 

mencerminkan keislaman bahkan sangat bertentangan dengan ajaran islam walaupun secara 

zahir mereka mengaku islam. Lihat saja cukup banyak para perawi hadis yang khawarij justru 

dijadikan hujjah oleh para ahli hadis seperti yang tertera dalam Bukhari Muslim dan Ashabus 

Sunan. Para ulama itu ketika bertemu dengan perawi khawarij mereka malah mengambil 

hadis darinya bukannya langsung membunuh perawi khawarij tersebut. [walaupun patut 

disayangkan khawarij yang sangat buruk sekali kedudukannya tetap dijadikan sumber hadis 

bagi para ahli hadis] 

Terakhir penulis nashibi itu juga melakukan talbis lain yaitu menuduh kami melakukan 

inkonsistensi. Lucu sekali, ia berkata 

CATATAN KECIL : 
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Coba kita perhatikan tulisan yang antum tunjukkan itu. Pada tulisannya, penulis Rafidlah itu 

berkata saat membicarakan „Aliy bin Al-Mutsannaa : 

”Pernyataan ini lebih tepat karena Ibnu Hibban menyatakan ia tsiqat dan telah 

meriwayatkan darinya sekumpulan perawi tsiqat”. 

Dari awal kami tidak pernah merendahkan taustiq Ibnu Hibban, tidak seperti salafy nashibi 

yang seenaknya merendahkan tautsiq Ibnu Hibban tetapi anehnya ia sendiri malah berhujjah 

dengan tautsiq Ibnu Hibban untuk membela keyakinannya. Sejauh ini kami telah berdiskusi 

dengan nashibi itu soal dua buah hadis yaitu hadis Malik Ad Daar dan hadis Ru‘yah. Pada 

pembahasan hadis Malik Ad Daar kami justru menjadikan tautsiq Ibnu Hibban sebagai 

hujjah. Hanya pada pembahasan hadis ru‘yah Abdurrahman bin ‗Aaisy kami menolak tautsiq 

Ibnu Hibban karena disini Ibnu Hibban dengan jelas menyatakan Ibnu ‗Aaisy itu sebagai 

sahabat. Hal ini telah kami buktikan kekeliruannya. Ibnu ‗Aaisy bukanlah sahabat Nabi 

seperti yang dikatakan Ibnu Hibban. Jadi dimana letak inkonsistensinya, tentu saja lain 

ceritanya kalau nashibi ini tidak mengerti pembahasan panjang lebar yang sudah kami tulis. 

Seperti biasa, ia hanya sibuk dengan pikirannya sendiri. Selain itu ternyata nashibi yang 

menyedihkan itu juga menuduh kami tidak konsisten dalam pembahasan hadis ru‘yah 

mengenai perawi Khalid bin Al Lajlaaj. Seperti biasa nashibi itu berulang kali menunjukkan 

ketidakmampuannya memahami hujjah orang lain. Kami pernah berkata soal Khalid 

―Khalid bin Al Lajlaaj disebutkan dalam At Tahdzib juz 3 no 215 bahwa tidak ada yang 

mentsiqahkannya kecuali Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam Ats Tsiqat. Hal ini 

menunjukkan bahwa Khalid tidak dikenal kredibilitasnya atau walaupun ia adil tetapi bisa 

saja bermasalah dalam hal kedhabitannya (hafalannya)―. 

Disini kami tidak sedang menolak ta‘dil terhadap Khalid tetapi kami sedang mengira-ngira 

siapa sebenarnya sumber kekacauan hadis ru‘yah tersebut apakah Ibnu ‗Aaisy atau Khalid?. 

Disini kami cuma menunjukkan kemungkinan bahwa Khalid bisa saja tertuduh [tetapi pada 

akhirnya kami tetap berpandangan sumber kekacauan itu adalah Ibnu ―Aaisy]. Tetapi sayang 

sekali nashibi itu tidak mengerti atau pura-pura tak mengerti, kami tidak menolak ta‘dil 

terhadap Ibnu ‗Aaisy buktinya dengan jelas kami bahkan menuliskan 

―Khalid bin Al Lajlaaj hanya ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban. Khalid bin Al Lajlaaj 

dimasukkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat juz 4 no 2513 dan berkata ―dia tergolong orang 

yang utama di zamannya‖. Kami tidak menolak predikat ta’dil terhadap Khalid bin Al 

Lajlaaj tetapi jika Walid bin Muslim yang tsiqah saja bisa dikatakan salah oleh para ulama 

maka apalagi Khalid bin Al Lajlaaj yang hanya mendapat predikat shaduq dari Ibnu Hajar 

dalam At Taqrib 1/262. Tidak menutup kemungkinan Khalid bin Al Lajlaaj melakukan 

kesalahan dan jika bukan dia maka yang melakukan kesalahan adalah Abdurrahman bin 

„Aaisy Al Hadhrami sendiri― 

Kenyataannya justru yang tidak konsisten ya nashibi itu, sering kali ia tidak menghiraukan 

tautsiq Ibnu Hibban dalam tulisan-tulisannya tetapi ketika ia terpojok dan hadis yang memuat 

keyakinan atau bid‘ahnya ternyata tidak memiliki dasar maka dengan tidak malu-malu ia 

berhujjah dengan tautsiq Ibnu Hibban. Menuduh orang lain padahal diri sendiri yang 

sebenarnya tertuduh, begitulah tabiat nashibi 

Juga saat membicarakan Mujaalid bin Sa‟iid : 
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” Disebutkan dalam At Tahdzib juz 10 no 65 bahwa dia salah satu perawi Muslim yang 

berarti Muslim memberikan predikat ta‟dil padanya”. 

Perlu diingatkan, perkataan di atas bukanlah hujjah bagi kami karena kami sendiri 

menyebutkan kalau hadis Mujalid tersebut dhaif tetapi dikuatkan oleh sanad lain sehingga 

menjadi hasan lighairihi. Jika kami menjadikan pernyataan di atas sebagai hujjah maka kami 

akan dengan mudah menyatakan Mujalid tsiqah, tetapi kami tidak melakukannya. Ini 

menunjukkan kalau pernyataan di atas hanya sekedar perincian semata. Jika pernyataan kami 

yang ia kutip tersebut ditolak atau tidak benar maka itu tidak akan merubah apapun dalam 

tulisan kami. Hadis Mujalid tetaplah seperti yang kami katakan. 

Berbeda halnya dengan kasus Ibnu ‗Aaisy, jika pembaca ingat sebelumnya nashibi ini dengan 

seenaknya menyatakan Ibnu ‗Aaisy tsiqah dengan dasar pentashihan Bukhari terhadap hadis 

Ibnu ‗Aaisy [padahal hadis yang dishahihkan Bukhari itu terbukti mudhtharib]. Jelas-jelas ia 

menjadikan pentashihan hadis tersebut sebagai hujjah bukti tsiqahnya Ibnu ‗Aaisy berbeda 

halnya dengan kami yang hanya menyebutkan saja mengenai penta‘dilan Muslim terhadap 

Mujalid. Jadi dimana letak inkonsistensinya, tentu saja lain ceritanya kalau nashibi ini tidak 

bisa memahami dengan baik hujjah orang lain. 

Satu hal yang harus kami luruskan adalah kami tidak pernah menolak kaidah penta‘dilan 

dengan dasar penshahihan tetapi bagi kami kaidah tersebut tidak bisa seenaknya digunakan 

sesuka hati. Lihat baik-baik kami sebelumnya berkata 

Siapa yang menolak kaidah yang saudara sampaikan, pembahasan saya justru menunjukkan 

kalau kaidah tersebut tidak relevan dijadikan hujjah untuk menta‘dil Ibnu ‗Aaisy. Kalau ia 

bersikeras berpegang pada penshahihan Bukhari, orang lain juga dapat berpegang pada 

pernyataan Bukhari bahwa hadis Ibnu ‗Aaisy mudhtharib. Anehnya sejak kapan hadis 

mudhtharib itu menjadi hadis shahih. 

Jadi disini hadis yang dishahihkan oleh Ibnu ‗Aaisy itu adalah hadis yang terbukti 

mudhtharib dan sumber kekacauannya adalah Ibnu ‗Aaisy itu sendiri. Jadi hadis itu 

sebenarnya dhaif dan penshahihan Bukhari itu ternyata keliru. Memang terdapat penukilan 

pendapat Bukhari yang menshahihkan hadis ru‘yah tetapi Bukhari sendiri menuliskan dalam 

biografi Ibnu ‗Aaisy kalau ia seorang perawi yang hanya memiliki satu hadis dan hadis 

tersebut mudhtharib. Kita bisa saja menjamak kedua pernyataan Bukhari tersebut. Mungkin 

pada awalnya Bukhari menyatakan hadis tersebut shahih karena ia belum melihat seluruh 

jalan sanad Ibnu ‗Aaisy tetapi setelah ia meneliti semua jalan sanad Ibnu ‗Aaisy maka ia 

menemukan adanya idhthirab yang bersumber pada Ibnu ‗Aaisy oleh karena itulah ia 

menyatakan kalau hadisnya Ibnu ‗Aaisy mudhtharib. Jadi bisa saja Bukhari rujuk dari 

pandangannya menshahihkan hadis Ibnu ‗Aaisy dan dalam kitabnya sendiri ia menuliskan 

bahwa hadis Ibnu ‗Aaisy mudhtharib. Jadi kaidah penta‟dilan dengan dasar penshahihan 

tidak bisa dipakai disini dengan kata lain sangat tidak relevan. Apalagi hadis yang menjadi 

dasar penta‘dilan dan hadis yang mau dinyatakan shahih itu adalah hadis yang sama dan ini 

membawa kepada lingkaran setan yang menyesatkan. kami sebelumnya juga berkata 

Hadis Ibnu ‗Aaisy ini jelas mudtharib dan tidak ada gunanya penshahihan yang tidak 

memiliki dasar. Aneh bin ajaib justru penshahihan tidak berdasar itu dijadikan hujjah akan 

penta‟dilan Ibnu „Aaisy yang ujungnya nanti dijadikan hujjah untuk menshahikan hadis 

tersebut. Ini lingkaran setan yang tidak pernah bisa dipahami oleh salafy yang memang tidak 
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mempelajari logika berpikir dengan baik. Ia hanya sibuk dengan kitab-kitab rijal dan 

perkataan ulama ini itu tanpa menelaahnya dengan kritis 

Sebenarnya semua pembahasan kami tentang hadis ru‘yah sudah cukup jelas tetapi sayang 

sekali orang nashibi itu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami tulisan 

orang lain. Seperti yang sudah kami katakan berulangkali, nashibi itu terlalu asyik dengan 

pikirannya sendiri. Jika sudah berurusan dengan keyakinan atau bid‘ah yang ia yakini maka  

ia tidak tertarik dengan kebenaran hujjah orang lain, apapun yang dikatakan orang lain tidak 

ada nilainya menurut pandangannya. Yah sejak kapan nashibi mau mengakui kalau 

keyakinannya [bid‘ahnya] itu salah. harap maklum sajalah 

Bagi yang sering mengikuti diskusi saya dengan Penulis Rafidlah tersebut di Blog ini tentu 

akan mengetahui inkonsistensi pernyataan di atas dengan bahasan-bahasan lain yang ia tulis 

di Blognya. Atau dengan bahasa sederhana, manhajnya dalam jarh dan ta‟dil tidak jelas. 

Mengambil perkataan yang hanya mendukung bid‟ah Rafidlahnya saja….. 

Berhentilah untuk mengelabui orang. Manhaj jarh wat ta‘dil siapa yang menurut anda jelas?. 

Manhajnya ibnu Ma‘in [yang diriwayatkan banyak pertentangan dari murid-muridnya], 

manhajnya Abu Hatim [yang dikatakan banyak mencacat para perawi shahih], manhajnya 

Ibnu Hibban [yang dikatakan salafy sering mentsiqahkan perawi majhul], manhajnya Al 

Jauzjani [yang mendhaifkan banyak perawi tasyayyu‘] atau manhaj Syaikh Al Albani [yang 

mengandung banyak kontradiksi dalam kitabnya]. Pernahkah anda wahai nashibi menyebut 

manhaj-manhaj mereka dengan sebutan tidak jelas. 

Padahal nashibi ini sendiri malah sangat tidak jelas manhajnya. Silakan pembaca perhatikan 

dengan baik tulisannya soal hadis Iftiraq Al Ummah “Apa-apa yang aku dan sahabatku ada 

di atasnya”, ia dengan gampangan menyatakan hadis tersebut hasan lighairihi padahal hadis 

tersebut kualitas sanadnya dhaif dan kalau mau dibandingkan, hadis “jika kamu melihat 

muawiyah di mimbarKu maka bunuhlah ia” lebih kuat sanadnya dibanding hadis Iftiraq Al 

Ummah “Apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya”.  

 Hadis Iftiraq Al Ummah “Apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya” diriwayatkan 
dengan dua jalan sanad. Sanad pertama terdapat Al Ifriqi yang dhaif dan kedudukannya 
tidak beda dengan Ali bin Zaid dan Mujalid. Sedangkan sanad kedua terdapat Abdullah bin 
Sufyan yang dhaif majhul dan jelas kedudukannya lebih rendah dari Al Ifriqi. Al Ifriqi dan 
Abdullah bin Sufyan yang lebih rendah dari Al Ifriqi tidak akan mengangkat hadis tersebut ke 
derajat hasan lighairihi. 

 Hadis “jika kamu melihat muawiyah di mimbarKu maka bunuhlah ia ” diriwayatkan dengan 4 
sanad [yang kami bahas] yaitu sanad pertama Ali bin Zaid dhaif  [kedudukannya sama 
dengan Al ifriqi] sanad kedua Mujalid [kedudukannya sama dengan Al ifriqi]. Hadis Ali dan 
Mujalid ini saja jika digabungkan bisa saling menguatkan dan bisa dikatakan hasan lighairihi. 
Hadis ketiga riwayat Hasan bashri [shahih mursal] dan riwayat Al Baladzuri yaitu Ashim dari 
Zirr [sanad yang hasan]. Jika digabungkan hadis ini jelas jauh lebih kuat sanadnya daripada 
hadis Iftiraq Al Ummah “Apa-apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya”. 

Jadi sepertinya manhajnya nashibi itu sangat tidak jelas, ia dengan mudah mengambil 

perkataan yang dapat mendukung keyakinannya atau mendukung bid‘ah nashibinya saja. 

Akhir kata selamat merenungkan, beruntunglah mereka yang mendengar perkataan dan 

mengambil yang paling baik di antaranya. 
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Salam Damai 

. 

. 

Catatan :  

 Istilah nashibi hanya disesuaikan dengan penggunaan kata rafidhah yang digunakan penulis 
tersebut 

 Kira-kira ada yang percaya tidak kalau saya katakan tulisan ini dibuat di tengah hutan  
 Wah kalau malam disini tampak mengerikan, tapi paginya enak [kecuali dingin] 
 Untunglah obat cukup, kalau nggak bisa gawat [harusnya gak perlu pakai obat kali, biar 

hancur sekalian] 

 Salam buat si Dia tercinta dan sahabat-sahabatku yang menyebalkan, sabarlah menanti  

 

Shahih Bukhari : Alaihis Salam Kepada Ahlul Bait 

[Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan 

Imam Husain] 

Posted on Desember 14, 2009 by secondprince  

Shahih Bukhari : Alaihis Salam Kepada Ahlul Bait [Sayyidah Fathimah, Imam Ali, 

Imam Hasan dan Imam Husain] 

 

Tulisan ini kami hadiahkan kepada para pendengki yang tidak rela terhadap keutamaan Ahlul 

Bait yang berlimpah, kepada para pemalas yang terlalu malas untuk membaca kitab yang 

katanya fenomenal Shahih Bukhari, kepada para nashibi agar bertambah sakit hatinya, 

kepada orang awam yang terlalu paranoid dengan Syiah [Syiahphobia] yaitu orang yang 

ketika mendengar ucapan Alaihis Salam kepada Ahlul Bait keningnya berkerut dgn ekspresi 

jijik di mukanya sambil bergumam ―dasar syiah‖. Dan yang paling utama buat da‟i salafy 

konyol yang menuduh ucapan Alaihis Salam kepada Ahlul Bait adalah ghuluw. 

Ucapan Alaihis Salam kepada Ahlul Bait yaitu Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan 

dan Imam Husain adalah ucapan yang dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab yang 

katanya tershahih setelah Al Qur‘anul Karim yaitu Shahih Bukhari. Kalau itu dikatakan 

ghuluw maka Bukhari adalah orang yang paling tepat untuk dikatakan ghuluw dan kalau itu 

dikatakan menjadikan Ahlul Bait seperti Nabi maka Bukhari adalah orang yang seharusnya 

dituduh sebagai menyamakan Ahlul Bait dengan Nabi [dan ternyata ada juga selain 

Bukhari]. 

. 

. 

Sayyida Fathimah Alaihas Salam 

https://secondprince.wordpress.com/2009/12/14/shahih-bukhari-alaihis-salam-kepada-ahlul-bait-sayyidah-fathimah-imam-ali-imam-hasan-dan-imam-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2009/12/14/shahih-bukhari-alaihis-salam-kepada-ahlul-bait-sayyidah-fathimah-imam-ali-imam-hasan-dan-imam-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2009/12/14/shahih-bukhari-alaihis-salam-kepada-ahlul-bait-sayyidah-fathimah-imam-ali-imam-hasan-dan-imam-husain/
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 ِٖ َِٝ ْر ْٔ ْٖ َػ َلخَم َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ ْؼزَشُ َػ ُٗ ػََ٘خ  ٌٍ َكيَّ َْ٘ي ػََ٘خ ُؿ ٍٍ َكيَّ خ َّ٘ ُٖ رَ ُي ْر َّٔ َل ُٓ ػ٢َِ٘  َكيَّ

ْٖ َػْزِي ٍٕ َػ ٞ ُٔ ٤ْ َٓ خِؿٌي   َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ ر٤ََْ٘خ حَُّ٘ز٢ُِّ  ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ  ِ هللاَّ

 َِ ْٜ كَُٚ َػ٠َِ ظَ ٌَ ٍٍ كَوَ ٝ ُِ ٠َِ َؿ َٔ َؼ٢ٍ٤ْ رِ ُٓ ُٖ أَر٢ِ  ٍٖ َؿخَء ُػْوزَشُ ْر ٣ْ ََ ْٖ هُ ِٓ  ٌّ َُُٚ َٗخ ْٞ َك َٝ
١َ ْْ َْ كََِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ خَءصْحَُّ٘ز٢ِِّ  ـَ ُٚ كَ َٓ ْأ ٍَ كَْغ  ٍْ  ّ٬ََّٔ َٜخ حُ شُ َػ٤َِْ َٔ ْطُٚ  كَخ١ِ ٌَ كَؤََه

 َ٨َ َٔ ُْ َّْ َػ٤ََِْي ح ُٜ َْ حَُِّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ََ٘غ كَوَخ َٛ  ْٖ َٓ َىَػْض َػ٠َِ  َٝ  ِٙ َِ ْٜ ْٖ ظَ ِٓ
ر٤َِغ ٍَ  َٖ ُػْظزَشَ ْر َٝ  ٍّ خ َ٘ ِٛ  َٖ َِ ْر ْٜ ٍٖ أَرَخ َؿ ٣ْ ََ ْٖ هُ ِٓ َٖ َهٍَِق  ٤َّشَ ْر َٓ أُ َٝ ر٤َِؼشَ  ٍَ  َٖ ٤ْزَشَ ْر َٗ َٝ سَ 

ِٖ ٤َّشَ ْر َٓ ََ أُ ٍَ َؿ٤ْ ُْوُٞح ك٢ِ رِْج ُ ٍٍ كَؤ َّ رَْي ْٞ ْْ هُظُِِٞح ٣َ ُٜ أ٣َْظُ ََ َّ٘خىُّ كَ ْؼزَشُ حُ ُٗ َٖ َهٍَِق  ْٝ أُر٢ََّ ْر  أَ

َِ ُْزِْج َِْن ك٢ِ ح ُ٣ ْْ خُُُٚ كََِ َٛ ْٝ ْٝ أُر٢ٍَّ طَوَطََّؼْض أَ  َهٍَِق أَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Ghundar yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Abu Ishaq 

dari Amru bin Maimun dari Abdullah RA yang berkata ketika Nabi SAW sedang sujud 

disekeliling Beliau ada orang-orang Quraisy kemudian Uqbah bin Abi Mu‟aith datang 

dengan membawa isi perut hewan dan meletakkannya di punggung Nabi SAW. Beliau tidak 

mengangkat kepala Beliau sampai akhirnya Fathimah Alaihas Salam datang dan 

membuangnya dari punggung Beliau dan memanggil orang yang melakukan perbuatan 

tersebut. Nabi SAW berkata “ya Allah aku serahkan para pembesar Quraisy kepadamu Abu 

Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi‟ah, Syaibah bin Rabi‟ah, Umayah bin Khalaf atau Ubay 

bin Khalaf”. Dan sungguh aku melihat mereka terbunuh dalam perang Badar. Kemudian 

mereka dibuang ke sumur kecuali Umayyah atau Ubay karena dia seorang yang badannya 

besar ketika badannya diseret anggota badannya terputus-putus sebelum dimasukkan 

kedalam sumur. [Shahih Bukhari 5/45 no 3854] 

Sebutan Alaihas Salam kepada Sayyidah Fathimah dapat ditemukan di banyak tempat dalam 

Shahih Bukhari bahkan Bukhari sendiri membuat judul khusus dengan kata-kata 

زش  و ٘ ٓٝ ،ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ش ٍ َحر ذ ه ٘خه ٔش ٓ خ١ ك

ّ٬ ٔ خ حُ ٤ٜ ِ ٤ٚ ػ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٘ض حُ ِْ ر ٓ ٝ 

Keutamaan Kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Was Salam dan Keutamaan Fathimah 

Alaihas Salam binti Nabi Shallallahu Alaihi Was Salam [Shahih Bukhari 5/20 kitab Al 

Manaqib] 

ذ  ٘خه خد ٓ ٬ّر ٔ خ حُ ٤ٜ ِ ٔش ػ خ١  ك

Bab ; Keutamaan Fathimah Alaihas Salam [Shahih Bukhari 5/29 kitab Al Manaqib] 

. 

. 

Imam Ali bin Abi Thalib Alaihis Salam 
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 ُٖ ٢ِٗ َػ٢ُِِّ ْر ََ ٍَ أَْهزَ َٜخٍد هَخ ِٗ  ِٖ ْٖ حْر ُْ َػ َٗخ ٣ُُٞٗ ََ ِ أَْهزَ َٗخ َػْزُي هللاَّ ََ ُٕ أَْهزَ ػََ٘خ َػْزَيح َكيَّ

ْٖ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ َٖ َػ٢ٍِِّ  َٖ ْر ٤ْ َٔ َّٕ ُك ٍٖ أَ ٤ْ َٔ َُّٕك ُٙ أَ ََ خ أَْهزَ َٔ ُٛ  ّ٬ََّٔ ِٚ حُ خَْٗض  َػ٤ًِِّخ َػ٤َِْ ًَ  ٍَ هَخ

َْ أَْػطَخ٢ِٗ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ َٝ  ِْ َ٘ ـْ َٔ ُْ ْٖ ح ِٓ ٤ز٢ِ  ِٜ َٗ ْٖ ِٓ ٌٍِف  خ َٗ  ٢ُِ

ْٕ أَْرظ٢ََِ٘ ْىُص أَ ٍَ خ أَ َّٔ ِْ كََِ ْٔ ُُْو ْٖ ح ِٓ ٍِكًخ  خ َٗ  َّْ َٜخ حُ شَ َػ٤َِْ َٔ ّرِلَخ١ِ ٠َِّ  ٫َ َٛ  ِ ٍِ هللاَّ ُٞٓ ٍَ ِْ٘ض  رِ

 ٍَ ِه ًْ ِ ِؼ٢ كََ٘ؤْط٢َِ رِب َٓ  ََ طَِل َْ َ٣ ْٕ ْٖ ر٢َِ٘ ه٤َُْ٘وَخَع أَ ِٓ حًؿخ  َّٞ َٛ ُؿ٬ً  ٍَ حَػْيُص  َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ هللاَّ

٢ ِٓ َُ ِش ُػ َٔ ٤ُِ َٝ ِٚ ك٢ِ  َٖ رِ ظَِؼ٤ ْٓ أَ َٝ  َٖ حِؿ٤ َّٞ َّٜ ْٖ حُ ِٓ ْٕ أَر٤َِؼُٚ  ْىُص أَ ٍَ  أَ

Telah menceritakan kepada kami „Abdan yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

„Abdullah yang berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab yang 

berkata telah mengabarkan kepadaku Ali bin Husain bahwa Husain bin Ali 

radiallahuanhuma mengabarkan kepadanya bahwa Ali Alaihis Salam berkata Aku memiliki 

seekor unta yang kudapat dari ghanimah dan Rasulullah memberikan unta kepadaku dari 

bagian khumus (seperlima). Ketika aku ingin menikahi Fathimah Alaihas Salam binti 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aku menyuruh seorang laki-laki pembuat perhiasan 

dari bani Qainuqa‟ untuk pergi bersamaku maka kami datang dengan membawa wangi-

wangian dari daun idzkhir, aku jual yang hasilnya kugunakan untuk pernikahanku. [Shahih 

Bukhari 3/60 no 2089] 

. 

. 

Imam Hasan bin Ali Alaihis Salam 

ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ ُٖ أَر٢ِ َهخٍُِي هَخ َُ ْر خِػ٤ َٔ ْٓ ػََ٘خ اِ ٍَ َكيَّ ُٖ ك٤ْ٠َُ ػََ٘خ حْر ُٖ َػ٢ٍِِّ َكيَّ ٝ ْر َُ ْٔ ػ٢َِ٘ َػ َكيَّ

َٕ خ ًَ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ أ٣َُْض حَُّ٘ز٢َِّ  ٍَ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٟ ٍَ ُٖ أَرَخ ُؿَل٤ْلَشَ  ُٖ ْر َٔ َُْل  ح

ّ٬ََّٔ خ حُ َٔ ِٜ ٢َ  َػ٢ٍِِّ َػ٤َِْ ِٔ َٗ َٞ هَْي  َٕ أَْر٤َ خ ًَ  ٍَ ْلُٚ ٢ُِ هَخ ِٛ ُِْض ٧َِر٢ِ ُؿَل٤ْلَشَ  ُُٜٚ هُ زِ ْ٘ ُ٣

 ٠َِّ َٛ َٞ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَ كَوُزِ خ هَخ ًٛ سَ هَُِٞ ََ ْ٘ َْ رِؼ٬َََع َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ ََ ََُ٘خ حَُّ٘ز٢ُِّ  َٓ أَ َٝ

ََّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َٜخهللاَّ ْٕ َْٗوز٠َِ ََ أَ َّ هَْز  

Telah menceritakan kepadaku Amru bin Ali yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Fudhail yang berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Khalid yang 

berkata aku mendengar Abu Juhaifah RA berkata “Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi 

Wasallam dan Hasan bin Ali Alaihimas Salam sangat mirip dengan Beliau”. Aku [Ismail] 

bertanya kepada Abu Juhaifah “Ceritakan sifat Beliau kepadaku?”. Abu Juhaifah berkata 

“Beliau berkulit putih, rambut Beliau sudah beruban dan Beliau pernah memerintahkan 

untuk memberi 13 anak unta kepada kami”. Ia kemudian berkata “Nabi SAW wafat 

sementara kami belum sempat mengambil pemberian Beliau tersebut”. [Shahih Bukhari 

4/187 no 3544] 
. 

. 

Imam Husain bin Ali Alaihis Salam 
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ُٕ أَ ػََ٘خ َػْزَيح ٢َِٗكيَّ ََ ٍَ أَْهزَ ١َِِّ هَخ ْٛ ُِّ ْٖ حُ ُْ َػ َٗخ ٣ُُٞٗ ََ ِ أَْهزَ َٗخ َػْزُي هللاَّ ََ ُٖ  ْهزَ َػ٢ُِِّ ْر

ّ٬ََّٔ خ حُ َٔ ِٜ َٖ َػ٢ٍِِّ َػ٤َِْ َٖ ْر ٤ْ َٔ َّٕ ُك ِٖ أَ ٤ْ َٔ ُُْل ْٖ  ح ِٓ ٌٍِف  خ َٗ خَْٗض ٢ُِ  ًَ  ٍَ َّٕ َػ٤ًِِّخ هَخ ُٙ أَ ََ أَْهزَ

َٝ  ٍٍ َّ رَْي ْٞ َ٣ ِْ َ٘ ـْ َٔ ُْ ْٖ ح ِٓ ٤ز٢ِ  ِٜ َٗ ْٖ ِٓ ٍِكًخ  خ َٗ َْ أَْػطَخ٢ِٗ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ

ِْ ُٔ ُُْو  ح

Telah menceritakan kepada kami „Abdan yang berkata telah mengabarkan kepada kami 

Abdullah yang berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri yang berkata 

telah mengabarkan kepadaku Ali bin Husain bahwa Husain bin Ali Alaihimas Salam 

mengabarkan kepadanya bahwa Ali berkata “Aku memiliki seekor unta yang kudapat dari 

bagian ghanimah dalam perang badar dan Nabi SAW memberiku unta dari bagian khumus 

(seperlima)…[Shahih Bukhari 4/78 no 3091] 

. 

. 

Kesimpulan 

Semua hadis ini lebih dari cukup sebagai bukti bahwa sebutan Alaihis Salam kepada Ahlul 

Bait Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain adalah perkara yang 

ma‟ruf dan tentu sangat sesuai dengan kemuliaan dan keutamaan mereka. Bagi para 

pengingkar yang berkeras menolak silakan saja katakan kalau Al Bukhari itu ghuluw atau 

sekalian saja bilang Al Bukhari terpengaruh Syiah. Sungguh luar biasa Syiah ini sampai ahli 

hadis ternama seperti Al Bukhari tidak luput dari pengaruh mereka. Bagi da‟i salafy konyol 

tentu tidak akan ada yang keberatan kalau mau menambahkan hal yang lebih konyol lagi  

Sebagai tambahan kami juga memiliki dua tulisan lain yang berkaitan dengan masalah ini 

 Imam Bukhari Menyatakan Alaihas Salam kepada Sayyidah Fathimah 
 Sebutan Alaihis Salam kepada Ahlul Bait yaitu Sayyidah Fathimah, Imam Ali, Imam Hasan 

dan Imam Husain 

Mengungkap Kebodohan dan Kedustaan Syaikh Al 

Albani dan Pengikutnya Abul Jauzaa : Tuduhan Dusta 

Terhadap Syaikh Al Musawi 

Posted on November 22, 2009 by secondprince  

Syaikh Al Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadiits Ash Shahihah no 2487 telah menyatakan 

tuduhan dusta kepada Syaikh Syarafuddin Al Musawi penulis kitab Al Muraja‟at [Dialog 

Sunni-Syiah]. Syaikh Al Albani menyatakan kalau Syaikh Al Musawi telah memanipulasi 

atau mengubah hadis. Tuduhan dusta ini diikuti pula oleh pengikut salafy Abul Jauzaa‘ 

dalam salah satu tulisannya. Abul Jauzaa‘ terang-terangan membuat judul tulisan yang 

provokatif yaitu Mengungkap Kebodohan dan Kedustaan Abdul Husain Asy Syi‟i Dalam 

Kitab Al Muraja‟at – Manipulasi Hadits. 

https://secondprince.wordpress.com/2008/07/15/bukhari-menyatakan-alaihas-salam-pada-sayyidah-fatimah/
https://secondprince.wordpress.com/2009/12/05/sebutan-alahis-salam-kepada-ahlul-bait-sayyidah-fathimah-imam-ali-imam-hasan-dan-imam-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2009/12/05/sebutan-alahis-salam-kepada-ahlul-bait-sayyidah-fathimah-imam-ali-imam-hasan-dan-imam-husain/
https://secondprince.wordpress.com/2009/11/22/mengungkap-kebodohan-dan-kedustaan-syaikh-al-albani-dan-pengikutnya-abul-jauzaa-tuduhan-dusta-terhadap-syaikh-al-musawi/
https://secondprince.wordpress.com/2009/11/22/mengungkap-kebodohan-dan-kedustaan-syaikh-al-albani-dan-pengikutnya-abul-jauzaa-tuduhan-dusta-terhadap-syaikh-al-musawi/
https://secondprince.wordpress.com/2009/11/22/mengungkap-kebodohan-dan-kedustaan-syaikh-al-albani-dan-pengikutnya-abul-jauzaa-tuduhan-dusta-terhadap-syaikh-al-musawi/
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Tulisan ini adalah studi kritis terhadap tulisan saudara Abul Jauzaa tersebut sebagai bantahan 

terhadapnya dan Syaikhnya yang terhormat yaitu Syaikh Al Albani. Insya Allah akan 

diungkapkan siapa sebenarnya yang bodoh dan dusta itu. 

. 

. 

Hadis yang dibicarakan itu adalah hadis Rasulullah SAW dimana Imam Ali dikatakan akan 

berperang dalam penafsiran Al Qur‟an sebagaimana Rasul SAW berperang dalam 

penurunan Al Qur‟an. Hadis tersebut adalah hadis yang shahih sebagaimana telah diakui oleh 

Syaikh Al Albani dan pengikutnya. Kami katakan pernyataan mereka bahwa hadis ini shahih 

adalah pernyataan yang benar dan tidak ada alasan bagi kami untuk menolaknya. 

 

Kami akan memberikan catatan ringkas mengenai kutipan di atas. Hadis yang ditakhrij oleh 

Syaikh Al Albani itu memiliki lafaz yang berbeda-beda. Lafaz yang ditulis Syaikh adalah 

lafaz Ahmad dalam Musnad-nya 3/82 no 11790. Sedangkan Lafaz Ahmad dalam Musnad-

nya 3/33 no 11307 adalah “dan berdirilah  Abu bakar dan Umar”.  lafaz An Nasa‘i dalam Al 

Khasa‟is no 55 tidak dengan lafaz “dan diantara kami ada Abu Bakar dan Umar” tetapi 

dengan lafaz “Abu Bakar berkata „saya kah?‟ Rasulullah SAW menjawab “tidak”, Umar 

berkata „saya kah?‟ Rasulullah SAW menjawab “tidak”. Begitu pula lafaz yang ada pada 

kitab Musnad Abu Ya‟la no 1086. Perbedaan lafaz itu adalah hal yang biasa dan tidak ada 

masalah dalam pengutipan hadis jika seseorang mengeluarkan salah satu lafaz saja dari hadis-

hadis tersebut. Yang aneh bin ajaib adalah jika menuduh dusta atau menuduh seseorang 

memanipulasi hadis hanya karena lafaz hadis yang berbeda. 

. 

. 
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Kami katakan memang benar Syaikh Al Musawi keliru tetapi kekeliruannya disini karena ia 

mengikuti apa yang tertera dalam kitab Al Kanz Ali Mutaqqi Al Hindi. Penyebutan Said bin 

Manshur oleh Syaikh Al Musawi disebabkan syaikh hanya membaca apa yang tertulis dalam 

kitab Al Kanz tanpa menelitinya kembali. Sedangkan kesalahan Syaikh soal penulisan kitab 

Abu Ya‘la, memang benar Abu Ya‘la tidak memiliki kitab Sunan dan kitab yang dimaksud 

adalah Musnad Abu Ya‟la. Walaupun begitu Syaikh Al Musawi sendiri di tempat yang lain 

yaitu dalam Al Muraja‘at catatan kaki dialog no 44 ketika mengutip hadis ini, ia memang 

menyebutkan kitab Musnad Abu Ya‟la bukan Sunan 

٘يٙ، ٍٝٝحٙ  ٔ ٓ ٢ ٤ي ك ؼ ٓ  ٢ غ أر زَ ٖٓ كي٣ ٘ ٖ ك خّ أكٔي ر أهَؿٚ ح٫ٓ

ظيًٍٚ،  ٔ ٓ ٢ ْ ك لخً ٘يحُ ٔ ٔ ٢ حُ ٠ِ ك ؼ ٣ ٞ  أر

Dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Hadis Abu Sa‟id di dalam Musnadnya dan 

diriwayatkan Al Hakim dalam Al Mustadraknya dan Abu Ya‟la di dalam Al Musnad. 

Kalau memang kesalahan Syaikh Al Musawi ini disebut sebagai kebodohan maka kami 

katakan orang pertama yang harus dikatakan begitu adalah penulis Kitab Al Kanz. Karena 

kesalahan tersebut bersumber dari kode yang ada di kitab tersebut. Bagi kami pribadi 

kesalahan tersebut adalah hal yang lumrah, cukup banyak para ulama yang melakukan 

kesalahan seperti itu. Anehnya baik Syaikh Al Albani maupun pengikutnya Abul Jauzaa 

hanya bersemangat untuk merendahkan Syaikh Al Musawi saja, dan tidak berkomentar 

apapun mengenai penulis kitab Al Kanz. Kenapa? Apakah karena Syaikh Al Musawi itu syiah 

sedangkan penulis kitab Al Kanz itu Sunni maka yang berdusta hanya Syiah sedangkan yang 

Sunni tidak, walaupun sebenarnya yang Syiah hanya mengutip dari yang Sunni? Mereka 

mengatakan bahwa ada kesalahan penulisan dalam kitab Al Kanz maka mengapa pula tidak 

bisa dikatakan ada kesalahan penulisan dalam kitab Al Muraja‟at. 

. 
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. 

 

Kutipan diatas inilah yang menunjukkan kebodohan dan kedustaan Syaikh Al Albani dan 

pengikutnya Abul Jauzaa‘. Tuduhan mereka bahwa Syaikh Al Musawi yang mengganti lafaz 

tersebut adalah dusta. Syaikh Syarafuddin Al Musawi hanya menyalin apa yang tertulis 

dalam Kitab Al Kanz. Berikut hadisnya dalam Kitab Al Kanz no 36351 

ٍٓٞ هللا  وَؽ ٍ ٔـي ك ٔ ٢ حُ ٓخ ك ِٞ ٘خ ؿ خٍ ً ٤ي } ه ؼ ٓ  ٢ ٘ي أر ٔ ٓ

 ٤َ ٫ ط ٘خ حُ ٓ ٠ِ ٍإ ٌؤٕ ػ ٘خ ُٝ ٤ ِْ اُ ـ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

 َ ؤ٣ٝ ٠ِ ط ٘خّ ػ َ حُ وخط ٬ ٣ ٌْ ٍؿ ٘ وخٍ : إ ٓ ٘خ أكي ك ٓ ِْ ٌ ظ ٣

وَإٓ  ظْ ػَحُ ِ ٞط ٔخ ه ًِٚ ٣ِ٘ خ  ٟ ط ٣ ٞٛ خ  وخٍ : أٗ ٌَ ك ٞ ر وخّ أر ك

خٍ :  ٍٓٞ هللا ؟ ه خ ٍ ٣ ٞٛ خ  وخٍ : أٗ وخّ ػَٔ ك خٍ : ٫ ك ٍٓٞ هللا ؟ ه ٍ

ؼَ  ٚؼ ٗ ٓٝ ٢ِ ٘خ ػ ٤ ِ وَؽ ػ لـَس ك ٢ حُ ؼَ ك ٘ ٛق حُ ٘ٚ هخ ٌ ُٝ ٫

ٜ٘خ ِق ٓ ٜ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Musnad Abu Sa‟id : Ia berkata “kami duduk-duduk di dalam masjid kemudian Rasulullah 

SAW datang dan ikut duduk bersama kami. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung-

burung hingga tak seorangpun diantara kami yang berbicara. kemudian Rasulullah SAW 

bersabda “Diantara kamu ada seseorang yang berperang atas penafsiran Al Qur‟an 

sebagaimana kamu diperangi dalam penurunannya. Maka berdirilah Abu Bakar dan berkata 

“sayakah orangnya wahai Rasulullah?. Beliau SAW menjawab “bukan”. Umar pun berdiri 

dan berkata “sayakah orangnya wahai Rasulullah?. Beliau SAW menjawab “bukan, dia 

adalah yang sedang menjahit sandal “. kemudian Ali datang kepada kami bersama sandal 

Rasulullah SAW yang sudah diperbaikinya. 

Silakan perhatikan kata-kata yang dicetak biru. Itulah lafaz hadis yang menurut Syaikh Al 

Albani dan pengikutnya Abul Jauzaa‘ telah dirubah atau diganti oleh Syaikh Al Musawi. 

Penulis kitab Al Kanz Ali Al Hindi memang menuliskan hadis tersebut dengan lafaz seperti 

itu. Jika memang hal ini disebut kedustaan maka seharusnya yang mereka tuduh melakukan 

kedustaan adalah penulis kitab Al Kanz bukan Syaikh Al Musawi. Kami yakin Syaikh Al 

Albani telah membaca kitab Al Kanz buktinya ia bisa mengetahui adanya kesalahan kode 



 1336 

dalam kitab tersebut tetapi entah mengapa ia tetap menuduh Syaikh Al Musawi yang 

mengubah lafaz hadisnya. Maka siapakah yang sebenarnya berdusta?. 

. 

 

Hal lain yang menunjukkan kebodohan dan kedustaan Syaikh Al Albani dan pengikutnya 

Abul Jauzaa‘ adalah hadis dengan lafaz seperti itu ternyata memang terdapat di dalam kitab 

lain yaitu Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah no 32618 dengan sanad yang shahih. Berikut 

kutipannya 

 

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Ghaniyyah dari Ayahnya dari Isma‟il bin Rajaa‟ 

dari Ayahnya dari Abu Sa‟id Al Khudri RA yang berkata “kami duduk-duduk di dalam 

masjid kemudian Rasulullah SAW datang dan ikut duduk bersama kami. Seolah-olah di atas 

kepala kami ada burung-burung hingga tak seorangpun diantara kami yang berbicara. 

kemudian Rasulullah SAW bersabda “Diantara kamu ada seseorang yang berperang atas 

penafsiran Al Qur‟an sebagaimana kamu diperangi dalam penurunan Al Qur‟an. Maka 

berdirilah Abu Bakar dan berkata “sayakah orangnya wahai Rasulullah?. Beliau SAW 

menjawab “bukan”. Umar pun berdiri dan berkata “sayakah orangnya wahai Rasulullah?. 

Beliau SAW menjawab “bukan, dia adalah yang sedang menjahit sandal “. kemudian Ali 

datang kepada kami bersama sandal Rasulullah SAW yang sudah diperbaikinya. 

Hadis tersebut bersanad shahih dengan syarat Muslim karena semua perawinya adalah perawi 

tsiqat dan perawi Muslim. 

 Ibnu Abi Ghaniyyah adalah Yahya bin Abdul Malik bin Humaid bin Abi Ghaniyyah. Ibnu Hajar 
menyebutkan biografinya dalam At Tahdzib juz 11 no 406 bahwa ia adalah perawi Bukhari 
Muslim dan dinyatakan tsiqat oleh Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma’in, Al Ajli, Ibnu Hibban, Abu 
Dawud dan Daruquthni. Disebutkan dalam Tahrir At Taqrib no 7598 kalau ia seorang yang 
tsiqat. 

 Ayah Ibnu Abi Ghaniyyah adalah Abdul Malik bin Humaid bin Abi Ghaniyyah. Ibnu Hajar 
menyebutkan biografinya dalam At Tahdzib juz 6 no 743, ia juga adalah perawi Bukhari dan 
Muslim dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Ma’in, Ibnu Hibban dan Al Ajli. Ibnu Hajar dalam At 
Taqrib 1/615 menyatakan ia tsiqat. 
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 Ismail bin Rajaa’ Az Zubaidi adalah perawi Muslim, Ibnu Hajar menyebutkan dalam At 
Tahdzib 1 no 548 kalau ia dinyatakan tsiqat oleh Abu Hatim, Ibnu Ma’in, An Nasa’i dan Ibnu 
Hibban. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/94 menyatakan ia tsiqat. 

 Rajaa’ bin Rabi’ah Az Zubaidi Abu Ismail Al Kufi adalah Ayah Ismail seorang perawi Muslim, 
Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 3 no 501 menyatakan bahwa ia dinyatakan tsiqat oleh Ibnu 
Hibban dan Al Ajli. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/298 menyatakan ia shaduq. 

Oleh karena itu hadis dengan lafaz seperti itu memang shahih dan justru orang yang 

mengatakan dusta itulah sebenarnya yang menunjukkan kebodohan dan melakukan 

kedustaan. Jika memang tidak suka dikatakan bodoh dan dusta maka jangan seenaknya 

menuduh orang lain bodoh dan dusta. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. 

Wassalam 

. 

. 

Catatan :  

 Judul tulisan sepertinya hanya disesuaikan dengan tulisan yang dibantah  
 Jika ada yang berkeberatan terhadap judul tersebut silakan diberi tanggapan dan masukan. 

Insya Allah jika kami keliru akan diperbaiki  

 

Kedudukan Hadis Umat Mengkhianati Imam Ali 

Sepeninggal Nabi SAW(2) 

Posted on Oktober 24, 2009 by secondprince  

Kedudukan Hadis Umat Mengkhianati Imam Ali Sepeninggal Nabi SAW(2) 

Selain diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abi Hadid, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh 

Tsa‘labah bin Yazid Al Himmani. Hadis Tsa‘labah diriwayatkan dalam Tarikh Dimasyq Ibnu 

Asakir 42/447, Musnad Al Bazzar 3/91, Dalail Nubuwwah Baihaqi 7/312 no 2759 dan Al 

Kamil Ibnu Ady 6/216. Berikut sanad hadis Tsa‘labah bin Yazid yang terdapat dalam kitab 

Al Mathalib Al Aliyah Ibnu Hajar 11/205 no 4018 

٤ذ  ز ٢ ك زَٗ لش أه ٤ ِ ٖ ه طَ ر ٘خ ك ٤ْ ػ ؼ ٗ ٞ ٛٞ أر  َ٠ ل ٘خ حُ كيػ

وٍٞ  ٤خ ٣ ِ ؼض ػ ٔٓ خٍ  ي ه ٣ِ ٣ ٖ زش ر ِ ؼ ؼض ػ ٔٓ خٍ  ض ه خر ٢ ػ ٖ أر ر

ٚؼ ُ ٚ ِْٝهللا اٗ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٢ ز٢ ح٧ٓ ٘  ى حُ

Telah menceritakan kepada kami Fadhl (dia Abu Nu‟aim) yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Fithr bin Khalifah yang berkata telah mengabarkan kepadaku Habib bin Abi 

Tsabit yang berkata aku mendengar Tsa‟labah bin Yazid berkata aku mendengar Ali 

mengatakan Demi Allah, sesungguhnya Nabi yang ummi telah menjanjikan kepadaku. 

https://secondprince.wordpress.com/2009/10/24/kedudukan-hadis-umat-mengkhianati-imam-ali-sepeninggal-nabi-saw2/
https://secondprince.wordpress.com/2009/10/24/kedudukan-hadis-umat-mengkhianati-imam-ali-sepeninggal-nabi-saw2/
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Sanad ini adalah sanad yang shahih dan tidak diragukan keshahihannya, kecuali oleh mereka 

yang tidak senang dengan matan hadis tersebut. 

 Fadhl bin Dukain atau Abu Nu’aim adalah perawi Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan yang 
dikenal tsiqah. Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 8 no 505 menyebutkan bahwa ia dinyatakan 
tsiqat oleh Ahmad, Yaqub bin Syaibah, Ibnu Sa’ad, Ibnu Syahin Abu Hatim dan yang lainnya. 
Dalam At Taqrib 2/11 Ibnu Hajar menyatakan ia tsiqat. 

 Fithr bin Khalifah adalah perawi Bukhari dan Ashabus Sunan. Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 
8 no 550 menyebutkan bahwa ia dinyatakan tsiqat oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Sa’id, 
Ibnu Ma’in, Ibnu Sa’ad, Al Ajli, Nasa’i, dan Ibnu Hibban. Dalam At Taqrib 2/16 Ibnu Hajar 
menyatakan ia shaduq (jujur). 

 Habib bin Abi Tsabit adalah perawi Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan. Ibnu Hajar dalam At 
Tahdzib juz 2 no 323 menyebutkan kalau ia dinyatakan tsiqat oleh Al Ajli, An Nasa’i, Abu 
Hatim, Ibnu Ma’in, Ibnu Hibban,  dan Ibnu Ady. Dalam At Taqrib 1/183 ia dinyatakan tsiqat. 

 Tsa’labah bin Yazid adalah seorang tabiin yang tsiqat. Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 2 no 
42 menyebutkan bahwa ia dinyatakan tsiqat oleh An Nasa’i dan Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Al Bukhari berkata bahwa hadis-hadisnya perlu diteliti 
lagi dan tidak diikuti. Pernyataan Bukhari tidaklah benar, hadis Tsa’labah bin Yazid ini 
ternyata diikuti oleh yang lainnya yaitu oleh Ibrahim bin Abi Hadid dan Hayyan Al Asdi, 
mereka semua meriwayatkan dari Ali RA.  Ibnu Ady mengakui kalau Tsa’labah tidak memiliki 
hadis-hadis mungkar. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/149 menyatakan ia seorang syiah yang 
shaduq. 

Sekali lagi kami katakan hadis ini shahih dan tidak ada gunanya syubhat yang dilontarkan 

oleh sebagian orang. Diantara mereka, ada yang berhujjah dengan pernyataan Al Bukhari 

dalam Tarikh Al Kabir juz 2 no 2103 biografi Tsa‘labah bin Yazid dimana Bukhari berkata 

“perlu diteliti lagi” kemudian Al Bukhari membawakan hadis Tsa‘labah ini dan berkata 

“tidak diikuti”. Kami sudah katakan bahwa Al Bukhari tidaklah benar, hadis ini diikuti oleh 

yang lain yaitu Ibrahim bin Abi Hadid dan Hayyan Al Asdi. 

Ibnu Hibban ternyata memuat biografi Tsa‘labah bin Yazid dalam Al Majruhin no 170 dan 

mengatakan bahwa ia berlebihan dalam tasyayyu‟ tidak bisa dijadikan hujjah jika 

menyendiri meriwayatkan dari Ali. Kami katakan pencacatan karena tasyayyu‘ tidaklah 

diterima dan Ibnu Hibban sendiri memasukkan Tsa‘labah bin Yazid sebagai perawi tsiqah 

dalam Ats Tsiqat juz 4 no 1995 ditambah lagi Tsa‘labah tidak menyendiri meriwayatkan 

hadis ini. 

Semua syubhat tersebut sangat lemah dan telah dijelaskan kekeliruannya tetapi mereka 

salafiyun tetap tidak rela kalau hadis ini dikatakan shahih. Padahal jika diteliti dengan standar 

ilmu hadis yang benar maka tidak diragukan lagi bahwa hadis ini bersanad shahih. 

Wallahu‘alam 

Salam Damai 

Kedudukan Hadis Umat Mengkhianati Imam Ali 

Sepeninggal Nabi SAW(1) 

Posted on Oktober 23, 2009 by secondprince  

https://secondprince.wordpress.com/2009/10/23/kedudukan-hadis-umat-mengkhianati-ali-sepeninggal-nabi-saw1/
https://secondprince.wordpress.com/2009/10/23/kedudukan-hadis-umat-mengkhianati-ali-sepeninggal-nabi-saw1/
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Kedudukan Hadis Umat Mengkhianati Ali Sepeninggal Nabi SAW 

Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Imam Ali bahwa sepeninggal Beliau SAW, umat 

akan mengkhianati Imam Ali. Hal ini telah dinyatakan dalam hadis-hadis shahih. Salah 

satunya dalam hadis berikut 

 ٖ ٢ِ ر ٘خ ػ ٌش ػ ٔ ـٔل٢ ر ٖ أكٔي حُ لٚ ػَٔ ر ٞ ك ٘خ أر زي كيػ ػ

ْ ػٖ  ٓخُ  ٖ ٤َ ر ٓٔخػ ٤ْ ػٖ ا ٘ ٘خ ٛ ٖ ػٕٞ ػ ٘خ ػَٔٝ ر ِ ػ ؼ٣ِ حُ

ي  ٓٔخ ٜػ خٍ إ  ٘ٚ ه ٠ ػ ؼخُ ٠ٟ هللا ط ٍ ٢ِ ْ ح٧ٝى١ ػٖ ػ ٢ اى٣ٍ أر

ؼيٙ ٢ ر ـيٍ ر ظ ٓ ِْ إٔ ح٧ٓش  ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٢ حُ  اُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Hafsh Umar bin Ahmad Al Jumahi di Makkah yang 

berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdul Aziz yang berkata telah menceritakan 

kepada kami Amru bin „Aun yang berkata telah menceritakan kepada kami Husyaim dari 

Ismail bin Salim dari Abi Idris Al Awdi dari Ali Radhiyallahu „anhu yang berkata “Diantara 

yang dijanjikan Nabi SAW kepadaku bahwa Umat akan mengkhianatiku sepeninggal 

Beliau”. [Hadis riwayat Al Hakim dalam Al Mustadrak 3/150 no 4676 dishahihkan oleh Al 

Hakim dan Adz Dzahabi dalam At Talkhis] 

Hadis ini adalah hadis yang shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hakim dan Adz 

Dzahabi. Selain itu hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad Dulabi dalam Al Kuna Wal Asmaa‟ 

2/442 no 441 

ش  ٢ ػٞحٗ ٬ٕ ، ػٖ أر ٤ ٖ ؿ ٠٤ ر ل ٘خ ٣ ٓا ٖػ ،كيػ ٤ػٔخ ٖر َ  ٓ ُْخ  ، 

 ٖ ٤َ ر ٓٔخػ ش ، ػٖ ا ٞ ػٞحٗ ٘خ أر خٍ ، ػ ٖ ػٞف ، ه ٜي ر ٘خ ك ٝكيػ

 ٖ ٢ِ ر ي ح٧ٝى١ إٔ ػ ٢ كي٣ ٖ أر ٤ْ ر َحٛ ْ ار ٢ اى٣ٍ ْ ، ػٖ أر ٓخُ

ِْ إٔ ح٧ٓش  ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٢ حُ ي اُ خٍ : ٜػ ذ ، ه ٢ ١خُ أر

ؼيٙ ٢ ٖٓ ر ـيٍ ر ظ ٓ  

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ghailan dari Abu „Awanah dari Ismail bin Salim 

dan telah menceritakan kepada kami Fahd bin Auf yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Abu „Awanah dari Ismail bin Salim dari Abi Idris Ibrahim bin Abi Hadid Al Awdi 

bahwa Ali bin Abi Thalib berkata “telah dijanjikan oleh Nabi SAW bahwa Umat akan 

mengkhianatiku sepeninggal Beliau”. 

Hadis ini sanadnya shahih dan diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya yaitu sanad 

Yahya bin Ghailan dari Abu Awanah dari Ismail bin Salim dari Ibrahim bin Abi Hadid dari 

Ali. Ibrahim adalah seorang tabiin yang melihat atau bertemu dengan Ali. 

 Yahya bin Ghailan dia adalah perawi Muslim Nasa’i dan Tirmidzi. Ibnu Hajar menyebutkan 
biografinya dalam At Tahdzib juz 11 no 429 dan ia telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Sahl, Al 
Khatib, Ibnu Hibban, dan Ibnu Sa’ad. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 2/312 menyatakan ia tsiqat. 

 Abu ‘Awanah dia adalah Wadhdhah bin Abdullah Al Yasykuri perawi Bukhari Muslim dan 
Ashabus Sunan. Ibnu Hajar menyebutkan biografinya dalam At Tahdzib juz 11 no 204 dan ia 
telah dinyatakan tsiqat oleh Abu Hatim, Abu Zar’ah, Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Sa’ad dan 
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Ibnu Abdil Bar. Dalam At Taqrib 2/283 ia dinyatakan tsiqat . Adz Dzahabi dalam Al Kasyf no 
6049 juga mengatakan ia tsiqah. 

 Ismail bin Salim adalah perawi Bukhari dalam Adabul Mufrad, Muslim, Abu Dawud dan An 
Nasa’i. Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 1 no 554 menyebutkan bahwa ia dinyatakan tsiqat 
oleh Ibnu Sa’ad, Ahmad, Abu Hatim, Abu Zar’ah, Daruquthni, Yaqub Al Fasawi, Abu Ali Al 
Hafiz dan Ibnu Hibban. Dalam At Taqrib 1/94 ia dinyatakan tsiqat. 

 Ibrahim bin Abi Hadid dia adalah seorang tabiin yang tsiqah. Ibnu Hibban memasukkannya 
dalam Ats Tsiqat juz 4 no 1613. Al Bukhari dalam Tarikh Al Kabir juz 1 no 908 menyebutkan 
keterangan tentangnya bahwa telah meriwayatkan darinya Ismail bin Salim tanpa 
menyebutkan jarh terhadapnya. Sehingga Ibrahim bin Abi Hadid adalah tabiin yang tsiqah 
dan Al Bukhari juga menyebutkan kalau ia bertemu atau melihat Ali bin Abi Thalib RA. 

Jadi hadis riwayat Ad Dulabi dalam Al Kuna adalah hadis yang shahih. Sebelum mengakhiri 

tulisan ini kami akan membantah syubhat kalau Ibrahim bin Abi Hadid itu majhul dan 

hadisnya dari Ali mursal. 

. 

. 

Syubhat Abu Hatim 

Abu Hatim dalam Al Jarh Wat Ta‟dil 2/96 menyebutkan kalau riwayat Ibrahim bin Abi 

Hadid dari Ali mursal dan ia seorang yang majhul. Pernyataan ini tertolak dengan dasar 

ulama-ulama lain mengenalnya seperti Ibnu Hibban, Al Bukhari dan Ibnu Ma‘in. Dalam 

Tarikh Ibnu Ma‟in no 1861 riwayat ad Dawri berkata 

ٞ اى وٍٞ أر ٠٤ ٣ ل ؼض ٣ ٔٓ ِض  ي ه ٠ كي٣ ٖ أر ٤ْ ر َحٛ ْ ار ٣ٍ

ؼْ خٍ ٗ ْ ه ٓخُ  ٖ ٤َ ر ٓٔخػ ٘ٚ ا َٟٝ ػ ١ٌ ٣ ٛٞ حُ  ٠٤ ٤ل ُ 

Aku mendengar Yahya mengatakan Abu Idris Ibrahim bin Abi Hadid. Aku bertanya kepada 

Yahya “diakah yang telah meriwayatkan darinya Ismail bin Salim”. Ia menjawab “ benar”. 

Kemudian juga disebutkan dalam Tarikh Ibnu Ma‟in no 2547 dari Ad Dawri 

ٛخكذ  ي  ٢ كي٣ ٖ أر ٤ْ ر َحٛ ْ ار ٞ اى٣ٍ وٍٞ أر ٠٤ ٣ ل ؼض ٣ ٔٓ

ْ ٓخُ  ٖ ٤َ ر ٓٔخػ  ا

Aku mendengar Yahya mengatakan Abu Idris Ibrahim bin Abi Hadid sahabat Ismail bin 

Salim. 

Pernyataan Abu Hatim bahwa riwayat Ibrahim bin Abi Hadid dari Ali mursal adalah 

pernyataan keliru dan itu didasari oleh ketidaktahuannya akan siapa Ibrahim bin Abi Hadid. 

Al Bukhari berkata dalam Tarikh Al Kabir juz 1 no 908 

ْ ػٖ  ٓخُ  ٖ ٤َ ر ٓٔخػ ٘خ ا خٍ كيػ ٤ْ ه ٘ خ ٛ زَٗ ٖ ٍُحٍس أه ٢ ر خٍ ُ ه

ظَص ٗ ْ ٢ اى٣ٍ ٢ِ أر ٠ ػ  اُ
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Telah berkata kepadaku Ibnu Zurarah yang mengabarkan kepada kami Husyaim yang 

menceritakan kepada kami Ismail bin Salim bahwa Abu Idris melihat Ali. 

Atsar ini shahih. Ibnu Zurarah adalah Syaikh(guru) Bukhari dan telah dinyatakan dalam At 

Taqrib 1/735 bahwa ia tsiqat dan Husyaim bin Basyir disebutkan dalam At Taqrib 2/269 

kalau ia tsiqat tsabit. Sedangkan Ismail bin Salim telah disebutkan ketsiqahannya. Riwayat 

Bukhari ini sebaik-baik bukti yang membantah pernyataan Abu Hatim. 

Salam Damai 

Hadis Mungkar Pengakuan Akan Keutamaan Abu Bakar 

dan Umar 

Posted on Oktober 23, 2009 by secondprince  

Hadis Mungkar Pengakuan Akan Keutamaan Abu Bakar dan Umar 

 

Oknum salafiyun itu juga membawakan hadis lain yang ia jadikan hujjah. Hadis dimana 

Imam Ali mengakui bahwa Abu Bakar dan Umar beramal seperti amalan Rasulullah SAW. 

Mari kita analisis hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh oknum salafiyun tersebut. 

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 1/128 no 1055 

لِح١ٍ  ٝحٕ حُ ٘خ َٓ ْ ػ ٗٞ ٣ ٖ ؾ ر ٣َٓ  ٢٘ زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

ن ٚظ ٣ ؼ ٔٓ خٍ  ٤َ ه زي ه ِغ ػٖ ػ ٓ  ٖ ِي ر ٔ زي حُ خ ػ زَٗ خّ أه ٍٝ ه

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ َ ًٌ زَ ك ٘ ٔ ٠ حُ ِ ٘ٚ ػ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٠ِ ػ

ِق  ظو ٓ ِْ ٝح ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  زٞ ٍ وخٍ ه ِْ ك ٓ  ٝ

ظ٠  ٚ ك ٤َط ٔ ٓخٍ ر ٝ ِٚ ٔؼ َ ر ٔؼ ٘ٚ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ ٌَ ٞ ر أر

 ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ِق ػَٔ ٍ ظو ٓ ْ أ ي ػ ًُ ٠ِ ٠ٚ هللا ػِ ٝ ؿَ ػ ز ه

ظ٠ ٜٔخ ك ٤َط ٔ ٓخٍ ر ِٜٔخ ٝ ٔؼ َ ر ٔؼ ي ك ًُ ٠ِ ٠ٚ هللا ػِ ٝ  ػ ز ه

ي ًُ ٠ِ  ؿَ ػ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Syuraij bin Yunus yang berkata telah menceritakan kepada kami Marwan Al Fazari yang 

mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Sal‟ dari Abdu Khair yang berkata “Aku pernah 

mendengar Imam Ali berdiri di atas mimbar dan menyebut nama Rasulullah SAW. Dia 

berkata “Rasulullah SAW meninggal dunia kemudian Abu Bakar menggantikannya, ia 

beramal dengan amalan Rasulullah SAW dan mengikuti jejak Beliau hingga Allah SWT 

mewafatkannya dalam keadaan demikian. Kemudian Umar menggantikannya. Dia juga 

mengamalkan amalan mereka berdua hingga Allah SWT pun mewafatkannya dalam keadaan 

demikian. 

Hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad 1/128 no 1059 

https://secondprince.wordpress.com/2009/10/23/hadis-mungkar-pengakuan-akan-keutamaan-abu-bakar-dan-umar/
https://secondprince.wordpress.com/2009/10/23/hadis-mungkar-pengakuan-akan-keutamaan-abu-bakar-dan-umar/
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٘خ  زي هللا ػ ٘خ ػ ٤َ ػٖ كيػ ٔ ٗ ٖ ٘خ ر زش ػ ٤ ٗ  ٢ ٖ أر ٌَ ر ٞ ر أر

 ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٤خ ٍ ِ ؼض ػ ٔٓ خٍ  ٤َ ه زي ه ِغ ػٖ ػ ٓ  ٖ ِي ر ٔ زي حُ ػ

ٓخ   َ٤ ٠ِ ه ِْ ػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  ٤ٚ ز زٞ هللا ٗ وٍٞ ه ٣

 ٞ ِق أر ظو ٓ ْ ح ٬ّ ػ ٔ ْ حُ ٤ٜ ِ ٤خء ػ ز ز٢ ٖٓ ح٧ٗ ٗ ٤ٚ ِ زٞ ػ ه

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ َ ٔؼ َ ر ٔؼ ٘ٚ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ ٌَ ر

ذ ٘ش ٗ ٓ ٝ ِْ ٓ ي ٌُ ً ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٚ ٝػَٔ ٍ ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu Bakar bin Abi Syaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dari 

Abdul Malik bin Sal‟ dari Abdu Khair yang berkata “Aku mendengar Ali berkata Allah SWT 

telah mewafatkan Nabinya dalam keadaan yang terbaik dimana tidak ada seorangpun dari 

Nabi-Nabinya yang diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian Abu Bakar 

menggantikannya, Dia mengamalkan amalan Rasulullah SAW dan Sunnah Nabi-Nya. 

Demikian pula dengan Umar. 

 

Syaikh Syu‘aib Al Arnauth menyatakan kedua hadis ini hasan. Tentu saja pernyataan beliau 

ini sebuah keanehan dan kami mengira ini bagian dari tanaqudh Beliau. Kedua hadis ini 

bersumber dari Abdul Malik bin Sal‘. Dia disebutkan dalam At Tahdzib juz 6 no 750 bahwa 

tidak ada satupun ulama yang menta‘dilkannya kecuali Ibnu Hibban memasukkannya dalam 

Ats Tsiqat. Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat juz 7 no 9197 bahkan menyebutkan keterangan 

tentangnya bahwa dia adalah seorang yang sering salah. Tentu saja dengan manhaj Syaikh 

Syu‘aib Al Arnauth maka Abdul Malik bin Sal‟ adalah seorang yang majhul hal dengan 

predikat yukhti‟u (sering salah). Maka bagaimana mungkin hadisnya bernilai hasan. 

Dengan menggunakan manhaj Syaikh Ahmad Syakir tetap saja Abdul Malik bin Sal‟ tidak 

bisa dijadikan hujjah karena dia adalah seorang yang sering salah sehingga diragukan 

untuk menerima hadisnya. Kami katakan hadis ini mengandung lafaz yang mungkar yaitu 

dimana Imam Ali mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar mengamalkan amalan Rasulullah 

SAW dan mengikuti jejak Beliau SAW. Kemungkarannya terletak pada kenyataan bahwa 

kedua khalifah tersebut tidak mengikuti amalan Rasulullah SAW yaitu 

 Bukankah pesan Rasulullah SAW adalah berpegang teguh kepada Ahlul bait tetapi khalifah 
Abu Bakar malah menolak kebenaran Sayyidah Fathimah AS sehingga membuat putri 
tercinta Rasul SAW marah dan mendiamkannya sampai Beliau SAW wafat. Itu artinya Abu 
Bakar tidak berpegang teguh pada Ahlul bait. 

 Bukankah Rasulullah SAW selalu berlaku baik kepada Ahlul Bait Rasul SAW tetapi ternyata 
Ahlul Bait Rasul SAW diperlakukan dengan keji yaitu mau diancam untuk dibakar rumahnya 
padahal di dalamnya ada Ahlul bait Rasul SAW yang sangat dicintai Beliau SAW. Inikah 
amalan Rasulullah SAW 

 Abu Bakar dan Umar terbukti dalam hadis shahih bahwa mereka melarang pelaksanaan haji 
tamattu’ dan hal ini terang sekali menentang sunnah Rasulullah SAW. 

Ketiga hal ini saja cukup untuk menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak mengamalkan 

amalan Rasulullah SAW sepenuhnya. Silakan perhatikan hadis berikut 
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خٍ أٍحٙ  ٖ ػَٔٝ ه ٤َ ر ٠ ل ي ػٖ ح٧ػٖٔ ػٖ حُ ٣َٗ ٘خ  ٘خ كـخؽ ػ ػ

٠ِ هللا  ٛ ز٢  ٘ ظغ حُ ٔ خٍ ط زخّ ه ٖ ػ ٤َ ػٖ ر ز ٖ ؿ ٤ي ر ؼ ٓ ػٖ 

ؼش  ظ ٔ ٌَ ٝػَٔ ػٖ حُ ٞ ر ٠ٜ أر ٗ َ٤ ِر ٖ حُ وخٍ ػَٝس ر ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

ٌَ ٝػَٔ  ٞ ر ٠ٜ أر وٍٞ ٗ خٍ ٣ ش ه وٍٞ ػ٣َ ٓخ ٣ زخّ  ٖ ػ وخٍ ر ػٖ ك

 ٠ِ ٛ ز٢  ٘ خٍ حُ ٍٞ ه ٌٕٞ أه ِ ٤ٜ ٓ  ْٛ زخّ أٍح ٖ ػ وخٍ ر ؼش ك ظ ٔ حُ

ٌَ ٝػَٔ ٞ ر ٠ٜ أر وٍٞ ٗ ٣ٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  هللا ػ

Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Al A‟masy dari Al 

Fudhail bin Amr ia berkata tampaknya dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata 

”Nabi SAW bertamattu‟ ”. Lalu Urwah bin Zubair berkata ”Abu Bakar dan Umar telah 

melarang tamattu‟! ”. Maka Ibnu Abbas berkata ”Apa yang dikatakan Urayyah?”.  

Kemudian dijawab ”Ia berkata Abu Bakar dan Umar telah melarang tamattu‟ ”. Ibnu Abbas 

berkata ”Tampaknya mereka akan binasa! Aku katakan ‟Nabi SAW bersabda‟, ia justru 

berkata ‟Abu Bakar dan Umar melarang‟ ”. (Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad 

hadis no 3121 dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir) 

 

Hadis ini adalah bukti nyata kalau kedua khalifah tidak mengamalkan sunah Rasul SAW dan 

tidak mengikuti jejak Beliau SAW. Oleh karena itu hadis Abdul Malik bin Sal‘ di atas jelas 

tidak bisa dijadikan hujjah dan hadisnya terbukti bertentangan dengan hadis yang shahih 

sehingga bernilai mungkar. 

Oknum salafy itu mengatakan bahwa hadis Abdul Malik bin Sal‘ ini menjadi penguat bagi 

hadis Amru bin Sufyan dalam Dalail Baihaqi. Hal ini sudah jelas mengada-ada. Ada 

perbedaan yang nyata dari kedua hadis tersebut. 

 Hadis Amru bin Sufyan memuat lafaz Rasulullah SAW tidak menjanjikan kepada kami untuk 
mendapatkan jabatan ini sama sekali. Sedangkan hadis Abdul Malik tidak mengandung lafaz 
yang demikian 

 Hadis Amru bin Sufyan mengandung lafaz Kami menganggap bahwa Abu Bakar lah yang 
pantas menggantikan Beliau SAW. Sedangkan hadis Abdul Malik tidak mengandung lafaz 
demikian, lafaz hadis Abdul Malik hanya mneyebutkan kalau ketika Rasulullah SAW wafat 
Abu Bakar menggantikannya, dan setelah Abu Bakar maka Umar menggantikannya. Tidak 
ada pengakuan Imam Ali seperti yang tertera dalam hadis Amru bin Sufyan. 

Oknum salafy itu selain tidak memiliki metode dalam berhujjah mereka juga tidak memiliki 

kehalusan dalam berhujjah. Kedua hadis dengan lafal yang berbeda dengan seenaknya 

mereka katakan sama asalkan itu dapat mendukung keyakinan mereka. Yah memang 

mengecewakan. 

Hadis Imam Ali Mengakui Khalifah Peninggalan 

Rasulullah SAW : Studi Kritis Hujjah Salafy 

Posted on Oktober 23, 2009 by secondprince  

Hadis Imam Ali Mengakui Khalifah Peninggalan Rasulullah SAW : Studi Kritis Hujjah 

Salafy 

https://secondprince.wordpress.com/2009/10/23/hadis-imam-ali-mengakui-khalifah-peninggalan-rasulullah-saw-studi-kritis-hujjah-salafy/
https://secondprince.wordpress.com/2009/10/23/hadis-imam-ali-mengakui-khalifah-peninggalan-rasulullah-saw-studi-kritis-hujjah-salafy/
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Oknum salafiyun itu ternyata tidak mau berhenti untuk menunjukkan kekeliruannya dalam 

berhujjah. Ia membawakan dua buah hadis yang dikatakannya sebagai penguat hadis Syu‘aib 

bin Maimun. Mari kita analisis dengan seksama kedua hadis tersebut. 

Hadis Pertama diriwayatkan dalam Musnad Ahmad 1/130 no 1078 

 ٖ ْ ر ٓخُ ٘خ ح٧ػٖٔ ػٖ  ٤غ ػ ٘خ ًٝ ٠ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

 ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٤خ ٍ ِ ؼض ػ ٔٓ خٍ  زغ ه ٓ  ٖ زي هللا ر ؼي ػٖ ػ ـ ٢ حُ أر

 َ٤ خ أٓ ٞح ٣ خُ و٠ ه ٗ ٢ ح٧ ظظَ ر ٘ ٔخ ٣ ٌٛح ك  ٖٓ ٌٙٛ زٖ  ٠ ظو وٍٞ ُ ٣

خ خٍ اًح ط ٚ ه ظَط ٤َ ػ ز ٗ ٚ خ ر زَٗ ؤه ٤ٖ ك ٘ ٔئٓ ٢ حُ ِٕٞ ر ظ و هلل ط

ٓخ   ٠ ٌْ اُ ًَ ٌٖ أط خٍ ٫ ُٝ ٘خ ه ٤ ِ ِق ػ ظو ٓ خ ٞح ك خُ ٢ِ ه خط ٤َ ه ؿ

وٍٞ  ٔخ ط ٞح ك خُ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٤ٚ ٌْ اُ ًَ ط

 ٢٘ ظ ًَ ِْٜ ط ٍٞ حُ خٍ أه ٚظ ه ٤ و س اًح ُ ٤غ َٓ خٍ ًٝ ٚظ ٝه ٤ ي اًح أط َر ُ

جض  ٗ بٕ  ْ ك ٤ٜ ض ك ٤ي ٝأٗ ٢٘ اُ ظ ٠ ز ْ ه ي ػ يح ُ ٓخ ر  ْ ٤ٜ ك

ٔيص جض أك ٗ ْ ٝإ  ٜظ ِل ٛ ْٛأ  

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Waki‟ yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Al „Amasy dari Salim bin Abi Al Ja‟d dari Abdullah bin Sabu‟ 

yang berkata “Aku mendengar Ali berkata “sesungguhnya ini akan dilumuri (darah) dari 

sini, sehingga tidak ada yang menungguku selain kesengsaraan. Mereka berkata “wahai 

Amirul Mukminin beritahukanlah kepada kami siapa dia, kami akan membunuh keluarganya. 

Ali berkata “kalau demikian demi Allah kalian akan membunuh orang yang tidak 

membunuhku”. Mereka berkata “Maka angkatlah seseorang sebagai penggantimu. Ali 

berkata “tidak, akan tetapi aku akan meninggalkan kalian pada apa yang Rasulullah SAW 

meninggalkan kalian. Mereka berkata “Apa yang akan Engkau katakan kepada TuhanMu 

jika Engkau mendatanginya -Waki terkadang berkata– Jika Engkau bertemu denganNya”. 

Ali berkata “Ya Allah Engkau membiarkanku di antara mereka dengan kehendakMu lalu 

Engkau mengambilku ke sisiMu sedang Engkau berada di antara mereka. Jika Engkau 

menghendaki Engkau dapat memberikan kebaikan pada mereka dan jika Engkau 

menghendaki Engkau dapat memberikan kehancuran pada mereka”. 

Hadis Kedua diriwayatkan dalam Musnad Ahmad 1/156 no 1339 

زي هللا  ٘خ ػ ٌَ ػٖ كيػ ٞ ر خ أر زؤٗ ٖ ػخَٓ أٗ ٓٞى ر ٘خ أ ٢ ػ ٢٘ أر كيػ

 ٠ِ ٘خ ػ ز خٍ هط زغ ه ٓ  ٖ زي هللا ر ٤َ ػٖ ػ ًٜ ٖ ٔش ر ِ ٓ ح٧ػٖٔ ػٖ 

زٖ  ٠ ظو ٔش ُ ٔ ٘ َأ حُ زش ٝر ل ِن حُ ١ٌ ك وخٍ ٝحُ ٘ٚ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ

خٍ  ٚ ه ظَط ٤َٕ ػ ز ٘ ٛٞ ٝهللا ُ ٘خ ٖٓ  ِٔ ؤػ ٘خّ ك خٍ حُ خٍ ه ٌٛٙ ه  ٖٓ ٌٙٛ

ٞح إٔ  خُ ٢ِ ه خط ٤َ ه ظَ ؿ و خهلل حٕ ٣ ْ ر ٘يً ي أٗ ض ًُ ِٔ ي ػ ٘ض ه ً

ٍٓٞ هللا  ٍ ٤ٚ ٌْ اُ ِ ٓخ ًٝ  ٠ ٌْ اُ ِ ٌٖ أً خٍ ٫ ُٝ ِق اًح ه ظو ٓ ح

ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ  
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Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakar yang berkata telah menceritakan kepada kami Al 

„Amasy dari Salamah bin Kuhail dari Abdullah bin Sabu‟ yang berkata “Ali berkhutbah 

kepada kami, dia berkata “Demi Yang memecahkan biji dan menciptakan Ruh sungguh ini 

akan dilumuri dari sini. Orang-orangpun berkata “beritahukanlah kepada kami siapa dia? 

Demi Allah kami akan membunuh keluarganya. Ali berkata “Demi Allah itu berarti orang 

yang tidak membunuhku akan dibunuh. Mereka berkata “Jika Engkau mengetahui hal itu 

maka angkatlah seseorang sebagai pengganti. Ali berkata “Tidak, akan tetapi aku 

meninggalkan kalian pada apa yang Rasulullah SAW meninggalkan kalian”.  

. 

. 

Manhaj Syaikh Syu’aib Al Arnauth 

Kedua hadis ini sanadnya dhaif dimana hadis kedua lebih dhaif dari hadis pertama. Kedua 

hadis tersebut bersumber dari Abdullah bin Sabu‟ dia adalah perawi yang tidak ada satu 

ulama pun yang menyatakan ta‘dil padanya kecuali Ibnu Hibban sebagaimana yang 

disebutkan dalam At Tahdzib juz 5 no 397. Disebutkan pula hanya Salim bin Abil Ja‘d yang 

meriwayatkan hadis darinya. Oleh karena itu dalam Tahrir At Taqrib no 3340 Abdullah bin 

Sabu‟ dinyatakan majhul. Sedangkan hadis kedua selain kemajhulan Abdullah bin Sabu‟ 

hadis ini memiliki illat idhthirab. Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Sabu‘ bukanlah 

Salamah bin Kuhail tetapi Salim bin Abil Ja‘d. Al Bukhari dalam Tarikh Al Kabir juz 5 no 

283 telah membawakan sanad hadis ini dimana Al A‟masy meriwayatkan dari Salamah bin 

Kuhail dari Salim bin Abil Ja‟d dari Abdullah bin Sabu‟. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Salamah bin Kuhail tidak mendengar dari Abdullah bin Sabu‟. 

Jadi kedua hadis tersebut kedudukannya dhaif dan jika kita gabungkan dengan hadis Syu‘aib 

bin Maimun maka didapati 

 Hadis pertama dhaif karena Abdullah bin Sabu’ majhul 
 Hadis kedua dhaif karena Abdullah bin Sabu’ majhul dan sanadnya mudhtharib 
 Hadis Syu’aib bin Maimun dhaif karena Syu’aib bin Maimun perawi dhaif majhul dan 

hadisnya mungkar 

Ketiga hadis ini sudah jelas cacatnya sama-sama parah dan tidak mungkin bisa saling 

menguatkan sehingga sungguh tidak benar jika Syaikh Syu‘aib menyatakan bahwa hadisnya 

terangkat menjadi hasan lighairihi. 

Apalagi jika dilihat bahwa matan hadis Syu‘aib bin Maimun tidaklah sama dengan matan 

hadis Abdullah bin Sabu‘ 

 Hadis Syu’aib bin Maimun memuat lafaz Imam Ali mengakui Rasulullah SAW tidak memilih 
penggantinya dan lafaz bahwa Allah SWT yang mengumpulkan mereka di bawah orang 
yang terbaik dari kaum muslimin 

 Hadis Abdullah bin Sabu’ tidak mengandung lafaz seperti hadis Syu’aib, matannya hanya 
berupa Imam Ali meninggalkan mereka pada apa yang Rasulullah SAW meninggalkan 
mereka.  
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Kedua lafaz ini memiliki perbedaan yang nyata. Tertera dalam hadis shahih bahwa 

Rasulullah SAW meninggalkan Ahlul Bait sebagai khalifah untuk kaum muslimin dan jika 

dikembalikan pada kedua hadis di atas maka hadis Abdullah bin Sabu‘ justru mengandung 

makna bahwa Imam Ali mengakui khalifah itu ada pada Ahlul Bait sebagaimana yang 

dikatakan oleh Rasulullah SAW oleh karena itu Beliau tidak perlu menunjuk pengganti 

karena Rasulullah SAW telah menetapkan. Sedangkan hadis Syu‘aib lafaznya mungkar 

karena bertentangan dengan hadis shahih. 

. 

. 

Manhaj Syaikh Ahmad Syakir 

Salafy cukup dikenal dengan sikap mereka yang merendahkan tautsiq Ibnu Hibban. Mereka 

tidak menganggap penta‘dilan Ibnu Hibban karena Ibnu Hibban suka menyatakan tsiqah 

kepada perawi-perawi majhul. Kalau begitu sudah seharusnya salafy tidak menggunakan 

hadis Abdullah bin Sabu‘ sebagai hujjah. Tapi ternyata sekarang kita melihat inkonsistensi 

salafy. Ketika hadis tersebut mau mereka menjadikan hujjah maka tidak ada masalah bagi 

mereka untuk berhujjah dengan perawi majhul. 

Berbeda halnya dengan manhaj Syaikh Ahmad Syakir dalam menilai tautsiq Ibnu Hibban. 

Menurut syaikh Ahmad Syakir jika seorang perawi disebutkan biografinya oleh Bukhari atau 

Abu Hatim tanpa menyebutkan jarh dan ta‟dil kemudian Ibnu Hibban memasukkannya dalam 

Ats Tsiqat maka perawi tersebut layak untuk dinyatakan tsiqah walaupun tidak ada ta‟dil 

dari ulama lain. 

Abdullah bin Sabu‘ disebutkan Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats Tsiqat juz 5 no 3646. Al 

Bukhari menyebutkan biografinya dalam Tarikh Al Kabir juz 5 no 283 dan Ibnu Abi Hatim 

dalam Al Jarh Wat Ta‟dil 5/68 no 322, keduanya tidak menyebutkan jarh dan ta‘dil pada 

Abdullah bin Sabu‘. Maka menurut Syaikh Ahmad Syakir Abdullah bin Sabu‟ seorang yang 

tsiqah sehingga dalam tahqiqnya terhadap hadis tersebut Syaikh menyatakan kedua hadis 

tersebut shahih. 

. 

. 

Tanggapan Kami 

Tentu saja kami tidak mau seperti salafy yang berhujjah dengan cara-cara seenaknya bahkan 

terkesan inkonsisten atau kontradiktif. Tidak ada celah sedikitpun bagi salafy untuk berhujjah 

dengan hadis Abdullah bin Sabu‘ perawi yang majhul menurut metode salafy. 

Pendapat yang benar dalam pandangan kami adalah seperti yang dikatakan Syaikh Ahmad 

Syakir tetapi kami tidak akan membabi-buta mengikuti Syaikh Ahmad Syakir. Hadis pertama 

tersebut bersanad hasan dan hadis kedua tersebut dhaif karena idhthirab. Dan sebagai 

penjelas hadis Abdullah bin Sabu‘ adalah hadis Rasulullah SAW berikut 
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ض  خر ٖ ػ ي ر ِْ إ ػٖ ٣ُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ه

ظ٢  ٤ َٛ ر ٢ أ ظَط ظخد هللا ٝػ ؼي١ ً ٤ٖ ٖٓ ر ظ ل ٤ ِ و ٌْ حُ ٤ خٍى ك ط

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ظ٠ ٣ خ ك لَه ظ ٣ ٖ ٜٔخ ُ  ٝاٗ

Dari Zaid bin Tsabit yang berkata “Rasulullah SAW bersabda “Aku tinggalkan untuk kalian 

dua khalifah (penggantiku) setelahKu yaitu Kitab Allah dan ItrahKu Ahlul BaitKu dan 

sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah sampai kembali kepadaku di Al Haudh. [hadis 

shahih riwayat Ibnu Abi Ashim dalam As Sunnah no 754]. 

Jadi mengapa dalam hadis Abdullah bin Sabu‘ dikatakan Imam Ali tidak mau menunjuk 

penggantinya. Hal itu disebabkan Imam Ali menginginkan agar mereka kaum muslimin 

kembali pada apa yang Rasulullah SAW meninggalkan untuk mereka yaitu Kitab Allah dan 

Itrah Ahlul Bait Rasulullah SAW. 

Oknum Salafiyun Mendistorsi Hadis Imam Ali 

Posted on Oktober 17, 2009 by secondprince  

Oknum Salafiyun Mendistorsi Hadis Imam Ali  

Sebelumnya saya pernah berjanji dengan seseorang untuk membahas hadis ini. Hadis yang 

sering dijadikan hujjah oleh oknum salafiyun [you know lah siapa dia], hadis yang 

menurutnya membantah bahwa Imam Ali adalah pemimpin setelah Nabi SAW. Pada salah 

satu (atau beberapa) thread disini, orang tersebut membawakan hadis berikut 

Diriwayatkan dari hadits al-A‟masy dari Ibrahim at Taimi dari ayahnya, dia berkata, “Ali 

bin Abi Thalib berpidato di hadapan kami dan berkata”, “Barangsiapa menganggap bahwa 

kami memiliki sesuatu wasiat (dari Rasulullah) selain Kitabullah dan apa yang terdapat 

dalam sahifah (secarik kertas yang tersimpan dalam sarung pedangnya berisi tentang umur 

unta dan diyat tindakan kriminal) maka sesungguhnya dia telah berkata dusta! Dan diantara 

sahifah itu disebutkan sabda Rasulullah “Madinah adalah tanah suci antara gunung „Ir dan 

Tsaur, maka barang siapa membuat sesuatu yang baru atau melindungi orang tersebut maka 

atasnya laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia, Allah tidak akan menerima darinya 

sedikitpun tebusan. dan barangsiapa menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya ataupun 

menisbatkan dirinya kepada selain tuannya, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan 

seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya sedikitpun tebusan, dan sesungguhnya 

dzimmah (jaminan yang diberikan kaum muslimin thd orang kafir) adalah satu. Maka 

barangsiapa merusak dzimmah seorang mukmin maka atasnya laknat Allah, malaikat dan 

seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya sedikitpun tebusan maupun suapan” 

(HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad) 

Orang itu mengatakan bahwa Imam Ali tidak merasa mendapat wasiat jadi hadis-hadis 

tentang kepemimpinan Imam Ali itu tertolak. Dengan berat hati kami katakan orang itu 

benar-benar keliru [kalau tidak mau dikatakan berdusta]. Ia keliru memahami hadis tersebut 

dan [entah sengaja atau tidak] ia mendistorsi teks hadis yang dijadikan hujjah olehnya. Kami 

akan membawakan teks asli hadis tersebut dalam kitab Shahih Muslim dan Musnad Ahmad 

https://secondprince.wordpress.com/2009/10/17/oknum-salafiyun-mendistorsi-hadis-imam-ali/
https://secondprince.wordpress.com/2009/07/05/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cali-khalifah-setelah-nabi-saw%E2%80%9D/#comment-8263
https://secondprince.wordpress.com/2009/10/09/imam-ali-mengakui-kepemimpinannya-hujjah-hadis-ghadir-khum/#comment-10927
https://secondprince.wordpress.com/2009/07/16/analisis-tafsir-salafy-terhadap-hadis-ali-khalifah-setelah-nabi-saw/#comment-10788
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ش كي ٞ ٓؼخ٣ٝ ٘خ أر ذ كيػ ٣َ ً ٞ ٘خ أر ٤ْ ٝكيػ َحٛ ٘خ ح٧ػٖٔ ػٖ ار ػ

وخٍ ٖٓ ُػْ  ذ ك ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٘خ ػ ز خٍ هط ٤ٚ ه ٢ ػٖ أر ٤ٔ ظ إٔ حُ

لش  ٤ ٜل ٌٛٙ حُ ظخد هللا ٝ ً ٠ وَأٙ اُ جخ ٗ ٤ ٗ خ  ٘يٗ  سف١فٙٝ ٍحم (ػ

٤خء ٖٓ  ٗ َ ٝأ ٘خٕ ح٩ر ٓ خ أ ٤ٜ ٌد ك وي ً ٚل ( ك ٤ ٓ َحد  ٢ ه وش ك ِ ؼ ٓ

ٓخ  ٘ش كَّ  ٔي٣ ِْ حُ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ خٍ حُ خ ه ٤ٜ ـَحكخص ٝك حُ

٤ٖ ع ٤ٚ ر ِ ؼ خ ك خ أٝ آٟٝ ٓليػ خ كيػ ٤ٜ ٖٔ أكيع ك ٍٞ ك ٠ ػ َ اُ ٣

 ّٞ ٣ ٚ٘ زَ هللا ٓ و ٤ٖ ٫ ٣ ؼ ٘خّ أؿٔ ٌش ٝحُ ٬ث ٔ ٘ش هللا ٝحُ ؼ ُ

 ٖٓٝ ْٛ خ ؼ٠ أىٗ ٔ ٤ٖ ٝحكيس ٣ ِٔ ٔ ٔ ٓش حُ خ ٫ٝ ػي٫ ًٝ َٛك ٓش  ٤خ و حُ

٘ش هللا  ؼ ُ ٤ٚ ِ ؼ ٤ٚ ك ٤َ ٓٞحُ ٠ ؿ ٠ اُ ٔظ ٤ٚ أٝ حٗ ٤َ أر ٠ ؿ حىػ٠ اُ

هللا زَ  و ٤ٖ ٫ ٣ ؼ ٘خّ أؿٔ ٌش ٝحُ ٬ث ٔ خ  ٝحُ َٛك ٓش  ٤خ و ّٞ حُ ٣ ٚ٘ ٓ

٫  ٫ٝ ػي

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Abu Muawiyah yang berkata telah menceritakan kepada kami „Amasy dari Ibrahim At Taimi 

dari Ayahnya bahwa Ali bin Abi Thalib berkhutbah “Barang siapa mengatakan bahwa kami 

memiliki sesuatu yang kami baca selain Kitab Allah dan Shahifah (lembaran) ini [berkata 

Ayah Ibrahim : lembaran yang tergantung di sarung pedangnya] maka sungguh dia telah 

berdusta. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang umur unta dan diyat. Di dalamnya juga 

terdapat perkataan Nabi SAW “Madinah itu adalah tanah haram dari „Air hingga Tsaur. 

Barang siapa yang membuat maksiat di Madinah atau membantu orang yang membuat 

maksiat maka dia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan umat manusia seluruhnya 

dan tidak akan diterima taubat dan tebusannya di hari kiamat kelak. Jaminan 

perlindungan(dzimmah) kaum muslimin itu sama dan berlaku pula oleh orang yang terendah 

dari mereka. Barangsiapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya atau 

menisbatkan diri kepada selain maulanya maka dia akan mendapat laknat Allah, para 

malaikat dan umat manusia seluruhnya dan tidak akan diterima taubat dan tebusannya di 

hari kiamat kelak. [Shahih Muslim 2/994 no 1370 dan Shahih Muslim 2/1146 tahqiq 

Muhammad Fuad Abdul Baqi] 
 

Maka perhatikanlah hadis Shahih Muslim di atas dan hadis yang dibawakan oleh orang itu 

 Orang itu membawa hadis dengan lafaz “Barangsiapa menganggap bahwa kami memiliki 
sesuatu wasiat (dari Rasulullah) selain Kitabullah dan apa yang terdapat dalam sahifah” 

 Sedangkan lafaz hadis yang benar adalah “Barang siapa mengatakan bahwa kami memiliki 
sesuatu yang kami baca selain Kitab Allah dan Shahifah”. 

Ada perbedaan yang krusial dari kedua lafaz yang berbeda ini. Lafaz hadis yang asli tidaklah 

menafikan bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan Imam Ali sebagai pemimpin atau 

khalifah setelah Beliau sebagaimana yang tertera dalam hadis shahih. Sedangkan lafaz yang 

dibawa orang itu hanyalah angan-angannya semata yang berkeras ingin membantah hadis 

shahih. Kemudian perhatikan hadis riwayat Ahmad berikut 

زش ػٖ  ؼ ٗ ٘خ  لَ ػ ؼ ٖ ؿ ٘خ ٓلٔي ر ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

 ٢ِ ؼ ُ َ٤ خٍ ه ي ه ٣ٞٓ  ٖ لَع ر ٢ ػٖ حُ ٤ٔ ظ ٤ْ حُ َحٛ خٕ ػٖ ار ٤ٔ ِ ٓ
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 ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٓشٍ ٘خّ ػخ ٢٘ء ىٕٝ حُ ٌْ ر ٜ و خٕ ٣ ً ٌْ ُٞٓ  إٔ ٍ

َ ٠ِ حُ ٛ ٍٓٞ هللا  ٘خ ٍ ٜ ٓخ ه خٍ  وٚ ه ٣ ْ ٢٘ء ُ ِْ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٙ ػ

خ  ٤ٜ لش ك ٤ ٛل خهَؽ  ٌٛح ك ل٠  ٤ ٓ َحد  ٢ ه ٢٘ء ك ٘خّ ا٫ ر ٚ حُ ر

 ٠ ٍٞ اُ ٤ٖ ػ ٘ش كَّ ٖٓ ر ٔي٣ خ حٕ حُ ٤ٜ َ ٝك ٘خٕ ح٩ر ٓ ٢ٗء ٖٓ أ

٘ش هللا  ؼ ُ ٤ٚ ِ بٕ ػ خ ك خ أٝ آٟٝ ٓليػ خ كيػ ٤ٜ َ ٖٓ أكيع ك ػخث

َٛف ٫ٝ  ٓش  ٤خ و ّٞ حُ ٣ ٚ٘ زَ ٓ و ٤ٖ ٫ ٣ ؼ ٘خّ أؿٔ ٌش ٝحُ ٬ث ٔ ٝحُ

ْٔ ٓش حُ ٘ٚ هللا ػيٍ ًٝ ؼ ُ ٤ٚ ِ ؼ خ ك ِٔ ٔ لَ ٓ ٖٔ أه ٤ٖ ٝحكيس ك ٔ ُ

َٛف ٫ٝ  ٓش  ٤خ و ّٞ حُ ٣ ٚ٘ زَ ٓ و ٤ٖ ٫ ٣ ؼ ٘خّ أؿٔ ٌش ٝحُ ٬ث ٔ ٝحُ

ٌش  ٬ث ٔ ٘ٚ هللا ٝحُ ؼ ُ ٤ٚ ِ ؼ ْٜ ك ٤َ أًٗ ـ ٠ ر ُٞٓ ٠ ُٞ ػيٍ ٖٝٓ ط

َٛف ٫ٝ ػيٍ ٓش  ٤خ و ّٞ حُ ٣ ٚ٘ زَ ٓ و ٤ٖ ٫ ٣ ؼ ٘خّ أؿٔ  ٝحُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja‟far yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Sulaiman dari Ibrahim At Taimi dari Al Harts 

bin Suwaid bahwa dia berkata “Ditanyakan kepada Ali, Apakah Rasul kalian pernah 

menyampaikan sesuatu secara khusus kepada kalian dimana Beliau tidak menyampaikannya 

kepada seluruh manusia?. Ali menjawab Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan 

sesuatu secara khusus kepada kami dimana Beliau tidak menyampaikannya kepada manusia 

kecuali sesuatu yang ada dalam sarung pedangku ini. Ali pun mengeluarkan lembaran yang 

berisi sesuatu dari umur unta. Dalam lembaran tersebut tertulis “Madinah itu adalah tanah 

haram dari „Air hingga Tsaur. Barang siapa yang membuat maksiat di Madinah atau 

membantu orang yang membuat maksiat maka dia akan mendapat laknat Allah, para 

malaikat dan umat manusia seluruhnya dan tidak akan diterima taubat dan tebusannya di 

hari kiamat kelak. Jaminan perlindungan(dzimmah) kaum muslimin itu sama dan barang 

siapa melanggarnya maka dia akan mendapat laknat Allah, para malaikat dan umat manusia 

seluruhnya dan tidak akan diterima taubat dan tebusannya di hari kiamat kelak. Barang 

siapa memperbudak seorang budak tanpa seizinnya maka dia akan mendapat laknat Allah, 

para malaikat dan umat manusia seluruhnya dan tidak akan diterima taubat dan tebusannya 

di hari kiamat kelak. [Musnad Ahmad 1/151 no 1297 tahqiq Syaikh Syu‟aib Al Arnaut dan 

ia berkata “hadis shahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Syaikh Ahmad Syakir 

dalam Syarh Musnad Ahmad no 1297 menyatakan bahwa sanad ini merupakan sanad 

yang paling shahih] 
 

Hadis di atas juga tidak bisa dijadikan hujjah untuk menentang hadis shahih bahwa Imam Ali 

pemimpin atau khalifah setelah Nabi SAW karena pernyataan bahwa Imam Ali sebagai 

pemimpin telah diucapkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Bukankah sangat masuk 

akal kalau Rasulullah SAW ingin menetapkan seseorang sebagai pemimpin maka Rasulullah 

SAW akan mengatakannya kepada manusia, Rasulullah SAW jelas tidak akan hanya 

berbicara kepada Imam Ali saja. Beliau seperti yang tertera dalam hadis shahih telah 

mengucapkan hadis-hadis kepemimpinan Imam Ali kepada para sahabat. Dan sebagaimana 

yang juga tertera dalam kabar shahih bahwa Imam Ali telah meminta kesaksian para sahabat 

mengenai hadis kepemimpinan Beliau. Mana mungkin ucapan tersebut hanya khusus 

disampaikan kepada Imam Ali saja karena terbukti Imam Ali justru meminta kesaksian 

mereka yang mendengar hadis tersebut. 
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Akhir kata kami katakan betapa lucunya para oknum salafiyun itu berhujjah, mereka seolah 

tidak memahami hadis yang mereka jadikan hujjah dan mereka bahkan tidak memahami apa 

yang ingin mereka bantah  

Salam Damai 

Imam Ali Mengakui Kepemimpinannya : Hujjah Hadis 

Ghadir Khum 

Posted on Oktober 9, 2009 by secondprince  

Imam Ali Mengakui Kepemimpinannya : Hujjah Hadis Ghadir Khum 

 

Hadis Ghadir Khum yang menunjukkan kepemimpinan Imam Ali adalah salah satu hadis 

shahih yang sering dijadikan hujjah oleh kaum Syiah dan ditolak oleh kaum Sunni. 

Kebanyakan mereka yang mengingkari hadis ini membuat takwilan-takwilan agar bisa 

disesuaikan dengan keyakinan mahzabnya. Padahal Imam Ali sendiri mengakui kalau hadis 

ini adalah hujjah bagi kepemimpinan Beliau. Hal ini terbukti dalam riwayat-riwayat yang 

shahih dimana Imam Ali ketika menjadi khalifah mengumpulkan orang-orang di tanah 

lapang dan berbicara meminta kesaksian soal hadis Ghadir Khum. 

 ٢ ٘خّ ك ٠ حُ ِ ٘ي ػ خ٫ ٗ ٤غ ه ؼ ٣ ٖ ي ر ٛذ ٝػٖ ٣ُ ٝ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ ػٖ 

 ّٞ وٍٞ ٣ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٓٔغ ٍ زش ٖٓ  َك حُ

ظش  ٓ ي  زَ ٣ُ ظش ٖٝٓ ه ٓ ٤ي  ؼ ٓ زَ  وخّ ٖٓ ه خٍ ك خّ ه َ هْ ح٫ ه ؿي٣

ؼٞح ٔٓ  ْٜ ٜ٘يٝح حٗ وٍٞ  ك ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

 ٖ٤ ٘ ٔئٓ خُ ٠ ر ٤ْ هللا أُٝ َ هْ أُ ّٞ ؿي٣ ٣ ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ٢ِ ؼ ُ

ِْٜ ٝحٍ ٖٓ ٝح٫ٙ  ٫ٞٓٙ حُ  ٢ِ ؼ ٘ض ٫ٞٓٙ ك ً ٖٓ ِْٜ خٍ حُ ٠ِ ه ٞح ر خُ ه

 ٝػخى ٖٓ ػخىحٙ

Dari Sa‟id bin Wahb dan Zaid bin Yutsai‟ keduanya berkata “Ali pernah meminta kesaksian 

orang-orang di tanah lapang “Siapa yang telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada 

hari Ghadir Khum maka berdirilah?. Enam orang dari arah Sa‟id pun berdiri dan enam 

orang lainnya dari arah Za‟id juga berdiri. Mereka bersaksi bahwa sesungguhnya mereka 

pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Ali di Ghadir Khum “Bukankah Allah 

lebih berhak terhadap kaum mukminin”. Mereka menjawab “benar”. Beliau bersabda “Ya 

Allah barangsiapa yang aku menjadi pemimpinnya maka Ali pun menjadi pemimpinnya, 

dukunglah orang yang mendukung Ali dan musuhilah orang yang memusuhinya”. [Musnad 

Ahmad 1/118 no 950 dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir] 
 

Sebagian orang membuat takwilan batil bahwa kata mawla dalam hadis Ghadir Khum bukan 

menunjukkan kepemimpinan tetapi menunjukkan persahabatan atau yang dicintai, takwilan 

ini hanyalah dibuat-buat. Jika memang menunjukkan persahabatan atau yang dicintai maka 

mengapa ada sahabat Nabi yang merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya ketika 

mendengar kata-kata Imam Ali di atas. Adanya keraguan di hati seorang sahabat Nabi 

menyiratkan bahwa Imam Ali mengakui hadis ini sebagai hujjah kepemimpinan. Maka dari 

https://secondprince.wordpress.com/2009/10/09/imam-ali-mengakui-kepemimpinannya-hujjah-hadis-ghadir-khum/
https://secondprince.wordpress.com/2009/10/09/imam-ali-mengakui-kepemimpinannya-hujjah-hadis-ghadir-khum/
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itu sahabat tersebut merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya karena hujjah hadis 

tersebut memberatkan kepemimpinan ketiga khalifah sebelumnya. Sungguh tidak mungkin 

ada keraguan di hati sahabat Nabi kalau hadis tersebut menunjukkan persahabatan atau yang 

dicintai. 

 ٢ ٘خّ ك ٘ٚ حُ ٠ ػ ؼخُ ٢ٟ هللا ط ٍ ٢ِ خٍ ؿٔغ ػ ٤َ ه ل ط ٢ حُ ػٖ أر

ٍٓٞ هللا ٙ ٓٔغ ٍ  ِْ ٔ َٓة ٓ َ ح ٘ي هللا ً ْٜ أٗ خٍ ُ ْ ه زش ػ َك ٠ حُ ُ

 ٕٞ ٬ػ وخّ ػ خّ ك ٔخ ه ٓٔغ ُ ٓخ  َ هْ  ّٞ ؿي٣ وٍٞ ٣ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

٤ٖ أهٌٙ  ٜ٘يٝح ك ٤َ ك ؼ خّ ً وخّ ٗ ٤ْ ك ؼ ٗ ٞ خٍ أر ٘خّ ٝه ٖٓ حُ

 ْٜٔ ل ٤ٖ ٖٓ أٗ ٘ ٔئٓ خُ ٠ ر ٠ أُٝ ٕٞ حٗ ِٔ ؼ ٘خّ أط ِ وخٍ ُ ٤يٙ ك ر

ِْٜ ٝحٍ ٖٓ  ٌٜح ٫ٞٓٙ حُ ٘ض ٫ٞٓٙ ك خٍ ٖٓ ً ٍٓٞ هللا ه خ ٍ ؼْ ٣ ٞح ٗ خُ ه

خٍ ٤ض  ٝح٫ٙ ٝػخى ٖٓ ػخىحٙ ه و ِ جخ ك ٤ ٗ  ٢ٔ ل ٗ ٢ ؤٕ ك وَؿض ًٝ ك

 ٚ٘ ٠ ػ ؼخُ ٢ٟ هللا ط ٤خ ٍ ِ ؼض ػ ٔٓ  ٠ ٚ حٗ ِض ُ و ْ ك ٖ أٍه ي ر ٣ُ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ ي  ٌَ ه ٘ ٔخ ط خٍ ك ٌح ه ٌح ًٝ وٍٞ ً ٣

ٚ ي ُ وٍٞ ًُ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ  ػ

Dari Abu Thufail yang berkata “Ali mengumpulkan orang-orang di tanah lapang dan 

berkata “Aku meminta dengan nama Allah agar setiap muslim yang mendengar Rasulullah 

SAW bersabda di Ghadir khum terhadap apa yang telah didengarnya. Ketika ia berdiri maka 

berdirilah tigapuluh orang dari mereka. Abu Nu‟aim berkata “kemudian berdirilah banyak 

orang dan memberi kesaksian yaitu ketika Rasulullah SAW memegang tangannya (Ali) dan 

bersabda kepada manusia “Bukankah kalian mengetahui bahwa saya lebih berhak atas kaum 

mu‟min lebih dari diri mereka sendiri”. Para sahabat menjawab “benar ya Rasulullah”. 

Beliau bersabda “barang siapa yang menjadikan Aku sebagai pemimpinnya maka Ali pun 

adalah pemimpinnya dukunglah orang yang mendukungnya dan musuhilah orang yang 

memusuhinya. Abu Thufail berkata “ketika itu muncul sesuatu yang mengganjal dalam 

hatiku maka aku pun menemui Zaid bin Arqam dan berkata kepadanya “sesungguhnya aku 

mendengar Ali RA berkata begini begitu, Zaid berkata “Apa yang patut diingkari, aku 

mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu tentangnya”.[Musnad Ahmad 4/370 no 

19321 dengan sanad yang shahih seperti yang dikatakan Syaikh Syu‟aib Al Arnauth dan 

Tahdzib Khasa‟is An Nasa‟i no 88 dishahihkan oleh Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini] 
 

Kata mawla dalam hadis ini sama halnya dengan kata waliy yang berarti pemimpin, kata waly 

biasa dipakai oleh sahabat untuk menunjukkan kepemimpinan seperti yang dikatakan Abu 

Bakar dalam khutbahnya. Inilah salah satu hadis Ghadir Khum dengan lafaz Waly. 

ٓٔغ  خهلل ٖٓ  ٘ي ر زش أٗ َك ٢ حُ ٢ِ ك خٍ ػ خٍ ه ٛذ ه ٝ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ ػٖ 

 ٖٓٝ ٖ٤ ٘ ٔئٓ ٢ حُ ُٝ ٚ ُٞٓ وٍٞ إ هللا ٍٝ َ هْ ٣ ّٞ ؿي٣ ٍٓٞ هللا ٣ ٍ

ٌٜح  ٤ٚ ك ٘ض ُٝ ً ٖٓ َٜ ِْٜ ٝحٍ ٖٓ ٝح٫ٙ ٝػخى ٖٓ ػخىحٙ ٝأٗ ٤ٚ حُ ُٝ

َٜٙ ٗ 

Dari Sa‟id bin Wahb yang berkata “Ali berkata di tanah lapang aku meminta dengan nama 

Allah siapa yang mendengar Rasulullah SAW pada hari Ghadir Khum berkata “Allah dan 
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RasulNya adalah pemimpin bagi kaum mukminin dan siapa yang menganggap aku sebagai 

pemimpinnya maka ini (Ali) menjadi pemimpinnya dukunglah orang yang mendukungnya 

dan musuhilah orang yang memusuhinya dan jayakanlah orang yang menjayakannya. 

[Tahdzib Khasa‟is An Nasa‟i no 93 dishahihkan oleh Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini]. 

Dan perhatikan khutbah Abu Bakar ketika ia selesai dibaiat, ia menggunakan kata Waly 

untuk menunjukkan kepemimpinannya. Inilah khutbah Abu Bakar 

 ٢ ؤٗ ٘خّ ك ٜخ حُ ؼي أ٣ ٓخ ر خٍ أ ٌْه ٤ ِ ٤ض ػ ي ُٝ ْ  ه ًَ٤ و ٔض ر ُٝ

ٓؤ ٢ ٝإ أ ٗٞ٘ ٤ ؤػ ٘ض ك ٔ خٕ أك ٌٌد ك ش ٝحُ ٓخٗ ٜيم أ ٢ حُ وٞٓٞٗ ص ك

ٗخء  ٚو إ  ٤ٚ ك ِ غ ػ ظ٠ أٍؿ ٘ي١ ك ١ٞ ػ ٌْ ه ٤ ٤ق ك ؼ ٠ ش ٝحُ ٤خٗ ه

يع  ٗخء هللا ٫ ٣ ٘ٚ إ  لن ٓ ظ٠ آهٌ حُ ٤ق ك ؼ ٟ  ٌْ ٤ و١ٞ ك هللا ٝحُ

٤غ  ٘ ٌٍ ٫ٝ ط خُ ْٜ هللا ر ٤َ هللا ا٫ هٌُ ز ٓ  ٢ ـٜخى ك ّٞ حُ ه

ؼض هللا  ٓخ أ١  ٢ ؼٞٗ ٤ ٬ء أ١ ز خُ ْٜٔ هللا ر ّٞ ا٫ ػ ٢ ه ٘ش ك لخك حُ

ٞٓ ٍٝ ٠ ٞٓٞح حُ ٌْ ه ٤ ِ ٢ ػ ٬ ١خػش ُ ٚ ك ُٞٓ ٤ض هللا ٍٝ ٜ خًح ػ ٚ ك ُ

هللا  ٌْ َكٔ ٣ ٌْ ٬ط ٛ  

Ia berkata “Amma ba‟du, wahai manusia sekalian sesungguhnya aku telah dipilih sebagai 

pimpinan atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik diantara kalian maka jika berbuat 

kebaikan bantulah aku. Jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku, kejujuran adalah 

amanah dan kedustaan adalah khianat. Orang yang lemah diantara kalian ia kuanggap kuat 

hingga aku mengembalikan haknya kepadanya jika Allah menghendaki. Sebaliknya yang kuat 

diantara kalian aku anggap lemah hingga aku mengambil darinya hak milik orang lain yang 

diambilnya jika Allah mengehendaki. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah 

kecuali Allah timpakan kehinaan dan tidaklah kekejian tersebar di suatu kaum kecuali adzab 

Allah ditimpakan kepada kaum tersebut. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan 

RasulNya. Tetapi jika aku tidak mentaati Allah dan RasulNya maka tiada kewajiban untuk 

taat kepadaku. Sekarang berdirilah untuk melaksanakan shalat semoga Allah merahmati 

kalian. [Sirah Ibnu Hisyam 4/413-414 tahqiq Hammam Sa‟id dan Muhammad Abu 

Suailik, dinukil Ibnu Katsir dalam Al Bidayah 5/269 dan 6/333 dimana beliau 

menshahihkannya]. 

Terakhir kami akan menanggapi syubhat paling lemah soal hadis Ghadir Khum yaitu 

takwilan kalau hadis ini diucapkan untuk meredakan orang-orang yang merendahkan atau 

tidak suka kepada Imam Ali perihal pembagian rampasan di Yaman. Silakan perhatikan 

hadis Ghadir Khum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada banyak orang, tidak ada 

di sana disebutkan perihal orang-orang yang merendahkan atau mencaci Imam Ali. Kalau 

memang hadis ghadir khum diucapkan Rasulullah SAW untuk menepis cacian orang-orang 

terhadap Imam Ali maka Rasulullah SAW pasti akan menjelaskan duduk perkara rampasan di 

Yaman itu, atau menunjukkan kecaman Beliau kepada mereka yang mencaci Ali. Tetapi 

kenyataannya dalam lafaz hadis Ghadir Khum tidak ada yang seperti itu, yang ada malah 

Rasulullah meninggalkan wasiat bahwa seolah Beliau SAW akan dipanggil ke rahmatullah, 

wasiat tersebut berkaitan dengan kepemimpinan Imam Ali dan berpegang teguh pada Al 

Qur‟an dan ithrati Ahlul Bait. Sungguh betapa jauhnya lafaz hadis tersebut dari syubhat para 

pengingkar. 
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Hadis yang dijadikan hujjah oleh penyebar syubhat ini adalah hadis Buraidah ketika ia 

menceritakan soal para sahabat yang merendahkan Imam Ali. Hadis tersebut bukan 

diucapkan di Ghadir Khum dan tentu saja Rasulullah SAW akan marah kepada sahabat yang 

menjelekkan Imam Ali karena Imam Ali adalah pemimpin setiap mukmin (semua sahabat 

Nabi) sepeninggal Nabi SAW . Disini Rasulullah SAW mengingatkan Buraidah dan sahabat 

lain yang ikut di Yaman agar berhenti dari sikap mereka karena Imam Ali adalah pemimpin 

bagi setiap mukmin sepeninggal Nabi SAW. 

 ٠ ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼغ ٍ خٍ ر يس ه ٣َ ٤ٚ ر يس ػٖ أر ٣َ ٖ ر زي هللا ر ػٖ ػ

ذ  ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٛٔخ ػ ٠ِ أكي ٖ ػ ٤ٔ ٠ حُ ٤ٖ اُ ؼ ؼ ِْ ر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

٘خّ  ٠ِ حُ ٢ِ ػ ؼ ظْ ك ٤ و ظ وخٍ اًح حُ ٤ي ك ُٞ ٖ حُ ي ر َ هخُ ٠ِ ح٥ه ٝػ

و٢ ِ خٍ ك ٘يٙ ه ٠ِ ؿ خ ػ ٌٔ ٘ ٌَ ٝحكي ٓ خ ك ٔظ ظَه ي ٝحٕ حك ٠٘ ٣ُ خ ر ٗ

٘خ  ِ ظ و ٤ٖ ك ًَ٘ ٔ ٠ِ حُ ٕٞ ػ ِٔ ٔ ٔ َ حُ ٜظ ٘خ ك ِ ظ ظ خه ٖ ك ٤ٔ َٛ حُ ٖٓ أ

 ٚٔ ل ٘ ز٢ ُ ٔ أس ٖٓ حُ ٢ِ حَٓ ل٠ ػ ٛط خ ش ك ٣ٌٍ ٘خ حُ ٤ ز ٓ ِش ٝ وخط ٔ حُ

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٠ ٤ي اُ ُٞ ٖ حُ ي ر ظذ ٓؼ٢ هخُ ٌ يس ك ٣َ خٍ ر ه

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٤ض حُ خ أط ِٔ ي ك ٌُ زَٙ ر و ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

وَة ػَ ظخد ك ٌ ؼض حُ ِْ ىك ٓ  ٍٞٓ ٢ ٝؿٚ ٍ ٠ذ ك ـ ض حُ َأ٣ ٚ ك ٣

 ٌ ؼخث ٌخٕ حُ ٌٛح ٓ ٍٓٞ هللا  خ ٍ ِض ٣ و ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

وخٍ  ٚ ك ِض ر ٓ ٓخ أٍ ِض  ؼ ل ٚؼ ك ٤ ٢٘ حٕ أ١ ط ٢٘ ٓغ ٍؿَ ٝأَٓ ظ ؼ ؼ ر

 ٢ وغ ك ِْ ٫ ط ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خ ٍ ٠٘ ٝأٗ ٓ ٚ بٗ ٢ِ ك ػ

ؼي١ ٌْ ر ٤ ُٝ ٞٛ ٝ ٚ٘ خ ٓ ٠٘ ٝأٗ ٓ ٚ ؼي١ ٝحٗ ٌْ ر ٤ ُٝ ٞٛ ٝ ٚ٘ ٓ 

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah yang berkata “Rasulullah SAW 

mengirim dua utusan ke Yaman, salah satunya dipimpin Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya 

dipimpin Khalid bin Walid. Beliau SAW bersabda “bila kalian bertemu maka yang jadi 

pemimpin adalah Ali dan bila kalian berpisah maka masing-masing dari kalian memimpin 

pasukannya. Buraidah berkata “kami bertemu dengan bani Zaid dari penduduk Yaman kami 

berperang dan kaum muslimin menang dari kaum musyrikin. Kami membunuh banyak orang 

dan menawan banyak orang kemudian Ali memilih seorang wanita diantara para tawanan 

untuk dirinya. Buraidah berkata “Khalid bin Walid mengirim surat kepada Rasulullah SAW 

memberitahukan hal itu. Ketika aku datang kepada Rasulullah SAW, aku serahkan surat itu, 

surat itu dibacakan lalu aku melihat wajah Rasulullah SAW yang marah kemudian aku 

berkata “Wahai Rasulullah SAW, aku meminta perlindungan kepadamu sebab Engkau 

sendiri yang mengutusku bersama seorang laki-laki dan memerintahkan untuk mentaatinya 

dan aku hanya melaksanakan tugasku karena diutus. Rasulullah SAW bersabda “Jangan 

membenci Ali, karena ia bagian dariKu dan Aku bagian darinya dan Ia adalah pemimpin 

kalian sepeninggalKu, ia bagian dariKu dan Aku bagian darinya dan Ia adalah pemimpin 

kalian sepeninggalKu. [Musnad Ahmad tahqiq Syaikh Ahmad Syakir dan Hamzah Zain 

hadis no 22908 dan dinyatakan shahih]. 

Syaikh Al Albani berkata dalam Zhilal Al Jannah Fi Takhrij As Sunnah no 1187 menyatakan 

bahwa sanad hadis ini jayyid, ia berkata 
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٘ي١ ػٖ ػذ ٌ ِق حُ ن أؿ ٤ٚ أهَؿٚ أكٔي ٖٓ ٣َ١ يس ػٖ أر ٣َ ٖ ر ى هللا ر

 ٞٛ ِق ٝ ٤َ أؿ ٤ٖ ؿ ٤و ٘ وخص ٍؿخٍ حُ ٚ ػ ٤ي ٍؿخُ ٘خىٙ ؿ ٓ يس ٝا ٣َ ر

ٛيٝم ؼ٢  ٤ ٗ  ٞٛ ٘ي١ ٝ ٌ لش حُ ٤ ٖ ؿل زي هللا ر ٖ ػ  حر

Dikeluarkan Ahmad dengan jalan Ajlah Al Kindi dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya 

Buraidah dengan sanad yang jayyid (baik) para perawinya terpercaya, perawi Bukhari dan 

Muslim kecuali Ajlah dan dia adalah Ibnu Abdullah bin Hujayyah Al Kindi dan dia seorang 

syiah yang (shaduq) jujur. 

Justru hadis Buraidah di atas menjadi penguat bahwa Imam Ali adalah pemimpin bagi setiap 

mukmin (semua sahabat Nabi)  sepeninggal Nabi SAW dan sungguh tidak berguna syubhat 

dari para pengingkar. 

Salam Damai 

Ibnu Abbas Mengatakan Ada Kesalahan dalam 

Al Qur’an? 

Posted on Oktober 4, 2009 by secondprince  

Ibnu Abbas Mengatakan Ada Kesalahan dalam Al Qur’an? 

 

Apakah mungkin Al Qur‘an bisa salah?. Sebagai seorang muslim kita katakan dengan tegas, 

tidak mungkin. Siapapun yang berpendapat demikian maka pendapat tersebut bathil. Al 

Qur‘an telah dijaga oleh Allah SWT oleh karena itu mengatakan ada kesalahan dalam Al 

Qur‘an baik sedikit ataupun banyak adalah suatu kebathilan. Siapapun yang mengatakan 

seperti itu layak diingkari walaupun orang tersebut adalah orang yang terpandang atau 

memiliki keutamaan yang banyak.  

Diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Abbas RA pernah berkata demikian 

ketika membaca salah satu ayat Al Qur‘anul Karim.  Al Hakim dalam Mustadrak Ash 

Shahihain 2/430 no 3496 meriwayatkan 

ٖ ٓلٔي  ٘خ ػَٔٝ ر زيحٕ ح٧ٛٞح١ُ ػ زؤ ػ ع أٗ لخك ٢ِ حُ ٞ ػ ٘خ أر كيػ

 ٖ لَ ر ؼ زش ػٖ ؿ ؼ ٗ ٤خٕ ػٖ  ل ٓ ٘خ  ٓق ػ ٞ ٣ ٖ ٘خ ٓلٔي ر ي ػ ٘خه حُ

ٜ٘ٔخ ٢ٟ هللا ػ زخّ ٍ ٖ ػ ٛي ػٖ حر خّ ػٖ ٓـخ ٠  ا٣ ؼخُ ٚ ط ُٞ ٢ ه  }  ك

خ  ٤ٞط ِٞح ر يه خ٫ٍ ط ٔٞح } ه ظؤٗ ٔ ظ٠ ط ٌْ ك ٤ٞط ٤َ ر أهطؤ   ؿ

ٞح ظؤًٗ ٔ ظ٠ ط ذ ك ٌخط  حُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Ali Al Hafiz yang berkata telah memberitakan kepada 

kami Abdan Al Ahwazi yang berkata telah menceritakan kepada kami Amr bin Muhammad 

An Naqid yang berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Syu‟bah dari Ja‟far bin Iyas dari Mujahid dari 

Ibnu Abbas radiyallahuanhum berkata mengenai firman Allah SWT [Laa tadkhuluu buyuutan 

https://secondprince.wordpress.com/2009/10/04/ibnu-abbas-mengatakan-ada-kesalahan-dalam-al-qur%e2%80%99an/
https://secondprince.wordpress.com/2009/10/04/ibnu-abbas-mengatakan-ada-kesalahan-dalam-al-qur%e2%80%99an/
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ghayra buyuutikum hattaa tasta‟nisuu] “ Ia berkata “itu kesalahan dari penulisnya” yang 

benar adalah [hattaa tasta‟zinuu]. 

Al Hakim berkata mengenai hadis ini 

وَؿخٙ ٣ ْ ُ ٝ ٖ٤ ٤و ٘ ١َٗ حُ  ٠ِ ٤ق ػ ٛل غ  ٌٛح كي٣  

Hadis ini shahih dengan syarat Bukhari dan Muslim tetapi mereka tidak meriwayatkannya. 

Perkataan Al Hakim ini disepakati oleh Adz Dzahabi dalam Talkhis Al Mustadrak. Selain Al 

Hakim, Atsar Ibnu Abbas ini diriwayatkan pula oleh Baihaqi dalam Syu‟ab Al Iman 6/437 

dengan jalan Sa‘id bin Jubair [hadis no 8802] dan jalan Mujahid [hadis no 8803]. 

Diriwayatkan pula oleh Ath Thabari dalam Tafsirnya Jami‟ Al Bayan 19/145-146 dengan 

jalan Sa‘id bin Jubair diantaranya 

ػ٘خ ٗؼزش ، ػٖ أر٢ رَ٘ ، ػٖ   ػ٘خ ٓلٔي رٖ ؿؼلَ ، هخٍ  كيػ٘خ حرٖ ر٘خٍ ، هخٍ

ْْ َكظ٠َّ ٫ َص )ٓؼ٤ي رٖ ُؿز٤َ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ٌُ ََ ر٤ُُٞطِ ْىُهُِٞح ر٤ُُٞطًخ َؿ٤ْ

َٜخ  ِِ ْٛ ٞح َػ٠َِ أَ ُٔ ِِّ َٔ طُ َٝ ُٔٞح  ظَؤِْٗ ْٔ ظ٠   ٍحمٝ )طَ ذ ك ٌخط ٔخ ٢ٛ هطؤ ٖٓ حُ اٗ

ٞح ِٔ ٔ ٞح ٝط ظؤًٗ ٔ  ط

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basyar yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Ja‟far yang berkata telah menceritakan kepada kami Syu‟bah dari Abi Bisyr 

dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengenai ayat [Laa tadkhuluu buyuutan ghayra 

buyuutikum hattaa tasta‟nisuu wa tusallimuu „alaaa ahlihaa] dan ia berkata “sesungguhnya 

itu kesalahan dari penulisnya yang benar adalah [hattaa tasta‟zinuu wa tusallimuu]. 

 

Atsar ini shahih dan telah diriwayatkan oleh para perawi shahih [perawi Bukhari dan 

Muslim]. Hal ini telah dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari 11/8 yang berkata 

 ٍٜٞ ٘ ٓ ٖ ٤ي ر ؼ ٓ ؤهَؽ  ٘ي ك ٔ ؼذ ر ٘ ٢ حُ و٢ ك ٤ٜ ز ز١َ ٝحُ ط ٝحُ

وٍٞ أهطؤ  ٞح” ٣ٝ ظؤًٗ ٔ ظ٠ ط وَأ ك خٕ ٣ زخّ ”ً ٖ ػ ٤ق إٔ حر ٛل

ذ ٌخط  حُ

Telah dikeluarkan oleh Said bin Manshur, Ath Thabari dan Al Baihaqi dalam Syu‟ab Al Iman 

dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Abbas membaca [hattaa tasta‟zinuu] dan 

mengatakan [kesalahan penulisnya]. 

 

Ibnu Abbas tentu adalah sahabat utama yang memiliki keutamaan yang besar diantaranya 

Nabi Muhammad SAW telah berdoa agar beliau dijadikan seorang yang faqih dalam agama 

dan dipahamkan dengan ilmu ta‟wil. Walaupun begitu perkataan beliau soal kesalahan Al 

Qur‘an [An Nur ayat 27] di atas yang berasal dari penulisnya adalah hal yang harus diingkari. 

Begitu pula halnya dengan perkataan sahabat mengenai keutamaan Ibnu Abbas diantaranya 

Ibnu Mas‘ud yang berkata 
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زخّ أىٍ ٖ ػ ٞ إٔ حر  ّعٕ : ٍٝم١ ٕحىٝ ٍحم .ى أٓ٘خٗ٘خ ٓخ ػخَٗٙ ٓ٘خ أكٌيُ

ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ زخّ ٍ ٖ ػ وَإٓ حر َؿٔخٕ حُ  ط

. 

“Apabila Ibnu „Abbas menjumpai jaman kita, niscaya tidak ada seorang pun di antara kami 

yang dapat menandingi (ilmu)-nya. Sebaik-baik penerjemah/penafsir Al-Qur‟an adalah Ibnu 

„Abbas radliyallaahu „anhu” [Diriwayatkan oleh Abu Khaitsamah dalam Al-„Ilmu no. 49; 

Ahmad dalam Fadlaailush-Shahabah no. 1860, 1861, 1863; Ibnu Sa‟d dalam Ath-Thabaqaat 

2/366; dan yang lainnya – shahih] 

Perkataan ini tidaklah menjadi hujjah mutlak karena terbukti umat islam meninggalkan 

perkataan Ibnu Abbas yang merupakan sebaik-baik penerjemah Al Qur‘an. Semua umat 

islam membaca ayat tersebut dengan tasta‘nisuu bukan tasta‘zinuu. 

Kami juga meminta perhatian pembaca agar dengan seksama melihat bahwa hadis atau atsar 

ini walaupun diriwayatkan oleh kitab hadis dan dishahihkan oleh para ulama tetap saja hal 

ini tidak menjadi akidah kita umat islam. Riwayat-riwayat seperti ini dengan jelas 

bertentangan dengan Al Qur‘anul Karim yang mesti ditolak seshahih apapun kedudukannya. 

Berbeda halnya dengan sebagian orang yang mengaku pengikut salafiyun, ia merendahkan 

mahzab lain yaitu Syiah dan tidak jarang dari mereka mengkafirkan syiah dan pengikutnya 

hanya karena di dalam kitab syiah terdapat riwayat tentang perubahan Al Qur‟an. Tentu saja 

hal ini adalah bagian dari kepicikan salafy yang hanya ingin merendahkan dan memfitnah 

mahzab Syiah. Perhatikanlah, riwayat-riwayat yang menunjukkan perubahan Al Qur‟an 

terdapat baik dalam kitab Sunni maupun Syiah dan kedua mahzab tersebut menolak riwayat-

riwayat seperti itu. Kedua mahzab tersebut menolak adanya perubahan dalam Al Qur‟an 

karena Sunni maupun Syiah percaya bahwa Al Qur‟an akan selalu dijaga oleh Allah SWT. 

Kemudian kami juga meminta perhatian pembaca dari kepicikan berpikir orang-orang yang 

mengaku pengikut salafiyun. Mereka dengan mudah menuduh orang-orang yang membela 

mahzab syiah sebagai orang syiah. Jika ada orang yang membongkar kedustaan dan fitnah 

mereka maka orang tersebut akan mereka tuduh sebagai syiah. Jika ada orang yang berhujjah 

dengan hadis Ahlul Bait semisal hadis Tsaqalain mereka dengan gampangnya menuduh 

bahwa orang tersebut syiah dan pemahamannya adalah pemahaman syiah. Mereka ini 

pengidap penyakit syiahpobhia, mereka punya ketakutan yang berlebihan terhadap mahzab 

syiah sehingga setiap hujjah Syiah harus ditolak [walaupun hujjah tersebut shahih di sisi 

Sunni], bagi mereka tidak penting apakah harus berdusta atau tidak, pokoknya syiah mesti 

dikafirkan. 

Perhatikanlah wahai pembaca, fitnah terhadap siapapun [tanpa memandang agama dan 

mahzabnya] adalah kekejian dan layak untuk diluruskan. Orang yang tidak suka jika ada yang 

meluruskan fitnah kemudian ia menyebar tuduhan adalah orang yang punya penyakit di 

hatinya. Tidak sulit untuk mengetahui ulama-ulama sunni yang membela Syiah dari kekejian 

fitnah salafiyun dan ulama-ulama tersebut bukan syiah. Tidak sulit untuk mengetahui ada 

banyak ulama islam yang mengakui kalau mahzab Syiah adalah Islam dan mereka pengikut 

syiah adalah saudara bagi pengikut Sunni. Tetapi salafiyun senantiasa menyebar kekejian 

untuk merendahkan mahzab Syiah. Apa tujuannya? Wallahu‘alam. 
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Bantahan Terhadap Salafy Yang Menolak Keilmuan 

Imam Ali Di Atas Semua Sahabat 

Posted on September 30, 2009 by secondprince  

Bantahan Terhadap Salafy Yang Menolak Keilmuan Imam Ali Di Atas Semua Sahabat 

 

Sepertinya Salafy tidak henti-hentinya untuk membuat keraguan seputar keutamaan Ahlul 

Bait. Kali ini mereka menyebar syubhat tentang keilmuan Imam Ali. Salafy menolak bahwa 

Imam Ali memiliki ilmu di atas semua sahabat. Anehnya salafy sendiri mengakui bahwa 

Imam Hasan telah bersaksi mengenai keutamaan Imam Ali di atas semua sahabat 

 ٢ِ ظَ ػ ؼي ه ٢ِ ر ٖ ػ ٖٔ ر ل ٘خ حُ ز خٍ هط ٢٘ ه ز ٖ ك ػٖ ػَٔٝ ر

 ٕٞ ٚو ح٧ُٝ ز ٓ ٓخ  خ٧ْٓ  ٌْ ٍؿَ ر خٍه وي ك وخٍ ُ ٜ٘ٔخ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ

هللا  ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  خٕ ٍ َٕٝ حٕ ً ِْ ٫ٝ أىًٍٚ ح٥ه ؼ ر   ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

َى ٖٓ  ٓخ ط ٝ ٚ ظق ُ ل ظ٠ ٣ َٜف ك ٘ ٬ ٣ ش ك َح٣ ٤ٚ حُ ؼط ٚؼ ٣ٝ ؼ ز ٤ ُ

ٛخ  ٛي َ خٕ ٣ ً ٚ ْٛ ٖٓ ػطخث ش ىٍ خث ٔؼ ز ٓ ٠خء ح٫  ٤ لَحء ٫ٝ ر ٛ

ِٚ وخىّ ٧ٛ ُ 

Dari Amr bin Hubsy yang berkata “Hasan bin Ali berkhutbah kepada kami setelah 

terbunuhnya Ali RA, Beliau berkata “Sungguh kemarin, seorang laki-laki telah 

meninggalkan kalian, dimana orang-orang terdahulu tidak dapat menandinginya dalam hal 

keilmuan dan orang-orang yang datang kemudian tidak dapat menyainginya. Jika Rasulullah 

SAW mengutusnya dan menyerahkan bendera pasukan kepadanya maka dia tidak akan 

pulang hingga negri itu berhasil ditaklukan. Dia tidak meninggalkan uang kuning (dinar) 

dan uang putih (dirham) kecuali 700 dirham yang merupakan pemberian Rasulullah dan 

telah dia persiapkan untuk pembantu keluarganya. 

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad 1/199 no 1720 dan Fadhail Ash Shahabah 

no 922 dan no 1013, Al Khallal dalam As Sunnah 2/353 no 471 dan diriwayatkan dengan 

jalan Hubairah dan dia adalah Ibnu Yarim dalam Musnad Ahmad 1/199 no 1719, Shahih Ibnu 

Hibban 15/383 no 6936, dan Ibnu Saad dalam Thabaqat Ibnu Sa‟ad 3/38. 

Atsar ini kedudukannya shahih dan telah diriwayatkan oleh para perawi tsiqah. Syaikh 

Ahmad Syakir dan Syaikh Washiullah Abbas telah menshahihkannya dan memang begitulah 

keadaannya. Sebagian salafy menolak bahwa keilmuan Imam Ali di atas semua sahabat, 

Atsar yang jelas ini berusaha ditakwilkan maknanya agar keutamaan Imam Ali tetap di 

bawah ketiga khalifah. 

. 

. 

Tanggapan : 

Salafy berkata 

https://secondprince.wordpress.com/2009/09/30/bantahan-terhadap-salafy-yang-menolak-keilmuan-imam-ali-di-atas-semua-sahabat/
https://secondprince.wordpress.com/2009/09/30/bantahan-terhadap-salafy-yang-menolak-keilmuan-imam-ali-di-atas-semua-sahabat/
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Perlu diketahui bahwa riwayat di atas bukan merupakan sabda Nabi shallallaahu „alaihi wa 

sallam, namun merupakan perkataan Al-Hasan bin „Aliy radliyallaahu „anhuma. Jadi 

statusnya adalah mauquf. 

Perlu diketahui bahwa Imam Hasan adalah Ahlul Bait yang merupakan pegangan umat islam 

agar tidak tersesat sebagaimana telah dijelaskan Nabi SAW dalam hadis Tsaqalain. Oleh 

karena itu perkataan Imam Hasan adalah hujjah, mauquf Ahlul Bait adalah hujjah bagi umat 

islam. 

Salafy berkata 

Sanjungan tersebut dikatakan Al-Hasan bin „Aliy saat terjadi fitnah beberapa saat setelah 

terbunuhnya „Aliy bin Abi Thaalib radliyallaahu „anhu secara dhalim oleh „Abdurrahman 

bin Muljam – semoga Allah memberikan balasan setimpal atas dosa-dosanya. Banyak orang 

terfitnah sehingga membenci „Aliy dan merendahkan kedudukannya. Kemudian, Al-Hasan 

bin „Aliy tampil di atas mimbar untuk mengingkari mereka dan menegaskan keutamaan „Aliy 

di sisinya dan di sisi shahabat secara umum. Dan memang, „Aliy bin Abi Thaalib merupakan 

shahabat yang paling afdlal saat itu 

Pernyataan ini hanyalah klaim semata, hadis tersebut diucapkan oleh Imam Hasan di hadapan 

mereka umat islam yang membaiatnya dan tidak diragukan kalau pengikut Imam Hasan 

sebelumnya juga adalah pengikut yang setia kepada Imam Ali. Maka kita dapat bertanya, 

siapa yang dimaksud salafy dengan banyak orang yang membenci Ali dan merendahkan 

kedudukannya?. Apakah Muawiyah dan pengikutnya? Bukankah mereka berada nan jauh 

disana dan tidak menyaksikan khutbah ini. Kaum khawarijkah? Bukankah mereka yang telah 

diperangi oleh Imam Ali di perang Nahrawan.  Jika pun ada yang menyusup di antara 

pengikut Imam Hasan maka mereka tidak akan berani mencaci dan merendahkan kedudukan 

Imam Ali. Hal seperti itu justru lebih mungkin dilakukan oleh Muawiyah dan pengikutnya. 

Dalam khutbah di atas Imam Hasan mengingatkan kepada para pengikutnya betapa mereka 

telah kehilangan manusia yang begitu mulia dan salah satu kemuliaannya adalah keilmuan 

beliau yang tidak dapat ditandingi oleh orang terdahulu dan kemudian. 

Salafy berkata 

Apa yang dikatakan Al-Hasan bukan dimaksudkan untuk mengunggulkan „Aliy di atas Abu 

Bakr, „Umar, dan „Utsman radliyallaahu „anhum ajma‟iin. Uslub yang dipakai oleh Al-

Hasan bin „Aliy radliyallaahu „anhuma ini mirip dengan yang dilakukan kakeknya, yaitu 

Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam. 

Ini hanyalah usaha yang lemah untuk mengiring hadis agar tunduk pada pandangannya. Teks 

hadisnya menjelaskan bahwa keilmuan Imam Ali tidak dapat dicapai oleh mereka yang 

terdahulu dan tentu disini termasuk ketiga khalifah. Apa dasarnya mengecualikan mereka? 

atau karena mahzabnya tidak mengizinkan siapapun melebihi ketiga khalifah maka dengan 

seenaknya hadis tersebut mesti dipalingkan dari makna zhahirnya. Mari kita lihat uslub yang 

dimaksudkan salafy. Salafy membawakan hadis berikut sebagai analogi 

هللا  ٢ٟ ٖ ػَٔ ٍ زي هللا ر ٠ِ هللا  ػٖ ػ ٛ ز٢  ٘ ؼغ حُ خٍ: ر ٜ٘ٔخ ه ػ

٘خّ  ؼٞ حُ ؼٖ ر ط ي، ك ٣ُ ٖ ٓش ر ٓخ ْ أ ٤ٜ ِ َٓ ػ ؼخ، ٝأ ؼ ِْ ر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ػ
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 ٢ ٘ٞح ك ؼ ط ِْ: )إ ط ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وخٍ حُ ٚ، ك ٓخٍط ٢ ا ك

ْ هللا إ  زَ، ٝح٣ ٤ٚ ٖٓ ه ٓخٍس أر ٢ ا ٕ٘ٞ ك ؼ ط ظْ ط ٘ وي ً ٚ، ك ٓخٍط ا

ٌٛ ٢، ٝإ  ٘خّ اُ ٖٔ أكذ حُ خٕ ُ ٓخٍس، ٝإ ًٝ ٪ وخ ُ ٤ ِ و خٕ ُ ٖٔ أكذ ً ح ُ

ؼيٙ ٢ ر ٘خّ اُ  حُ

Dari „Abdullah bin „Umar radliyallaahu „anhuma, ia berkata : Nabi shallallaahu „alaihi wa 

sallam pernah memberangkatkan pasukan dengan menunjuk Usamah bin Zaid sebagai 

panglima. Kemudian ada sejumlah orang yang mencela/mengkritik tentang 

kepemimpinannya tersebut. Lalu Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda : “Jika kalian 

mencela penunjukkan Usamah sebagai panglima berarti kalian juga mencela penunjukkan 

ayahnya sebagai panglima pada masa sebelumnya. Demi Allah, Zaid memang layak 

memimpin pasukan, dan dia tergolong orang yang paling aku cintai. Sedangkan anaknya ini 

(Usamah) juga termasuk orang yang paling aku cintai” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 

3730, Muslim no. 2426, At-Tirmidziy no. 3816, Ahmad dalam Al-Musnad 2/110 dan 

Fadlaailush-Shahaabah no. 1525]. 

Salafy mengatakan bahwa perkataan Rasul terhadap Zaid dan Usamah sebagai orang yang 

paling aku cintai bukan berarti mengunggulkan Zaid dan Usamah di atas Abu Bakar, Umar, 

Utsman dan Ali. Menurut kami tidak ada masalah dengan itu. Perkataan orang yang paling 

dicintai Rasul SAW bisa saja dikatakan Rasul kepada Ahlul Bait atau sahabatnya. Tetapi 

salafy seharusnya konsisten dalam hal ini dan seharusnya mereka juga tidak pantas 

menjadikan dalil hadis Amr bin Ash (bahwa yang paling dicintai Rasul SAW adalah Abu 

Bakar dan Aisyah) sebagai bukti keunggulan Abu Bakar di atas semua sahabat. 

Uslub hadis tentang Usamah berbeda dengan hadis khutbah Imam Hasan. Dalam khutbah 

Imam Hasan, perkataan beliau dengan jelas mengkhususkan kalau ilmu Imam Ali di atas 

orang terdahulu dan terkemudian, zahir teks menafikan adanya yang menyamai ilmu Imam 

Ali di kalangan orang-orang tersebut. Sedangkan hadis Ibnu Umar dengan perkataan “orang 

yang paling aku cintai” tidaklah menafikan ada orang lain yang mendapatkan perkataan 

serupa. 

Salafy bisa dikatakan tidak pernah bisa memahami hadis Tsaqalain dengan baik karena isi 

hadis Tsaqalain benar-benar bertentangan dengan mahzab mereka. Buktinya adalah mereka 

salafy tidak membedakan antara Ahlul Bait dengan sahabat. Bagi mereka baik sahabat dan 

Ahlul bait sama-sama memiliki keutamaan sehingga tidak perlu dibuat dikotomi padahal 

Rasulullah SAW sendiri dalam hadis Tsaqalain telah membuat dikotomi yang jelas bahwa 

para sahabat diharuskan untuk berpegang teguh kepada Ahlul Bait. Hal inilah yang tidak 

pernah bisa dipahami oleh salafy sehingga bagi mereka perkataan Ahlul Bait dan perkataan 

sahabat memiliki nilai hujjah yang sama. Perhatikan hadis Tsaqalain berikut 

Dalam kitab Ma‟rifat Wal Tarikh Yaqub bin Sufyan Al Fasawi 1/536 disebutkan hadis 

Tsaqalain dengan sanad yang shahih. 

ػََ٘خ ؿ٣ََ ػٖ حُلٖٔ رٖ ػز٤ي هللا ػٖ أر٢ ح٠ُل٠ ػٖ ٣ُي رٖ  ػََ٘خ ٣ل٠٤ هَخٍ َكيَّ َكيَّ

ٚ   أٍهْ هَخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ظْ ر ٌ ٔ ٔ ٓخ إ ط  ٌْ ٤ خٍى ك ٢ ط اٗ



 1360 

ظخد هللا ػِ ٝؿَ ٝػض ِٞح ً ٠ ٖ ط ُ ٖ ٜٔخ ُ ظ٢ ٝاٗ ٤ َٛ ر ٢ أ ٍط

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ظ٠ ٣ خ ك لَه ظ ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Yahya yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir 

dari Hasan bin Ubaidillah  dari Abi Dhuha dari Zaid bin Arqam yang berkata Nabi SAW 

bersabda “Aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang-teguh padanya maka 

kalian tidak akan sesat yaitu Kitab Allah azza wa jalla dan ItrahKu Ahlul BaitKu dan 

keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaKu di Al Haudh. 

Ucapan Nabi SAW di atas diucapkan kepada para sahabatnya dan termasuk juga kepada 

ketiga khalifah. Berdasarkan hadis di atas maka para sahabat diharuskan untuk berpegang 

teguh kepada Itrah Ahlul Bait agar tidak tersesat. Nah bagaimana mungkin sahabat mau 

disamakan dengan Ahlul Bait?. Jelas sekali kedudukan Ahlul Bait dalam hadis Tsaqalain 

lebih tinggi dari kedudukan para sahabat termasuk ketiga khalifah. Jadi tidak ada gunanya 

perkataan salafy 

Kalaupun toh kita pahami tanpa memandang „illat riwayat, maka pujian atau sanjungan 

serupa (yaitu pujian satu shahabat terhadap yang shahabat lainnya) semisal di atas adalah 

banyak. 

Perkataan sahabat tentang sahabat lain tidak bisa disamakan dengan perkataan Ahlul Bait. 

Sahabat Nabi bukanlah hujjah jika ia mauquf sedangkan Ahlul Bait adalah hujjah walaupun 

ia mauquf. Pujian seorang sahabat terhadap sahabat lain terkadang hanya pendapatnya semata 

yang tidak selalu benar. Contohnya adalah  Sanjungan Qabiishah bin Jaabir terhadap ‗Umar 

bin Al-Khaththaab radliyallaahu ‗anhuma sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad dalam 

Fadlaailush-Shahaabah no. 472 dengan sanad shahih 

خٍ َ، ه ٖ ؿخر ٜش ر ٤ ز َأ   ػٖ ه خهلل ٫ٝ أه ِْ ر ٢ أػ ٬ ه ض ٍؿ ٓخ ٍأ٣

ٖ هللا ٖٓ ػَٔ ٢ ى٣ ٚو ك ظخد هللا ٫ٝ أك ٌ ُ 

Dari Qabiishah bin Jaabir, ia berkata : “Tidaklah aku melihat seorang laki-laki pun yang 

lebih mengetahui (berilmu) terhadap Allah, lebih bagus bacaannya terhadap Kitabullah, dan 

lebih paham terhadap agama dibandingkan „Umar”  

Perkataan Qabishah(sebenarnya ia bukan sahabat tetapi mukhadramun) tidaklah menjadi 

hujjah mutlak karena Umar terbukti menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat 

seperti pelarangan beliau terhadap haji tamattu yang masyhur dalam kitab-kitab hadis. 

Sedangkan perkataan Rasulullah SAW terhadap sahabatnya seperti Muadz bahwa ia paling 

mengetahui halal dan haram itu tidak mengandung uslub yang mengkhususkan bahwa 

sahabat lain tidak ada yang menyamainya, apalagi ilmu agama itu tidak hanya terbatas halal 

dan haram saja. Perkataan Nabi SAW tentang Ahlul Bait dalam hadis Tsaqalain justru lebih 

bernilai sebagai hujjah dan mencakup semua ilmu agama karena Ahlul Bait adalah pegangan 

sahabat dan umat islam agar tidak tersesat. Tidak ada kesulitan bagi kami menerima riwayat-

riwayat seperti itu tetapi kami tidak seperti salafy yang dengan seenaknya main generalisasi 

mengkhususkan yang umum atau mengumumkan yang khusus demi kepentingan mahzabnya. 

Salafy berkata 
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Pujian-pujian mereka (para shahabat) kepada yang lain menunjukkan bahwa mereka adalah 

orang-orang yang tawadlu‟ yang mengerti siapa saja yang harus ditinggikan dan siapa saja 

yang harus direndahkan (yaitu orang-orang munafik dan kafir). Setiap shahabat mempunyai 

keutamaan.  

Kami tidak meragukan bahwa setiap sahabat memiliki keutamaan tetapi kami tidak 

sembarangan menundukkan keutamaan sahabat. Kami menempatkan keutamaan sahabat itu 

sesuai pada tempatnya. Menempatkan lebih tinggi pada orang yang memang lebih tinggi 

keutamaannya dan menempatkan lebih rendah pada orang yang rendah keutamaannya. Kami 

tidak seperti salafy yang bahkan tidak bisa membedakan kata-kata kelimuan dengan 

keutamaan, kami tidak seperti salafy yang tidak bisa membdakan kata-kata keilmuan dengan 

kata-kata dicintai. 

Seolah mengerti yang umum dan parsial salafy itu malah berkata 

Dan di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki, mereka semua telah berijma‟ (sepakat) 

untuk mengutamakan Abu Bakr dan „Umar dibandingkan shahabat yang lain – dalam 

keutamaan yang bersifat global/umum (bukan keutamaan yang bersifat parsial). 

Apa maksud perkataan itu?. Dimana letak ijma‘ yang dimaksud, jika memang hanya 

bersandar pada atsar Ibnu Umar maka akan kami tunjukkan nanti hadis yang akan 

membungkam salafy. Lucunya sekarang salafy bicara soal umum dan parsial, padahal yang 

sedang dibahas itu adalah aspek keilmuan Imam Ali. Apakah keilmuan itu keutamaan yang 

bersifat global atau parsial?. Nyatanya bahkan dalam hal parsial pun salafy tidak rela kalau 

ada yang melebihi ketiga khalifah. Salafy menggunakan atsar Ibnu Umar sebagai bukti akan 

adanya ijma‘ sahabat. Ibnu ‗Umar radliyallaahu ‗anhuma berkata 

 ٌَ ٞ ر ِْ أر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ي ٍ ٠ِ ٜػ َٟ ػ لخ ٘خ ٗ ً

ْ ػَٔ ع ٌضػ ٔ ٗ ْ خٕ ػ ٔؼ  ّ ػ

“Kami mengutamakan di jaman Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam : Abu Bakr, 

kemudian „Umar, kemudian „Utsman, kemudian kami diam” [Diriwayatkan oleh Ibnu 

Hibban no. 7251, Ibnu Abi Syaibah 12/9, Ahmad 2/14, Ibnu Abi „Aashim no. 1195, dan Ath-

Thabaraniy no. 13301; shahih]. 

Inikah ijma‘ sahabat yang dimaksud salafy. Mereka berhujjah dengan hadis ini padahal hadis 

ini malah memberatkan keyakinan mereka sendiri. Bukankah salafy mengatakan bahwa 

mereka mengutamakan Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman kemudian Ali. 

Bukankah ijma‘ sahabat berdasarkan atsar Ibnu Umar adalah mengutamakan Abu Bakar 

kemudian Umar kemudian Utsman kemudian para sahabat diam. Begitu pula salafy yang 

berhujjah dengan perkataan Imam Ali bahwa beliau hanyalah seorang laki-laki dari kalangan 

kaum muslimin, kalau memang begitu lantas atas dasar apa salafy mengutamakan Ali setelah 

Utsman. Seharusnya salafy juga diam sebagaimana halnya ijma‘ sahabat yang mereka 

maksudkan. 

Kemudian perhatikan hadis berikut yang menggunakan uslub yang sama dengan hadis Ibnu 

Umar 
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 ٚ ٔؤُ ٚ ك ُِ٘ ٓ ٢ ٘خٙ ك ج ـ َح ك ٔظ ؼ زيهللا ٓ ٖ ػ َ ر يّ ؿخر خٍ ػطخء ه ه

ي  ٠ِ ٜػ ٘خ ػ ؼ ظ ٔظ ٓ ؼْ ح وخٍ ٗ ؼش ك ظ ٔ َٝح حُ ًً ْ ٤خء ػ ٗ وّٞ ػٖ أ حُ

ٌَ ٝػَٔ ٢ ر ِْ ٝأر ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ 

Atha‟ berkata “Jabir bin Abdullah datang untuk menunaikan ibadah umrah. Maka kami 

mendatangi tempatnya menginap. Beberapa orang dari kami bertanya berbagai hal sampai 

akhirnya mereka bertanya tentang mut‟ah. Jabir menjawab “benar, memang kami 

melakukannya pada masa hidup Rasulullah SAW, masa Abu Bakar dan Umar”. [hadis 

Shahih Muslim 2/1022 no 15 (1405) tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi] 

Bukankah salafy mengakui kalau mut‟ah itu diharamkan dan nikah mut‟ah sama halnya 

dengan zina. Perhatikan perkataan Jabir dengan menggunakan kata “kami”. Jika 

dianalogikan dengan atsar Ibnu Umar di atas dimana kata “kami” ditafsirkan salafy sebagai 

ijma‟ sahabat maka dalam hal ini atsar Jabir mengatakan (dengan logika salafy) bahwa 

sahabat telah berijma‟ membolehkan dan melakukan nikah mut‟ah itu artinya mayoritas 

sahabat sudah berzina [berdasarkan perkataan salafy kalau nikah mut‘ah itu sama saja dengan 

zina]. Naudzubillah 

Salafy berkata 

Kalaupun misal kita pertentangkan – (dan sebenarnya kita tidak pernah 

mempertentangkannya) – antara perkataan Al-Hasan bin „Aliy dengan „Aliy yang dua-

duanya membicarakan tentang diri „Aliy radliyallaahu „anhuma; siapakah yang lebih pantas 

untuk didahulukan ? Tentu saja perkataan „Aliy tentang dirinya-lah yang lebih didahulukan 

daripada selainnya, sebagaimana ma‟ruf dalam kaidah-kaidah tarjih ilmu ushul. 

Ini adalah cara berpikir salafy yang campur aduk, atsar Imam Hasan dengan jelas berbicara 

soal keilmuan sedangkan atsar Imam Ali yang dikutip salafy tidak sedikitpun menyinggung 

soal keilmuan. Dan ngomong-ngomong soal tarjih bahwa perkataan seseorang tentang dirinya 

mesti didahulukan maka apa yang akan dikatakan salafy ketika melihat atsar tentang Abu 

Bakar dimana ia berkhutbah 

ي  ٢ ه ؤٗ ٘خّ ك ٜخ حُ ؼي أ٣ ٓخ ر خٍ أ ٤ضه ُٝ  ْ ًَ٤ و ٔض ر ُٝ ٌْ ٤ ِ ػ

ٌٌد  ش ٝحُ ٓخٗ ٜيم أ ٢ حُ وٞٓٞٗ ٓؤص ك ٢ ٝإ أ ٗٞ٘ ٤ ؤػ ٘ض ك ٔ خٕ أك ك

 ٌْ ٤ ٤ق ك ؼ ٠ ش ٝحُ ٤خٗ ٗخء ه ٚو إ  ٤ٚ ك ِ غ ػ ظ٠ أٍؿ ٘ي١ ك ١ٞ ػ ه

يع  ٗخء هللا ٫ ٣ ٘ٚ إ  لن ٓ ظ٠ آهٌ حُ ٤ق ك ؼ ٟ  ٌْ ٤ و١ٞ ك هللا ٝحُ

٤غ  ٘ ٌٍ ٫ٝ ط خُ ْٜ هللا ر ٤َ هللا ا٫ هٌُ ز ٓ  ٢ ـٜخى ك ّٞ حُ ه

ؼض هللا  ٓخ أ١  ٢ ؼٞٗ ٤ ٬ء أ١ ز خُ ْٜٔ هللا ر ّٞ ا٫ ػ ٢ ه ٘ش ك لخك حُ

ٞٓٞح ٌْ ه ٤ ِ ٢ ػ ٬ ١خػش ُ ٚ ك ُٞٓ ٤ض هللا ٍٝ ٜ خًح ػ ٚ ك ُٞٓ ٍٝ  ٠ حُ

هللا  ٌْ َكٔ ٣ ٌْ ٬ط ٛ  

Ia berkata “Amma ba‟du, wahai manusia sekalian sesungguhnya aku telah dipilih sebagai 

pimpinan atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik diantara kalian maka jika berbuat 

kebaikan bantulah aku. Jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku, kejujuran adalah 
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amanah dan kedustaan adalah khianat. Orang yang lemah diantara kalian ia kuanggap kuat 

hingga aku mengembalikan haknya kepadanya jika Allah menghendaki. Sebaliknya yang kuat 

diantara kalian aku anggap lemah hingga aku mengambil darinya hak milik orang lain yang 

diambilnya jika Allah mengehendaki. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah 

kecuali Allah timpakan kehinaan dan tidaklah kekejian tersebar di suatu kaum kecuali adzab 

Allah ditimpakan kepada kaum tersebut. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan 

RasulNya. Tetapi jika aku tidak mentaati Allah dan RasulNya maka tiada kewajiban untuk 

taat kepadaku. Sekarang berdirilah untuk melaksanakan shalat semoga Allah merahmati 

kalian. [Sirah Ibnu Hisyam 4/413-414 tahqiq Hammam Sa‟id dan Muhammad Abu Suailik, 

dinukil Ibnu Katsir dalam Al Bidayah 5/269 dan 6/333 dimana beliau menshahihkannya]. 

Perhatikan perkataan Abu Bakar “bukanlah aku yang terbaik diantara kalian”, jika memang 

perkataan seseorang tentang dirinya mesti didahulukan maka perkataan Abu Bakar bahwa ia 

bukan orang yang terbaik diantara para sahabat Nabi lebih bernilai hujjah. Ibnu Katsir 

dalam Al Bidayah mengatakan bahwa kata-kata Abu Bakar itu hanyalah bagian dari sikap 

tawadhu‟ beliau saja karena beliau jelas orang yang terbaik diantara semua sahabat. 

Begitulah pembelaan seenaknya dan jika memang begitu maka dengan mudahnya dapat 

dikatakan perkataan Imam Ali bahwa yang paling baik adalah Abu Bakar dan Umar 

sedangkan diri Beliau hanyalah seorang dari kaum muslimin juga adalah bagian dari 

tawadhu‘ beliau karena telah banyak hadis shahih yang menunjukkan keutamaan Beliau 

diatas semua sahabat termasuk ketiga khalifah. 

Selanjutnya mari kita ikuti logika bathil salafy yang berhujjah dengan hadis keutamaan Abu 

Bakar tetapi mereka tidak bisa menempatkannya dengan baik.  Hadis pertama yang 

dibawakan salafy adalah hadis Abu Bakar menjadi Imam shalat. Hadis seputar masalah ini 

tidak hanya terbatas pada apa yang dikutip salafy saja, ada hadis-hadis lain yang akan 

memberatkan hujjah salafy. Hadis perihal Abu Bakar sebagai Imam shalat mengandung 

kesimpangsiuran yang akan tampak oleh para peneliti tetapi ghaib dalam pandangan para 

muqallid. Kami akan membawakan dua hadis yang menunjukkan kesimpangsiuran sekaligus 

memberatkan hujjah salafy. 

ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ ُْ ٣وَؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٬ػخً، كؤه٤ٔض ح٬ُٜس 

كٌٛذ أرٞ رٌَ ٣ظويّ، كوخٍ ٗز٢ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رخُلـخد كَكؼٚ، كِٔخ 

ٟٝق ٝؿٚ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، ٓخ ٗظَٗخ ٓ٘ظَحً ًخٕ أػـذ ا٤ُ٘خ ٖٓ ٝؿٚ 

ّٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ُْ ك٤ٖ ٟٝق ُ٘خ، كؤٝٓؤ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ حُ

ِْٝٓ ر٤يٙ ا٠ُ أر٢ رٌَ إٔ ٣ظويّ، ٝأٍه٠ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ حُلـخد كِْ 

 ٣ُوَيٍ ػ٤ِٚ كظ٠ ٓخص

Dari Anas bin Malik yang berkata “Selama tiga hari Rasulullah SAW tidak keluar untuk 

menjadi Imam shalat maka pada hari ketiga setelah iqamat dikumandangkan dan Abu Bakar 

bersiap-siap untuk maju, Nabi berkata “bukalah tirai rumah ini”. Ketika wajah Nabi muncul 

maka seketika kami merasa tidak ada pemandangan yang lebih indah dari wajah Nabi yang 

muncul kepada kami namun beliau mengisyaratkan agar Abu Bakar tetap menjadi Imam dan 

kemudian Beliau menutup kembali kain rumahnya. Pada hari itulah beliau SAW wafat. 

[Shahih Bukhari no 681 dan Shahih Muslim no 419] 
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Hadis di atas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak shalat bersama para sahabat 

sebanyak 3 hari artinya Abu Bakar menjadi Imam shalat selama 3 hari. Selama tiga hari itu 

Rasulullah SAW tidak muncul dan muncul kembali pada hari ketiga di hari wafatnya Beliau 

SAW. Kemudian lihat riwayat yang dikutip salafy berikut 

َ ٤يحُ ز ٜخ: أ٫ ػٖ ػ ِض ُ و ٘ش ك ٠ِ ػخث ِض ػ خٍ: ىه زيهللا؛ ه ٖ ػ ٙ ر

ض:  خُ ِْ؟ ه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٝ ٢٘ ػٖ َٓ ٤ ليػ ط

٘خّ؟”  ٠ حُ ِ ٛ وخٍ ”أ ِْ. ك ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ وَ حُ ٠ِ. ػ ر

 ٢ ٓخء ك  ٢ ؼٞح ُ ٟ خٍ ” ٍٓٞ هللا! ه خ ٍ ي. ٣ ظظَٝٗ ٘ ٣ ْٛ ٘خ: ٫. ٝ ِ ه

ؤؿ٢ٔ ػَ ٘ٞء ك ٤ ٛذ ُ ً ْ َٔ. ػ ظ خؿ ٘خ. ك ِ ؼ ل ٠ذ” ك ٔو ْ حُ ٚ. ػ ٣

 ٍٞٓ خ ٍ ي. ٣ ظظَٝٗ ٘ ٣ ْٛ ٘خ: ٫. ٝ ِ ٘خّ؟” ه ٠ حُ ِ ٛ وخٍ ”أ خم ك أك

 ْ َٔ. ػ ظ خؿ ٘خ. ك ِ ؼ ل ٠ذ” ك ٔو ٢ حُ ٓخء ك  ٢ ؼٞح ُ ٟ وخٍ ” هللا! ك

٘خ:  ِ ٘خّ؟” ه ٠ حُ ِ ٛ وخٍ ”أ خم. ك ْ أك . ػ ٤ٚ ِ ؤؿ٢ٔ ػ ٘ٞء ك ٤ ٛذ ُ ً

 ٢ ٓخء ك  ٢ ؼٞح ُ ٟ وخٍ”  ٍٓٞ هللا! ك خ ٍ ي. ٣ ظظَٝٗ ٘ ٣ ْٛ ٝ .٫

ٛذ ً ْ َٔ. ػ ظ خؿ ٘خ. ك ِ ؼ ل ٠ذ” ك ٔو ْ  حُ . ػ ٤ٚ ِ ؤؿ٢ٔ ػ ٘ٞء ك ٤ ُ

 ٍٞٓ خ ٍ ي، ٣ ظظَٝٗ ٘ ٣ ْٛ ٘خ: ٫. ٝ ِ و ٘خّ؟” ك ٠ حُ ِ ٛ وخٍ ”أ خم ك أك

 ٠ِ ٛ ٍٓٞ هللا  ظظَٕٝ ٍ ٘ ٔـي ٣ ٔ ٢ حُ ٌٞف ك ٘خّ ػ ض ٝحُ خُ هللا! ه

ٍٓٞ هللا  ٍ َٓ ؤٍ ض ك خُ َس. ه ٘خء ح٥ه ؼ ٬س حُ ٜ ُ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

خٙ  ؤط ٘خّ. ك خُ ٢ِ ر ٜ ٌَ، إٔ ٣ ٢ ر ٠ أر ِْ اُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

وخٍ ٍٓٞ ك َ  ٕأ ىٍّأ١ ٍّّٝ ١ٍٙع ٍٍٙح ٍٟٙ ٍٍٙح ٍٍّٝ ٕا :حُ

 َٛ خ ػَٔ!  وخ: ٣ ٤ ٬ ٍه خٕ ٍؿ ًٝ ،ٌَ ٞ ر وخٍ أر ٘خّ. ك خُ ٢ِ ر ٜ ط

 ٞ ْٜ أر ٠ِ ر ٜ ض ك خُ ي. ه ٌُ ض أكن ر وخٍ ػَٔ: أٗ خٍ ك ٘خّ. ه خُ ر

ِْ ٝؿي ٖٓ  ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ْ إ ٍ خّ. ػ ِي ح٣٧ ٌَ ط ر

٬س  ٜ زخّ، ُ ؼ ٛٔخ حُ ٤ٖ. أكي ِ ٤ٖ ٍؿ وَؽ ر لش ك ٔٚ ه ل ٗ .َ ٜظ حُ

ٓؤ  ؤٝ ظؤهَ. ك ٤ ٛذ ُ ً ٌَ ٞ ر خ ٍآٙ أر ِٔ ٘خّ. ك خُ ٢ِ ر ٜ ٣ ٌَ ٞ ر ٝأر

ٜٔخ  خٍ ُ ظؤهَ. ٝه ِْ إٔ ٫ ٣ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٤ٚ حُ اُ

 ٍىد ٝدأ ٕحىٝ .ٍىد ٝدأ دٕؽ ٍٟا ٙحٍّؽأف ”ٙدٕؽ ٍٟا ١ٕحٍّؽأ”

٘خّ  ِْ. ٝحُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٬س حُ ٜ ْ ر خث ٛٞ ه ٝ ٢ِ ٜ ٣

ز٢ ٙ ٘ ٌَ. ٝحُ ٢ ر ٬س أر ٜ ِٕٞ ر ٜ خػي٣ ٬ّ ه ٔ ٤ٚ حُ ِ ٠ هللا ػ ُ 

Dari „Ubaidillah bin „Abdillah, ia berkata : Aku pernah masuk ke tempat „Aisyah 

radliyallaahu „anhaa, lalu aku bertanya kepadanya : “Tidakkah engkau sudi memberitahuku 

tentang sakit Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam ?”. Ia menjawab : “Tentu. Nabi 

shallallaahu „alaihi wa sallam sakit berat. Beliau bertanya : „Apakah orang-orang telah 

shalat ?‟. Kami menjawab : „Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah‟. Beliau 

bersabda : „Ambilkan aku air dalam bejana‟. Kami pun mengambilkannya. Beliau mandi, 

lalu keluar hendak menuju pintu masjid, kemudian beliau pingsan. Setelah sadar beliau 

bertanya : „Apakah orang-orang sudah shalat ?‟. Kami menjawab : „Belum, mereka 
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menunggumu wahai Rasulullah‟. Beliau bersabda : „Ambillkan aku air dalam bejana‟. Kami 

pun mengambilkannya. Kemudian beliau mandi, lalu keluar menuju masjid, namun beliau 

pingsan lagi. Setelah sadar, beliau bertanya : „Apakah orang-orang sudah shalat ?‟. Kami 

menjawab : „Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah‟. „Aisyah berkata : “Ketika itu 

orang-orang beri‟tikaf dimasjid sambil menunggu Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam 

untuk shalat „Isya‟. Maka Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam mengutus seseorang 

kepada Abu Bakr untuk mengimami shalat. Utusan itu menemui Abu Bakr, lalu berkata : 

„Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam menyuruhmu untuk menjadi imam 

shalat‟. Abu Bakr – dan dia adalah orang yang sangat halus perasaannya – berkata : „Wahai 

„Umar, imamilah orang-orang shalat !‟. „Umar menjawab : „Engkau lebih berhak menjadi 

imam‟. Maka Abu Bakr menjadi imam shalat selama beberapa hari. Kemudian Rasulullah 

shallallaahu „alaihi wa sallam merasa tubuhnya agak sehat. Lalu beliau keluar untuk shalat 

Dhuhur dengan dipapah oleh dua orang, salah satunya adalah Al-„Abbas radliyalaahu 

„anhu. Pada saat Abu Bakr akan menjadi imam shalat, ia melihat Rasulullah shallallaahu 

„alaihi wa sallam, lalu mundur. Maka, Nabi shallallaahu „alaihi wa sallam memberinya 

isyarat agar ia jangan mundur. Nabi berkata kepada kedua orang yang memapah beliau : 

Dudukkan aku di samping Abu Bakr‟. Abu Bakr shalat dengan berdiri mengikuti shalat Nabi 

shallallaahu „alaihi wa sallam, sedangkan orang-orang mengikuti shalat Abu bakr. Dan 

Nabi (ketika itu) shalat sambil duduk” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 713 dan Muslim 

no. 418]. 

 

Hadis diatas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar menjadi imam 

shalat kemudian hal itu berlangsung beberapa hari hingga Rasulullah datang untuk shalat 

dzuhur. Jika kita menerima bahwa shalat Rasulullah SAW yang terakhir itu adalah shalat 

dzuhur dan setelah itu selama tiga hari Rasul SAW tidak ikut shalat berjama‘ah hingga beliau 

wafat ( 3 hari berdasarkan hadis Anas sebelumnya) maka itu berarti Abu Bakar mengimami 

shalat lebih dari 3 hari yaitu beberapa hari sebelum shalat Dzuhur Rasul SAW dan 3 hari 

selepas shalat dzuhur Rasul SAW. Padahal dalam hadis Anas disebutkan dengan jelas bahwa 

Rasul SAW tidak shalat berjamaah selama 3 hari. 

Kemudian jika kita menafsirkan bahwa beberapa hari yang dimaksud dalam hadis Aisyah 

(yang dikutip salafy) adalah tiga hari yang dimaksud maka pada hari ketiga itu berarti 

Rasulullah SAW ikut shalat berjama‘ah tetapi hal ini bertentangan dengan riwayat Anas 

bahwa Rasul SAW di hari ketiga tidak ikut shalat berjamaah. Disebutkan dalam Al Bidayah 

bahwa Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 shalat dan ada yang berkata 20 shalat (dalam 

Tahdzib Al Bidayah disebutkan 19 shalat). Hari kamis dimulai Ashar Maghrib Isya kemudian 

hari Jum‘at(5) Sabtu(5) dan Ahad(5) serta fajar hari senin. Itu berarti 

 Abu Bakar mulai menjadi imam shalat ashar hari kamis 
 Nabi SAW dipapah dua orang untuk shalat dzuhur berjama’ah pada hari Kamis 

Dua hal ini akan tampak rancu, hadis Aisyah menyebutkan bahwa Abu Bakar mulai menjadi 

imam shalat pada waktu isya‟ bukan waktu ashar. Dan seandainya Nabi SAW shalat dzuhur 

berjama‘ah pada hari kamis dimana ketika itu Abu Bakar sudah ditunjuk menjadi imam maka 

bagaimana mungkin dikatakan Abu Bakar mulai jadi imam waktu kamis shalat ashar. Hadis 

Aisyah justru menyebutkan bahwa Abu Bakar menjadi imam saat isya‟ kemudian itu 

berlangsung beberapa hari hingga akhirnya Nabi SAW dipapah Abbas RA dan Ali RA 

mengikuti shalat dzuhur. Jika dikatakan shalat dzuhur itu terjadi hari kamis maka Abu Bakar 

telah menjadi imam beberapa hari sebelumnya. Hal ini justru bertentangan dengan riwayat 
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Anas bahwa Abu Bakar menjadi imam selama 3 hari dimulai dari hari kamis. Inilah yang 

kami maksud dengan riwayat yang simpangsiur. 

Kemudian ada kesimpangsiuran lain yang nampak dalam hadis berikut 

ٔخ ػٖ  خٍ ُ ٓي ه ٖ أ ِذ ر ٔط ٖ حُ ٓٞى ر ٖ ح٧ ؼش ر ُٓ ٖ زي هللا ر ػ

لَ  ٗ ٢ ٘يٙ ك خ ػ ِْ ٝأٗ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  َ ؼِ ر ظ ٓ ح

٘خّ  خُ ٢ِ ر ٜ ٝح ٖٓ ٣ وخٍ َٓ ٬س ك ٜ ِ ُ ٍ٬ خٍ ىػخ ر ٤ٖ ه ِٔ ٔ ٔ ٖٓ حُ

خ  ٣ ْ وخٍ ه زخ ك ٌَ ؿخث ٞ ر خٕ أر ٘خّ ًٝ ٢ حُ بًح ػَٔ ك وَؿض ك خٍ ك ه

زَ ػْ خ ً ِٔ وخّ ك خٍ ك ٘خّ ه خُ َٜ ر ٠ِ ػَٔ ك ٛ ٍٓٞ هللا  ٓٔغ ٍ  ٍ

ٍٓٞ هللا  وخٍ ٍ خٍ ك ـَٜح ه ٓ ٬ خٕ ػَٔ ٍؿ ًٝ ٚ ٛٞط  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ هللا ػ

 ٕٞ ِٔ ٔ ٔ ي ٝحُ ٠ هللا ًُ ؤر ٣ ٌَ ٞ ر ٖ أر ؤ٣ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ؼي حٕ  ـخء ر ٌَ ك ٢ ر ٠ أر ؼغ اُ ز خٍ ك ٕٞ ه ِٔ ٔ ٔ ي ٝحُ ٠ هللا ًُ ؤر ٣

 ٖ زي هللا ر خٍ ػ خٍ ٝه ٘خّ ه خُ ٠ِ ر ٜ ٬س ك ٜ ِي حُ ٠ِ ػَٔ ط ٛ

خٍ ٍ ؼش ه ٘ض ُٓ ٘ ٓخ ظ ؼش ٝهللا  ُٓ ٖ خ ر ٢ ٣ ؼض ر ٘ ٛ ٓخًح  لي  ١ ػَٔ ٣ٝ

ي  ٌُ ى ر ِْ أَٓ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٠٘ ح٫ إٔ ٍ ط ٤ٖ حَٓ ك

ٍٓٞ هللا  ٍ ٢ ٗ ٓخ أَٓ ِض ٝهللا  خٍ ه ٘خّ ه خُ ٤ض ر ِ ٛ ٓخ  ي  ًُ ٫ٞ ُٝ

ظي أكن ٖٓ  ٌَ ٍأ٣ خ ر ْ أٍ أر ُ ٖ٤ ٌٖ ك ُٝ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

٬س ٜ خُ ٠َ ر  ك

Dari Abdullah bin Zam‟ah Bin Al Aswad bin Muthalib bin Asad, dia berkata “Ketika 

Rasulullah SAW sakit aku berada di sisinya bersama beberapa orang dari kaum muslimin, 

kemudian Bilal mengumandangkan adzan maka Rasulullah SAW bersabda “perintahkan 

agar seseorang menjadi imam kaum muslimin”. Maka aku keluar dan disana aku bertemu 

Umar, sementara Abu Bakar ketika itu tidak kelihatan. Aku berkata “berdirilah Umar untuk 

menjadi Imam shalat”, maka Umar berdiri dan mulai bertakbir. Ketika Rasulullah SAW 

mendengar suara Umar-Umar dikenal dengan suaranya yang keras-. Rasulullah SAW 

berkata “Mana Abu Bakar? Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan rela dengan 

ini, Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan rela dengan ini”. Maka diutus orang 

untuk mencari Abu Bakar dan akhirnya beliau datang setelah Umar selesai melaksanakan 

shalat dan Abu Bakar kembali shalat mengimami orang-orang. Abdullah bin Zam‟ah berkata 

“Umar berkata kepadaku, celakalah engkau wahai Ibnu Zam‟ah apa yang telah kau perbuat 

terhadapku?. Demi Allah aku tidak mengira apa perintahmu tadi kecuali itu perintah 

Rasulullah SAW, kalau aku tahu maka aku tidak akan berani menjadi Imam shalat. Aku 

berkata “Demi Allah aku tidak pernah diperintahkan Rasulullah SAW untuk memilihmu 

namun ketika kulihat Abu Bakar tidak ada maka engkaulah yang kuanggap berhak untuk 

menjadi Imam shalat”.  

Hadis ini Shahih [Diriwayatkan Ahmad dalam Musnad Ahmad 4/322 dan dishahihkan dalam 

tahqiq Syaikh Ahmad Syakir dan Hamzah Zain no 18808, dalam tahqiq Syaikh Syu‘aib 

beliau mengkritik hadis ini karena an‘an ah Ibnu Ishaq dan dia mudallis tetapi kritikan ini 

lemah karena dalam hadis lain Ibnu Ishaq menyebutkan penyimakan dengan jelas seperti 
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dalam Sunan Abu Dawud no 4660 dimana Syaikh Al Albani berkata hasan shahih dan Al 

Mustadarak Al Hakim no 6703 dan beliau menshahihkannya]. 

Hadis ini tampak jelas bertentangan dengan hadis yang dikutip salafy, ada beberapa poin 

yang akan dibahas 

 Umar pertama-tama menjadi Imam shalat, di hadis ini beliau dengan rela menerima 
perintah menjadi imam tanpa perlu menunggu Abu Bakar padahal di hadis Aisyah (yang 
dikutip salafy) Umar malah menganggap Abu Bakar yang berhak menjadi imam. 

 Kalau memang Umar rela bahwa dirinya menjadi imam, maka bagaimana dengan 
perkataan Rasul SAW “Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan rela dengan ini, 
Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan rela dengan ini”. 

 Abu Bakar tidak ikut menghadiri shalat berjama’ah yang diimami Umar. Abu Bakar datang 
ketika Umar sudah selesai shalat. Anehnya Abu Bakar kembali mengimami orang-orang 
shalat, seolah-olah shalat yang diimami Umar tidak sah sehingga harus diulang. 

Ada yang paling musykil dalam hadis ini yaitu Abu Bakar yang awalnya tidak ikut shalat 

berjama‟ah sehingga perlu dicari atau dipanggil terlebih dahulu. Nah kira-kira apa yang 

akan dikatakan oleh salafy padahal Abdullah bin Mas‘ud radliyallaahu ‘anhu berkata 

 َٕ خ ًَ  ْٕ ٌٞ اِ ٣ َِ َٓ  ْٝ َْ ِٗلَخهُُٚ أَ َ٘خكٌِن هَْي ُػِِ ُٓ ٬َِس ا٫َِّ  َّٜ ْٖ حُ خ ٣َظََوَُِّق َػ َٓ َٝ أ٣َْظَُ٘خ  ٍَ َُوَْي 

َّٚ ِٖ َكظ٠َّ ٣َؤْط٢َِ حُ ُؿ٤َِْ ٍَ  َٖ ٢ ر٤َْ ِ٘ ْٔ َ٤َُ ُٞ ٣ َِ َٔ ُْ ِٚ ح ُ َػ٤َِْ ٠َِّ هللاَّ َٛ  ِ ٍَ هللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٍَ اِ هَخ َٝ ٫َسَ 

ِٚ ُٕ ك٤ِ ًَّ ١ٌِ ٣َُئ ِي حَُّ ـِ ْٔ َٔ ُْ ٬َسَ ك٢ِ ح َّٜ َُٜيٟ حُ ُْ ِٖ ح َ٘ ُٓ  ْٖ ِٓ  َّٕ اِ َٝ َُٜيٟ  ُْ َٖ ح َ٘ ُٓ َ٘خ  َٔ َْ َػَِّ َِّ َٓ َٝ  

”Sungguh aku telah melihat keadaan kami (yaitu keadaan para shahabat)! Tidaklah ada 

yang meninggalkan shalat berjama‟ah (di masjid) kecuali orang munafik yang jelas 

kemunafikannya; atau orang yang yang sakit. Jika ia seorang yang sakit, tentu ia bisa 

berjalan dengan dipapah oleh dua orang sehingga dia bisa mendatangi shalat berjama‟ah. 

Sesungguhnya Rasulullah shallallaahu ‟alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita 

‟sunnah-sunnah huda‟ (= ajaran agama). Dan di antara sunnah-sunnah huda tersebut 

adalah shalat berjama‟ah di masjid yang di dalamnya dikumandangkan adzan” 

[Diriwayatkan oleh Muslim no. 654]. 

Itulah sekelumit hal-hal yang tampak simpang siur dari riwayat Abu Bakar menjadi Imam 

shalat, belum lagi jika riwayat ini dibenturkan dengan riwayat penunjukkan dan perintah 

Rasul SAW  mengenai Sarriyah Usamah maka akan tampak kemusykilan yang lain yang 

perlu diteliti lebih lanjut. Bagi kami tidak masalah jika salafy mengklaim keutamaan Abu 

Bakar sebagai Imam shalat tetapi bukan berarti keilmuan Abu Bakar melebihi keilmuan 

Imam Ali. Anehnya salafy malah melupakan sabda Rasulullah SAW dihadapan banyak 

sahabat yaitu perkataan Rasul SAW di ghadirkum dimana saat itu Rasulullah SAW 

memegang tangan Ali dan menyatakan bahwa Ahlul bait adalah pegangan Umat islam 

termasuk Abu Bakar agar tidak tersesat. Hadis Tsaqalain adalah sebaik-baik bukti bahwa 

ilmu Imam Ali berada diatas semua sahabat sehingga para sahabat diperintahkan untuk 

berpegang padanya. 

Mari kita bahas hadis terakhir yang menjadi hujjah salafy yaitu Hadits tentang wasiat Nabi 

shallallaahu ‗alaihi wa sallam untuk menemui Abu Bakr radliyallaahu ‗anhu sepeninggal 

beliau. 
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ٍٓٞ هللا  ض ٍ ٓؤُ أس  ؛ إٔ حَٓ ٤ٚ ؼْ، ػٖ أر ٖ ٓط ٤َ ر ز ٖ ؿ ػٖ ٓلٔي ر

خ  ض: ٣ وخُ . ك ٤ٚ َؿغ اُ ٛخ إٔ ط ؤَٓ جخ. ك ٤ ٗ  ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ِْ أؿيى؟  جض ك ض إ ؿ ٍٓٞ هللا! أٍأ٣ ٍ–  ٢٘ ؼ ٜخ ط ؤٗ ً :٢ خٍ أر ه

ٔٞص   .”ٍىد حدأ ١صأف ١ٕ١ىؽص ٍّ ٕاف” –حُ

Dari Muhammad bin Jubair bin Muth‟im, dari ayahnya : Bahwasannya ada seorang wanita 

bertanya kepada Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam tentang sesuatu perkara. Maka 

beliau memerintahkannya untuk kembali lagi (di lain waktu). Maka wanita itu berkata : 

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku datang namun aku tidak dapat 

menemuimu ?” – Ayahku (Jubair bin Muth‟im) berkata : „Sepertinya yang ia maksudkan jika 

beliau wafat‟ – . Maka beliau bersabda : “Apabila engkau tidak dapat menemuiku, maka 

temuilah Abu Bakr” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 3659, Muslim no. 2386, dan yang 

lainnya]. 

 

Hadis ini dijadikan hujjah salafy bahwa Rasul SAW telah menunjuk Abu Bakar sebagai orang 

yang akan menyelesaikan perkara wanita tersebut jika wanita tersebut tidak menemui Nabi 

SAW. Kami tidak menolak hadis ini tetapi tindakan asal generalisasi seenaknya salafy yang 

mengatakan hadis ini menunjukkan keilmuan Abu Bakar diatas semua sahabat lain adalah 

sesuatu yang keliru. Perkataan Rasul SAW tentang Abu Bakar berlaku untuk wanita tersebut 

tidak ada keterangan itu juga berlaku bagi yang lain. Selain itu di hadis tersebut tidak ada 

keterangan soal ilmu apalagi dikatakan Abu Bakar mewarisi semua ilmu Rasul SAW. Itu 

namanya menarik-narik dalil agar sesuai dengan keinginannya. Dalil yang sangat jelas adalah 

Rasul SAW telah menunjuk Imam Ali sebagai pemimpin (wali) bagi setiap orang mukmin 

َ ٓئٖٓ  ً ٢ ض ُٝ ٢ِ أٗ ؼ خٍ ُ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  حٕ ٍ

ؼي١  ر

Rasulullah SAW bersabda kepada Ali “Engkau adalah pemimpin (wali) bagi setiap mukmin 

setelahku”. [diriwayatkan dalam Musnad Abu Daud Ath Thayalisi no 829 dan 2752, Sunan 

Tirmidzi no 3713, Khasa‟is An Nasa‟i no 89, Musnad Abu Ya‟la no 355, Shahih Ibnu Hibban 

no 6929, Musnad Ahmad 5/356 dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dan Al Mustadrak 

3/134, Ibnu Hajar dalam Al Ishabah 4/468 menyatakan sanadnya kuat, Syaikh Al Albani 

memasukkan hadis ini dalam Silsilah Ahadits As Shahihah no 2223]. 

Hadis di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Imam Ali adalah wali atau pemimpin bagi 

setiap orang beriman sepeninggal Nabi SAW termasuk diantaranya ketiga khalifah. Untuk 

membungkam syubhat yang mengatakan bahwa kata wali bukan berarti pemimpin maka 

kami katakan silakan lihat sendiri khutbah Abu Bakar yang kami kutip sebelumnya. Khutbah 

tersebut diucapkan setelah beliau dibaiat sebagai khalifah dan perhatikan kata yang ia 

gunakan, ia tidak menggunakan kata khalifah tetapi wali untuk menyatakan 

kepemimpinannya. Maka teranglah bagi kita bahwa pemahaman salafy yang mendistorsi 

atsar Imam Hasan RA diatas adalah salah. 

Akhir kata kami akan tutup pokok bahasan yang panjang ini dengan riwayat bukti keilmuan 

Abu Bakar dan Umar 
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 َ٠ ظ٠ ط ظ٠ ٓ زخّ ك ٖ ػ خٍ ػَٝس ٫ر خٍ ه ٌش ه ٤ ِ ٓ ٢ ٖ أر ػٖ ر

 ٢ َس ك ٔؼ خُ خ ر ٗ ؤَٓ خٍ ط ش ه خ ػ٣َ ٓخ ًحى ٣ خٍ  زخّ ه ٖ ػ خ ر ٘خّ ٣ حُ

ٖ ع وخٍ ر ٌَ ٝػَٔ ك ٞ ر ٠ٜ أر ي ٗ لؾ ٝه َٜٗ حُ ِٜخ أ ؼ ي ك خّ ه ر

زغ  ٛٔخ أط خ  خٗ وخٍ ػَٝس ً ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

٘ي ٓ ٚ ِْ ر ِْ ٝحػ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  َ ُ 

Dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata “Urwah berkata kepada Ibnu Abbas “sampai kapan 

engkau akan menyesatkan manusia wahai Ibnu Abbas?. Ibnu Abbas berkata “Apa itu wahai 

Urayyah?”. Urwah menjawab “Engkau menyuruh kami melaksanakan umrah pada bulan-

bulan haji padahal Abu Bakar dan Umar telah melarangnya”. Ibnu Abbas pun berkata “Itu 

telah dilakukan oleh Rasulullah SAW”. Urwah berkata “Mereka berdua (Abu Bakar dan 

Umar) juga mengikuti Rasulullah SAW dan lebih mengetahui daripada engkau”. 

[diriwayatkan Ahmad dalam Musnadnya 1/252 no 2277 dishahihkan oleh Syaikh Syu‟aib Al 

Arnauth dan Syaikh Ahmad Syakir]. 

Rasulullah SAW tidak pernah melarang umrah pada bulan-bulan haji. Hal ini telah 

ditegaskan oleh Ibnu Abbas dan banyak sahabat lain (lagipula umat islam sekarang justru 

mempraktekkan umrah pada bulan haji) jadi bagaimana mungkin Abu Bakar dan Umar 

melarang sesuatu yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Dan tampaknya Urwah bin Zubair 

terlalu mengagung-agungkan Abu Bakar dan Umar sehingga baginya mereka jauh lebih 

mengetahui walaupun perkataan mereka bertentangan dengan sunah Rasul SAW. 

Wallahu‟alam 

Kedudukan Hadis ”Memisahkan Diri Dari Ali Berarti 

Memisahkan Diri Dari Nabi SAW” 

Posted on September 25, 2009 by secondprince  

Kedudukan Hadis ”Memisahkan Diri Dari Ali Berarti Memisahkan Diri Dari Nabi 

SAW”. 

 

Dalam tulisan kali ini akan dibahas contoh lain kesinisan salafy dalam menyikapi hadis-hadis 

keutamaan Ahlul Bait. Hadis ini termasuk salah satu hadis yang menjadi korban syiahphobia 

yang menjangkiti para ulama.  

 ٖ ٘خ ػخَٓ ر ؼ ٤َ ه ٔ ٗ ٖ ٘خ ر ؼ ٢ ه ٢٘ أر خٍ كيػ زي هللا ه ٘خ ػ كيػ

 ًٍ ٢ زش ػٖ أر ِ ؼ ٖ ػ ش ر ؼخ٣ٝ ـلخف ػٖ ٓ ٞ حُ ٢٘ أر خٍ كيػ ز٢ ه ٔ حُ

 ٢٘ خٍه ٚ ٖٓ ك ٢ِ حٗ خ ػ ٣ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ خٍ ه ه

٢٘ خٍه وي ك ي ك خٍه خٍم هللا ٖٝٓ ك وي ك  ك

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Amir bin As Sibth yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Abul Jahhaf dari Muawiyah bin Tsa‟labah dari Abu Dzar yang berkata Rasulullah SAW 

https://secondprince.wordpress.com/2009/09/25/kedudukan-hadis-%e2%80%9cmemisahkan-dari-ali-berarti-memisahkan-diri-dari-nabi-saw%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2009/09/25/kedudukan-hadis-%e2%80%9cmemisahkan-dari-ali-berarti-memisahkan-diri-dari-nabi-saw%e2%80%9d/
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bersabda “Wahai Ali, siapa yang memisahkan diri dariKu maka dia telah memisahkan diri 

dari Allah dan siapa yang memisahkan diri dariMu maka dia telah memisahkan diri 

dariKu”. 

 

Hadis dengan sanad diatas diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Fadhail As Shahabah 

no 962. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak no 4624 dan no 

4703, Al Bukhari dalam Tarikh Al Kabir juz 7 no 1431 biografi Muawiyah bin Tsa‘labah, 

Ibnu Ady dalam Al Kamil 3/82 dan Al Bazzar dalam Musnad Al Bazzar no 4066. Berikut 

sanad riwayat Al Bazzar 

 َ٤ ٔ ٗ ٖ زي هللا ر خ ػ خ٫ ٗ خى ه ٣ُ ٖ ٤ْ ر َحٛ ٌٍ٘ ٝار ٔ ٖ حُ ٢ِ ر ٘خ ػ كيػ

ش  ؼخ٣ٝ ٢ ػٞف ػٖ ٓ ـلخف ىحٝى ػٖ أر ٢ حُ ز٢ ػٖ أر ٔ ٖ حُ ػٖ ػخَٓ ر

ٚ٘ ٢ٟ هللا ػ ٍ ًٍ ٢ زش ػٖ أر ِ ؼ ٖ ػ ٢ِ ر ؼ ٍٓٞ هللا ُ خٍ ٍ خٍ ه خ   ه ٣

٢٘ خٍه ٢ِ ك خ ػ ي ٣ خٍه ٚ هللا ٖٝٓ ك خٍه ٢٘ ك خٍه ٢ِ ٖٓ ك  ػ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Mundzir dan Ibrahim bin Ziyad yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Amir bin As Sibth dari Abul Jahhaf 

Dawud bin Abi Auf dari Muawiyah bin Tsa‟labah dari Abu Dzar RA yang berkata Rasulullah 

SAW bersabda kepada Ali “Wahai Ali siapa yang memisahkan diri dariKu maka dia telah 

memisahkan diri dari Allah dan siapa yang mmisahkan diri dariMu Ali maka dia telah 

memisahkan diri dariKu”. 

. 

. 

Kedudukan Hadis  

Hadis ini sanadnya shahih, telah diriwayatkan oleh para perawi terpercaya sebagaimana 

yang dikatakan Al Haitsami dalam Majma‟ Az Zawaid 9/184 no 14771 setelah membawakan 

hadis Abu Dzar RA di atas 

وخ ٚ ػ زِحٍ ٍٝؿخُ  صٍٝحٙ حُ

Hadis riwayat Al Bazzar dan para perawinya tsiqat. 

 

Al Hakim telah mnshahihkan hadis ini dalam kitabnya Al Mustadrak no 4624 dan memang 

begitulah keadaannya. Berikut keterangan mengenai para perawi hadis tersebut 

 Ali bin Mundzir disebutkan Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 7 no 627 bahwa ia dinyatakan 
tsiqat oleh Abu Hatim, An Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ibnu Numair. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 
1/703 memberikan predikat shaduq padahal ia sebenarnya orang yang tsiqah. Oleh karena 
itu Syaikh Syu’aib Al Arnauth dan Bashar Awad Ma’ruf dalam Tahrir Taqrib At Tahdzib no 
4803 menyatakan Ali bin Mundzir tsiqat. 

 Abdullah bin Numair, disebutkan Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 6 no 110 bahwa ia telah 
dinyatakan tsiqat oleh para ulama seperti Ibnu Ma’in, Ibnu Sa’ad, Ibnu Hibban dan Al Ajli. 
Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/542 menyatakan ia tsiqah. 
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 Amir bin As Sibth atau Amir bin As Simth, Ibnu Hajar menuliskan biografinya dalam At 
Tahdzib juz 5 no 108 dan ia telah dinyatakan tsiqat oleh Yahya bin Sa’id, Ibnu Hibban, An 
Nasa’i dan Ibnu Ma’in berkata “shalih”. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/461 menyatakan ia 
tsiqah. 

 Abul Jahhaf namanya Dawud bin Abi Auf. Ibnu Hajar menuliskan biografinya dalam At 
Tahdzib juz 3 no 375 dan ia telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Ma’in dan Ahmad bin Hanbal. 
Abu Hatim berkata “hadisnya baik” dan An Nasa’i berkata “tidak ada masalah dengannya”. 
Ibnu Syahin telah memasukkan Abul Jahhaf sebagai perawi tsiqah dalam kitabnya Tarikh 
Asma’ Ats Tsiqat no 347. Ibnu Ady telah mengkritik Abul Jahhaf karena ia banyak 
meriwayatkan hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait dan tentu saja kritikan seperti ini tidak 
beralasan sehingga pendapat yang benar Abul Jahhaf seorang yang tsiqah. 

 Muawiyah bin Tsa’labah, ia seorang tabiin yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkan namanya 
dalam Ats Tsiqat juz 5 no 5480 seraya menegaskan bahwa ia meriwayatkan hadis dari Abu 
Dzar dan telah meriwayatkan darinya Abul Jahhaf. Al Bukhari menyebutkan biografinya 
dalam Tarikh Al Kabir juz 7 no 1431 seraya membawakan sanad hadis di atas dan tidak 
sedikitpun Bukhari memberikan cacat atau jarh pada Muawiyah bin Tsa’labah dan hadis 
yang diriwayatkannya. Abu Hatim dalam Al Jarh Wat Ta’dil 8/378 no 1733 menyebutkan 
bahwa Muawiyah bin Tsa’labah meriwayatkan hadis dari Abu Dzar dan telah meriwayatkan 
darinya Abul Jahhaf Dawud bin Abi Auf. Abu Hatim sedikitpun tidak memberikan cacat atau 
jarh padanya. Adz Dzahabi memasukkan nama Muawiyah bin Tsa’labah dalam kitabnya 
Tajrid Asma’ As Shahabah no 920 dimana ia mengutip Al Ismaili bahwa Muawiyah bin 
Tsa’labah seorang sahabat Nabi, tetapi Ibnu Hajar dalam Al Ishabah 6/362 no 8589 
menyatakan bahwa Muawiyah bin Tsa’labah seorang tabiin. Tidak menutup kemungkinan 
kalau Muawiyah bin Tsa’labah seorang sahabat atau jika bukan sahabat maka ia seorang 
tabiin. Statusnya sebagai tabiin dimana tidak ada satupun yang memberikan jarh 
terhadapnya dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat sudah cukup sebagai bukti 
bahwa ia seorang tabiin yang tsiqat. 

Keterangan di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan oleh para perawi 

tsiqat sehingga tidak diragukan lagi kalau hadis tersebut shahih. Sayangnya para pendengki 

tidak pernah puas untuk membuat syubhat-syubhat untuk meragukan hadis tersebut seolah 

hati mereka tidak rela dengan keutamaan Imam Ali yang ada pada hadis tersebut. Mari kita 

lihat syubhat salafiyun seputar hadis ini. 

. 

. 

Syubhat Salafy Yang Cacat 

Syaikh Al Albani memasukkan hadis ini dalam kitabnya Silsilah Ahadits Ad Dhaifah no 4893 

dan berkata bahwa hadis ini mungkar. Pernyataan beliau hanyalah mengikut Adz Dzahabi 

dalam Talkhis Al Mustadrak hadis no 4624 dan Mizan Al I‟tidal no 2638 yang berkata “hadis 

mungkar”. Seperti biasa perkataan ini muncul dari penyakit syiahphobia yang menjangkiti 

mereka, seolah mereka tidak rela dengan keutamaan Imam Ali, tidak rela kalau hadis ini 

dijadikan hujjah oleh kaum Syiah, tidak rela kalau keutamaan Imam Ali melebihi semua 

sahabat yang lain. Apa dasarnya hadis di atas disebut mungkar?. Silakan lihat, adakah 

kemungkaran dalam hadis di atas. Adakah isi hadis di atas mengandung suatu kemungkaran?. 

Apakah keutamaan Imam Ali merupakan suatu kemungkaran?. Sungguh sangat tidak bernilai 

orang yang hanya berbicara mungkar tanpa menyebutkan alasan dan dimana letak 

kemungkarannya. Begitulah yang terjadi pada Adz Dzahabi dan diikuti oleh Syaikh Al 
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Albani, mereka hanya seenaknya saja menyebut hadis tersebut mungkar. Tentu saja jika suatu 

hadis disebut mungkar maka akan dicari-cari kelemahan pada sanad hadis tersebut. 

Syaikh Al Albani melemahkan sanad hadis ini karena Muawiyah bin Tsa‘labah bahwa ia 

hanya dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban sedangkan Abu Hatim dan Bukhari tidak 

memberikan komentar yang menta‘dil ataupun yang mencacatnya. Memang bagi salafyun 

tautsiq Ibnu Hibban yang menyendiri tidaklah berharga dengan alasan Ibnu Hibban sering 

menyatakan tsiqah para perawi majhul. Sayang sekali alasan ini tidak bisa dipukul rata 

seenaknya. Muawiyah bin Tsa‘labah tidak diragukan seorang tabiin dimana Al Hakim 

berkata tentang tabiin dalam Ma‟rifat Ulumul Hadis hal 41 

٘خ ٤َ حُ و ّ هَٗخً رؼـي حُٜلـخرش ٖٓ ٗـخكٚ أٛلـخد ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ك

 ِّْٝٓ، ٝكلع ػْٜ٘ حُي٣ٖ ٝحُٖٔ٘

Sebaik-baik manusia setelah sahabat adalah mereka yang bertemu langsung dengan sahabat 

Rasulullah SAW, memelihara dari mereka agama dan sunnah. 

Jadi kalau seorang tabiin tidak dinyatakan cacat oleh satu orang ulamapun bahkan para ulama 

semisal Al Bukhari dan Abu Hatim menyebutkan biografinya tanpa menyebutkan cacatnya 

maka tautsiq Ibnu Hibban dapat dijadikan hujjah, artinya tabiin tersebut seorang yang tsiqah. 

Mari kita lihat seorang perawi yang akan menggugurkan kaidah salafy yang seenaknya 

merendahkan tautsiq Ibnu Hibban, dia bernama Ishaq bin Ibrahim bin Nashr. Ibnu Hajar 

menyebutkan keterangan tentangnya dalam At Tahdzib juz 1 no 409. Disebutkan oleh Ibnu 

Hajar bahwa Ishaq bin Ibrahim adalah perawi Bukhari dan hanya Bukhari yang 

meriwayatkan hadis darinya. Tidak ada satupun ulama yang menta‘dil beliau kecuali Ibnu 

Hibban yang memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Bahkan Al Bukhari yang menuliskan 

biografi Ibrahim bin Ishaq dalam Tarikh Al Kabir juz 1 no 1212 hanya berkata 

ٓش ٓخ خ أ ٓٔغ أر  ْ٤ َحٛ ٞ ار َٜ أر ٗ ٖ ٤ْ ر َحٛ ٖ ار ٓلخم ر  ا

Ishaq bin Ibrahim bin Nashr Abu Ibrahim mendengar hadis dari Abu Usamah 

 

Adakah dalam keterangan Bukhari di atas ta‘dil kepada Ishaq bin Ibrahim?. Tidak ada dan 

tentu berdasarkan kaidah salafy yang menganggap tautsiq Ibnu Hibban tidak bernilai maka 

Ishaq bin Ibrahim itu majhul dan hadisnya cacat. Tetapi bertolak belakang dengan logika 

salafy itu justru Ishaq bin Ibrahim dijadikan hujjah oleh Bukhari dalam kitabnya Shahih 

Bukhari. 

Seperti biasa ternyata syaikh kita satu ini telah menentang dirinya sendiri. Syaikh Al Albani 

dalam Silsilah Ahadits As Shahihah no 680 telah memasukkan hadis yang di dalam sanadnya 

ada perawi yang bernama Abu Sa‟id Al Ghifari yang hanya dita‟dilkan oleh Ibnu Hibban 

bahkan Syaikh mengakui kalau Abu Hatim dalam Jarh Wat Ta‟dil hanya menyebutkan 

biografinya tanpa memberikan komentar jarh ataupun ta‟dil. Dan yang paling lucunya 

Syaikh Al Albani mengakui kalau ia menguatkan hadis tersebut karena Abu Sa‟id Al Ghifari 

adalah seorang tabiin. Sungguh kontradiksi syaikh kita satu ini. Mengapa sekarang di hadis 

Abu Dzar yang berisi keutamaan Imam Ali Syaikh mencampakkan metodenya sendiri dan 

bersemangat untuk mendhaifkan hadis tersebut. Apa masalahnya wahai syaikh?. 
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Selain itu Syaikh Al Albani juga menyebutkan syubhat yang lain yaitu ia melemahkan hadis 

ini karena Abul Jahhaf Dawud bin Abi Auf walaupun banyak yang menta‘dilkan Abul 

Jahhaf, syaikh Al Albani mengutip perkataan Ibnu Ady seperti yang tertera dalam Al Mizan 

no 2638 

وخٍ ٖ ػيٟ ك ٚ  حر ظؾ ر ل ٣ ٖٔٓ ٘ي١  ٛٞ ػ  ْ٤ ؼ٢  ُ ٤ ٗ ٓخ    ٓش  ػخ

٤ض ز َٛ حُ َ أ ٠خث ٢ ك ٚ ك ٣َٝ ٣ 

Ibnu Ady berkata “Menurutku ia bukan seorang yang dapat dijadikan hujjah, seorang syiah 

dan kebanyakan hadis yang diriwayatkannya adalah tentang keutamaan Ahlul Bait. 

Bagaimana mungkin Syaikh mengambil perkataan Ibnu Ady dan meninggalkan Ibnu Ma‘in, 

Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim dan An Nasa‘i. Seperti yang kami katakan sebelumnya jarh 

Ibnu Ady diatas tidak bernilai sedikitpun karena alasan seperti itu tidak dibenarkan. 

Bagaimana mungkin seorang perawi hanya karena ia syiah atau hanya karena ia 

meriwayatkan hadis keutamaan Ahlul bait maka hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah. Apa 

namanya itu kalau bukan syiahphobia!. Abul Jahhaf adalah perawi yang tsiqah dan untuk 

mencacatnya diperlukan alasan yang kuat bukan alasan ngawur seperti yang dikatakan Ibnu 

Ady karena kalau ucapan Ibnu Ady itu dibenarkan maka alangkah banyaknya perawi yang 

hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah(termasuk hadis Bukhari dan Muslim) hanya karena ia 

syiah atau hanya karena ia meriwayatkan hadis keutamaan Ahlul bait. 

. 

. 

Kesimpulan 

Hadis Abu Dzar di atas adalah hadis yang shahih dan para perawinya tsiqat sedangkan 

syubhat-syubhat salafiyun untuk mencacatkan hadis tersebut hanyalah ulah yang dicari-cari 

dan tidak bernilai sedikitpun. Sungguh kedengkian itu menutupi jalan kebenaran. 

Salam Damai 

Hadis Tentang Adanya Kitab Nama Ahli Surga Dan Kitab 

Nama Ahli Neraka 

Posted on Juli 19, 2009 by secondprince  

Hadis Tentang Adanya Kitab Nama Ahli Surga Dan Kitab Nama Ahli Neraka 

 

Percayakah anda jika terdapat Kedua Kitab dimana Kitab yang satu memuat nama-nama 

Penghuni Surga seluruhnya dan Kitab yang satunya memuat nama-nama Penghuni neraka 

seluruhnya?. Ketika saya mengatakan ini, beberapa orang dengan sinis berkata bahwa itu 

cuma keanehan yang hanya ada di dalam syiah. Sungguh luar biasa pikiran mereka, setiap 

apa saja yang saya katakan dan berbau aneh, mereka mencibir seraya berkata Syiah. Jika 

mereka malas membaca maka jangan samakan dengan orang lain yang mau belajar dan 

https://secondprince.wordpress.com/2009/07/19/hadis-tentang-adanya-kitab-nama-ahli-surga-dan-kitab-nama-ahli-neraka/
https://secondprince.wordpress.com/2009/07/19/hadis-tentang-adanya-kitab-nama-ahli-surga-dan-kitab-nama-ahli-neraka/
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membaca. Keterangan ini justru saya dapatkan dari kitab-kitab hadis yang mu‘tabar seperti 

Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad. 

Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad 2/167 no 6563 

٤غ  ٘خ ُ ْٓ ػ وخ ٖ حُ ْٗ ر ٛخ ٘خ  ٢ ػ ٢٘ أر زي هللا كيػ ٘خ ػ كيػ

ل٠ ح ٗ ١َ ػٖ  ؼخك ٔ ٤َ حُ ز ٞ ه ٢٘ أر ٖ كيػ زي هللا ر زل٢ ػٖ ػ ٛ ٧

 ٍٞٓ ٘خ ٍ ٤ ِ خٍ هَؽ ػ ِْ ه ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ػَٔٝ ػٖ ٍ

ٌٛحٕ  ٓخ  يٍٕٝ  وخٍ أط خٕ ك ظخر يٙ ً ٢ ٣ ِْ ٝك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ هللا 

 ٢ ١ٌِ ك خٍ ُ ٍٓٞ هللا ه خ ٍ خ ٣ زَٗ و ٘خ ٫ ح٫ إٔ ط ِ خٍ ه خٕ ه ظخر ٌ حُ

ٓٔخء أٙ ؤ ٠ ر ؼخُ زخٍى ٝط ٤ٖ ط ٔ ؼخُ ظخد ٖٓ ٍد حُ ٌٛح ً  ٠٘ ٤ٔ يٙ حُ ٣ ٍ

 ْ ٤ٜ ِحى ك ٫ ٣ ْٛ ٠ِ آهَ ْ أؿَٔ ػ ِْٜ ػ زخث ْٜ ٝه خث ٓٔخء آر ٘ش ٝأ ـ حُ

٘خٍ  َٛ حُ ظخد أ ٌٛح ً ٔخٍٙ  ٢ ٣ ١ٌِ ك خٍ ُ ْ ه يح ػ ْٜ٘ أر وٚ ٓ ٘ ٫ٝ ٣

ِحى  ٫ ٣ ْٛ ٠ِ آهَ ْ أؿَٔ ػ ِْٜ ػ زخث ْٜ ٝه خث ٓٔخء آر ْٜ ٝأ ٓٔخث ؤ ر

٠ِ هللا  ٛ ٍٓٞ هللا  ٛلخد ٍ وخٍ أ يح ك ْٜ٘ أر وٚ ٓ ٘ ٫ٝ ٣ ْ ٤ٜ ك

٢ٗء اًح  ١٨ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ خٍ  ػ ٘ٚ ه َؽ ٓ ي ك ٌٛح أَٓ ه خٕ  َ حٕ ً ٔؼ ٗ

ٛخكذ  بٕ  ٞح ك خٍر ٓيىٝح ٝه  ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ

٘خٍ  ٛخكذ حُ ٘ش ٝحٕ ػَٔ أ١ ػَٔ ٝحٕ  ـ َٛ حُ َ أ ٔؼ ٚ ر ظْ ُ و ٘ش ٣ ـ حُ

٠ٜخ  ز و ٤يٙ ك خٍ ر ْ ه ٘خٍ ٝحٕ ػَٔ أ١ ػَٔ ػ َٛ حُ َ أ ٔؼ ٚ ر ظْ ُ ٤و ُ

٢٘ ف ٤ٔ خُ خٍ ر ْ ه زخى ػ ؼ ٌْ ػِ ٝ ؿَ ٖٓ حُ َؽ ٍر خٍ ك ْ ه ٜخ ػ زٌ ر ٗ

 ٢ ن ك ٣َ وخٍ ك َٟٔ ك ٤ خُ زٌ ر ٘ش ٝٗ ـ ٢ حُ ن ك ٣َ وخٍ ك ك

َ٤ ؼ ٔ  حُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku 

Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Qasim yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Laits yang berkata telah menceritakan kepadaku Abu Qabil Al 

Ma‟afiri dari Syafi‟ Al Asbahi dari Abdullah bin Amr dari Rsulullah SAW, Abdullah berkata 

“Rasulullah SAW keluar menemui kami dengan kedua kitab di tangan Beliau. Kemudian 

Beliau bertanya “Apakah kalian mengetahui kedua kitab ini?. Kami menjawab “tidak wahai 

Rasulullah kecuali Anda mengabarkan kepada kami”. Kemudian Beliau bersabda mengenai 

kitab di tangan kanannya “Ini adalah Kitab yang berasal dari Rabb semesta Alam, di 

dalamnya terdapat nama-nama penduduk surga dan nama-nama orang tua mereka serta 

kabilah mereka. Jumlahnya telah ditutup dengan orang terakhir dari mereka dan tidak akan 

ditambah dan tidak pula dikurangi”. Kemudian Beliau bersabda tentang kitab di tangan 

kirinya “Adapun ini adalah Kitab dari Rabb semesta Alam, di dalamnya terdapat nama-

nama penghuni neraka dan nama-nama orang tua serta kabilah mereka. Jumlahnya telah 

ditutup dengan terakhir dari mereka sehingga tidak akan bertambah ataupun berkurang 

untuk selama-lamanya. Kemudian para sahabat berkata “kalau begitu dimana amalan wahai 

Rasulullah SAW jika semuanya sudah ditetapkan?”. Beliau menjawab “berusahalah dan 

mendekatlah karena sesungguhnya penduduk surga akan ditutup dengan amalan penduduk 

ahli surga meskipun ia mengamalkan apa saja. Dan sesungguhnya penduduk neraka akan 

ditutup dengan amalan penduduk neraka meskipun ia mengamalkan apa saja. Kemudian 
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Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah SWT telah selesai terhadap para 

hambanya”. Beliau berkata sambil  mengarahkan tangan kanannya “satu kelompok di dalam 

surga” kemudian mengarahkan tangan kirinya seraya berkata “kelompok yang lain di dalam 

neraka”. 

Syaikh Ahmad Syakir dalam Syarh Musnad Ahmad no 6563 menyatakan bahwa hadis ini 

sanadnya Shahih. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi 4/449 no 2141 dimana 

Imam Tirmidzi berkata “hadis hasan shahih gharib”. Syaikh Al Albani memasukkannya 

dalam Shahih Sunan Tirmidzi no 2141 dan berkata “hadis hasan”. Kemudian Syaikh Al 

Albani juga memasukkan hadis ini dalam Shahih Jami‟ As Shaghir no 88 dan berkata “hadis 

shahih”. 

Ada pertanyaan yang menggelitik di benak saya. Kedua kitab itu jelas merupakan Kitab milik 

Rasulullah SAW. Lantas dimanakah kedua kitab tersebut ketika Rasulullah SAW wafat?. 

Apakah kedua kitab tersebut disedekahkan kepada umatnya merujuk  dengan perkataan 

“Para Nabi tidak mewariskan dan apa yang ditinggalkan menjadi sedekah”?. Ataukah kitab 

tersebut diambil oleh khalifah pengganti Beliau?. Ataukah Kitab tersebut diwariskan kepada 

Ahlul Bait Beliau SAW?. Silakan direnungkan 

Anomali Hadis Manzilah 

Posted on Juli 17, 2009 by secondprince  

Anomali Hadis Manzilah 

Hadis Manzilah adalah hadis yang diakui keshahihannya oleh kedua golongan umat islam 

Sunni dan Syiah. Tetapi sebagian orang mengatakan bahwa keutamaan Hadis Manzilah 

hanya terkhusus saat Perang Tabuk saja. Penafsiran seperti ini termasuk ke dalam usaha 

menurunkan derajat keutamaan Imam Ali. Mereka seolah ingin mengatakan bahwa hadis 

Manzilah hanya mengisyaratkan kepemimpinan Imam Ali di Madinah saat Perang Tabuk 

dan tidak lebih. Anehnya Mereka juga berkata bahwa kepemimpinan seperti ini juga dimiliki 

oleh sahabat yang lain. Lihatlah baik-baik kearah mana semua perkataan mereka.  

 Jika mereka mengkhususkan Hadis Manzilah sebagai isyarat kepemimpinan Madinah saat 
Perang Tabuk saja 

 Jika mereka juga mengatakan kepemimpinan seperti itu pernah diberikan pada banyak 
sahabat lain 

Maka kesimpulannya mereka ingin mengatakan keutamaan Imam Ali dalam Hadis Manzilah 

tidak melebihi sahabat yang lain. Sama seperti sahabat lainnya keutamaan tersebut hanya 

sebatas kepemimpinan Madinah sementara yaitu saat Perang Tabuk. 

Dalam kitab Shahih Muslim Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi 4/1870 no 2404 

diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash 

خ  ٔذ أر ؼي إٔ ط ٘ ٓخ ٓ وخٍ  ؼيح ك ٓ ٤خٕ  ل ٓ  ٢ ٖ أر ش ر ؼخ٣ٝ أَٓ ٓ

ٖٜ خُ خ ه ٬ػ َص ػ ٓخ ًً وخٍ أ ظَحد ؟ ك ٠ِ هللا  حُ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٚ ُ

٢ ٖٓ كَٔ  ٜٖ٘ أكذ اُ ٢ ٝحكيس ٓ ُ ٌٕٞ ٚز ٧ٕ ط ٓ ِٖ أ ِْ ك ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ػ

https://secondprince.wordpress.com/2009/07/17/anomali-hadis-manzilah/
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ٚل  ِ ٚ ه وٍٞ ُ ٣ ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ؼض ٍ ٔٓ ؼْ  ٘ حُ

٢٘ ٓغ  ظ ل ِ ٍٓٞ هللا ه خ ٍ ٢ِ ٣ ٚ ػ وخٍ ُ ٚ ك ـخ٣ُ ؼٞ ٓ ٢ ر ك

 ِْ ٓ  ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٍ ٚ وخٍ ُ ٤خٕ ؟ ك ز ٜ ٔخء ٝحُ ٘ حُ

ٌٕٞ ٠ٟ إٔ ط َ ٓخ ط زٞس  أ ٗ ٫ ٚ ٠ٓ ا٫ أٗ ٛخٍٕٝ ٖٓ ٓٞ ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ٓ

ؼي١  ر

Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Sa‟ad, lalu berkata “Apa yang menghalangimu untuk 

mencaci Abu Turab”?. Sa‟ad berkata “Selama aku masih mengingat tiga hal yang dikatakan 

oleh Rasulullah SAW aku tidak akan mencacinya yang jika aku memiliki salah satu saja 

darinya maka itu lebih aku sukai dari unta-unta merah. Rasulullah SAW telah menunjuknya 

sebagai Pengganti Beliau dalam salah satu perang, kemudian Ali berkata kepada Beliau 

“Wahai Rasulullah SAW engkau telah meninggalkanku bersama perempuan dan anak-

anak?” Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya Tidakkah kamu ridha bahwa 

kedudukanMu disisiku sama seperti kedudukan Harun disisi Musa, hanya saja tidak ada 

Nabi setelahku. 

Perhatikanlah, jika keutamaan hadis Manzilah hanya sebatas Perang Tabuk saja atau hanya 

sebatas kepemimpinan dalam pengurusan anak dan wanita maka mengapa Sa‘ad bin Abi 

Waqqas RA begitu memuliakan dan malah seandainya Ia mendapatkan hal itu jauh ia lebih 

sukai dari semua kekayaan dunia. Tentu saja Sa‘ad RA mengetahui bahwa keutamaan 

tersebut bukan terletak pada kepemimpinan saat Perang Tabuk tetapi pada kata-kata 

“KedudukanMu disisiku sama seperti kedudukan Harun disisi Musa, hanya saja tidak ada 

Nabi setelahku”. Karena kepemimpinan saat perang Tabuk hanyalah satu bagian dari kata-

kata umum tersebut. Seolah-olah Rasul SAW ingin mengatakan kepada Imam Ali bahwa 

kedudukan Imam Ali sebenarnya tidak hanya memimpin wanita dan anak-anak, tapi 

kedudukan Imam Ali di sisi Nabi jauh lebih besar yaitu seperti kedudukan Harun di Sisi 

Musa. Justru keliru sekali jika ada yang mengatakan bahwa perkataan Nabi tersebut hanya 

merujuk pada kepemimpinan Imam Ali terhadap wanita dan anak-anak di Madinah saat 

perang Tabuk saja. Rasulullah SAW justru menegaskan bahwa kedudukan sebenarnya Imam 

Ali jauh lebih besar dari itu. Bagaimana sebenarnya kedudukan Harun di sisi Musa 

Allah swt berfirman dalam Al Quranul Karim 

١َِ ـ ْٓ ُٚ ك٢ِ حَ ًْ َِ ْٗ حَ َٝ  ،١ٍِ ُْ ِٚ أَ ُيْى رِ ْٗ ح َٝ َٕ أَِه٢،  ٝ ٍُ َٛخ  ٢ِِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ ٣َُِحً  َٝ  ٢ُِ َْ حْؿَؼ َٝ  

(Musa berkata) “Jadikan untukku Wazir (pembantu) dari keluargaku, yaitu Harun, 

saudaraku, teguhkan dengan dia kekuatanku, dan jadikan dia sekutu dalam urusanku.” (QS 

Thaha: 29-31). 

َ٣ُِ َٝ  َٕ ٝ ٍُ َٛخ َؼُٚ أََهخُٙ  َٓ َِْ٘خ  َؿَؼ َٝ ٌِظَخَد  ُْ ٠َٓ ح ٞ ُٓ َُوَْي آط٤ََْ٘خ  َٝ  

“Sesungguhnya Kami telah memberikan Taurat kepada Musa, dan Kami telah menjadikan 

Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir (pembantu).” (QS Al-Furqan: 35). 

ِي ِٔ ْل ُٔ ُْ ََ ح ز٤ِ َٓ ٫َ طَظَّزِْغ  َٝ ِِْق  ْٛ أَ َٝ  ٢ ِٓ ْٞ َٕ حْهُِْل٢ِ٘ ك٢ِ هَ ٝ ٍُ َٛخ ِه٤ٚ  َِ ٠َٓ ٫ِ ٞ ُٓ  ٍَ هَخ َٝ ٖ ٣ 
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Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun “Gantikanlah Aku dalam memimpin kaumku, 

dan perbaikilah, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” 

(QS Al A‟raf: 142) 

Jadi kedudukan Nabi Harun AS seperti yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah 

 Harun seorang Nabi AS 
 Harun wazir bagi Musa 
 Harun keluarga Musa 
 Harun saudara Musa 
 Harun orang yang meneguhkan kekuatan Musa 
 Harun sekutu Musa dalam urusannya 
 Harun adalah pengganti atau Khalifah bagi Umat Nabi Musa AS jika Musa AS pergi atau 

tidak ada. 

Semua keutamaan ini dimiliki oleh Imam Ali AS kecuali Kenabian karena Rasulullah SAW 

telah mengecualikan hal itu. Jadi kedudukan Imam Ali di sisi Rasul SAW adalah 

 Imam Ali Wazir bagi Nabi SAW 
 Imam Ali Keluarga Nabi SAW 
 Imam Ali Saudara Nabi SAW 
 Imam Ali orang yang meneguhkan kekuatan Nabi SAW 
 Imam Ali sekutu Nabi SAW dalam urusan Beliau 
 Imam Ali adalah Pengganti atau Khalifah bagi Umat Nabi SAW jika Nabi SAW pergi atau 

tidak ada. 

Sudah jelas Hadis Manzilah menunjukkan keutamaan Imam Ali yang sangat besar dan orang  

yang menolak atau mengurangi keutamaan tersebut termasuk orang yang memiliki sesuatu di 

hatinya dan bagi saya orang tersebut tidak bernilai apa-apa. Ketika Rasulullah SAW telah 

mengangkat kedudukan Imam Ali begitu tinggi seperti kedudukan Harun di sisi Musa lantas 

dengan berani orang-orang tersebut menurunkannya kembali yaitu hanya sebagai 

kepemimpinan terhadap wanita dan anak-anak di Madinah saat perang Tabuk saja. Mereka 

seolah ingin mengatakan bahwa perkataan kedudukanMu disisiku sama seperti kedudukan 

Harun disisi Musa, hanya saja tidak ada Nabi setelahku adalah hiburan semata untuk 

menenangkan Imam Ali dan perkataan tersebut tidak memiliki arti  keutamaan kecuali hanya 

sebagai kepemimpinan terhadap wanita dan anak-anak di Madinah saat perang Tabuk saja. 

Sebelum mengakhiri tulisan ini kita akan melihat bagaimana sikap Ahmad bin Hanbal 

terhadap hadis Manzilah. Dalam kitab As Sunnah karya Ahmad bin Muhammad bin Harun 

bin Yazid Al Khalal Abu Bakar tahqiq Atiyah Az Zahrani 2/347 no 460, Al Khalal 

meriwayatkan 

ز٢ ٘ ٍٞ حُ زيهللا ػٖ ه خ ػ ض أر ٓؤُ خٍ  ١ًَٝٔ ه ٌَحُ ٞ ر خ أر زَٗ   أه

ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ    ٠ٓ ٛخٍٕٝ ٖٓ ٓٞ ش  ُِ٘ ٔ ٢٘ ر ض ٓ ٢ِ أٗ ؼ ُ

ٔخ ؿخء زَ ً و ٔؤٍ ػٖ ًح حُ ٌٛح ٫ ط ٌض ػٖ  ٓ خٍ أ ٤َس ه ٔ ل ٖ ط  أ٣

Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Al Marwadzi yang berkata “aku bertanya pada 

Abu Abdullah (Ahmad bin Hanbal) mengenai bagaimana tafsir perkataan Nabi SAW kepada 

Ali “KedudukanMu di sisi Ku sama seperti Kedudukan Harun di sisi Musa”. Ia berkata 
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“Diamlah terhadap hal ini dan janganlah bertanya tentang riwayat ini, biarkan begitu”.  

 

Disebutkan oleh pentahqiq 

٤ق ٛل ٘خىٙ  ٓ  ا

Sanadnya Shahih. 

Aneh sekali bukan, sekiranya penjelasan Hadis Manzilah seperti perkataan mereka hanya 

sebatas perang Tabuk saja dan hanya terkait kepemimpinan terhadap wanita dan anak-anak 

maka tidak ada alasan untuk sikap Ahmad bin Hanbal tersebut yang bisa dibilang menyimpan 

sesuatu. 

Analisis Tafsir Salafy Terhadap Hadis Ali Khalifah 

Setelah Nabi SAW 

Posted on Juli 16, 2009 by secondprince  

Analisis Tafsir Salafy Terhadap Hadis Ali Khalifah Setelah Nabi SAW 

Al Hafiz Ibnu Abi Ashim Asy Syaibani dalam Kitabnya As Sunnah hal 519 hadis no 1188 

telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih sebagai berikut 

ش ػٖ  ٢ ػٞحٗ ٖ كٔخى ػٖ أر ٠٤ ر ل ٘خ ٣ ٠٘ كيػ ؼ ٔ ٖ حُ ٘خ ٓلٔي ر ػ

خٍ  زخّ ه ٖ ػ ٕٞ ػٖ حر ٤ٔ ٓ ٖ ِؾ ػٖ ػَٔٝ ر ٢ ر ٤ْ أر ِ ٓ  ٖ ٠٤ حر ل ٣

٢٘ د ض ٓ ٢ِ أٗ ؼ ُ ِْ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  خٍ ٍ ش ه ُِ٘ ٓ

ض  ٛذ ا٫ ٝأٗ ـ٢ إٔ أً ز ٘ ٫ ٣ ٚ ٤خ اٗ ز ٔض ٗ ي ُ ٠ٓ ا٫ أٗ ٛخٍٕٝ ٖٓ ٓٞ

ؼي١ َ ٓئٖٓ ٖٓ ر ً ٢ ظ٢ ك ل ٤ ِ  ه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna yang berkata telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Hamad dari Abi „Awanah dari Yahya bin Sulaim Abi 

Balj dari „Amr bin Maimun dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah SAW bersabda kepada 

Ali “KedudukanMu di sisiKu sama seperti kedudukan Harun di sisi Musa hanya saja Engkau 

bukan seorang Nabi. Sesungguhnya tidak sepatutnya Aku pergi kecuali Engkau sebagai 

KhalifahKu untuk setiap mukmin setelahKu. 

Salafy berkata 

Hadits di atas dipergunakan dalil oleh kaum Syi‘ah sebagai legalitas kekhalifahan ‗Ali bin 

Abi Thaalib radliyallaahu ‗anhu (yang seharusnya menjadi khalifah setelah Nabi shallallaahu 

‗alaihi wa sallam – bukan Abu Bakr Ash-Shaiddiq radliyallaahu ‗anhu). 

Aneh sekali, seolah-olah setiap hadis yang membicarakan kekhalifahan harus dipandang dari 

sudut yang mana tafsir Sunni dan yang mana tafsir Syiah. Seolah-olah sebuah tafsir harus 

dipahami dalam kerangka mana anda berdiri. Apakah anda orang sunni? maka tafsirnya harus 

begini. Kalau anda menafsirkan begitu maka itu adalah tafsir Syiah. Pahamilah sebuah hadis 

https://secondprince.wordpress.com/2009/07/16/analisis-tafsir-salafy-terhadap-hadis-ali-khalifah-setelah-nabi-saw/
https://secondprince.wordpress.com/2009/07/16/analisis-tafsir-salafy-terhadap-hadis-ali-khalifah-setelah-nabi-saw/


 1379 

bagaimana hadisnya sendiri berbicara karena kebenaran tidak terikat dengan apakah anda 

Sunni ataukah Syiah. 

Sungguh dugaan mereka keliru. Tidak ada sisi pendalilan atas klaim mereka terhadap hadits 

tersebut. 

Yang keliru berkata keliru. Bagaimana mungkin dikatakan tidak ada sisi pendalilan atas 

klaim Syiah. Padahal salafy sendiri juga mengklaim. Orang lain juga dengan mudah berkata 

sebaliknya “Sungguh dugaan salafy keliru, tidak ada sisi pendalilan atas klaim salafy 

terhadap hadis tersebut”. 

Dalam memahami satu hadits tentu saja harus dipahami berbarengan dengan hadits lain yang 

semakna agar menghasilkan satu pemahaman yang komprehensif. 

Mari kita memahami dengan pemahaman yang komprehensif dan mari kita lihat bersama 

siapa yang mendudukkan dalil dengan semestinya dengan berpegang pada hadisnya dan 

mana yang menundukkan hadis pada keyakinan yang dianut. 

Sa‘d bin Abi Waqqash radliyallaahu ‗anhu membawakan hadits semisal dalam Ash-

Shahiihain 

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ِق ٍ خٍ ه خٙ ه ٢ ٝه ٖ أر ؼي ر ٓ ػٖ 

ٍٓٞ هللا  خ ٍ وخٍ ٣ زٞى ك ٢ ؿِٝس ط ذ ك ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ِْ ػ ٓ ٝ

ٔخء ٝ ٘ ٢ حُ ٢٘ ك ل ِ و ٢٘ ط ٓ ٌٕٞ ٠ٟ حٕ ط َ ٓخ ط وخٍ أ ٤خٕ ك ز ٜ حُ

ؼي١ ز٢ ر ٗ ٫ ٚ ٤َ حٗ ٠ٓ ؿ ٞٓ ٛخٍٕٝ ٖٓ  ش  ُِ٘ ٔ  ر

Dari Sa‟d bin Abi Waqqaash ia berkata : “Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam pernah 

memberi tugas „Ali bin Abi Thaalib saat perang Tabuk (untuk menjaga para wanita dan 

anak-anak di rumah). „Ali pun berkata : „Wahai Rasulullah, engkau hanya menugasiku untuk 

menjaga anak-anak dan wanita di rumah ?‟. Maka beliau menjawab : „Tidakkah engkau rela 

mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak 

ada nabi setelahku ?” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhariy no. 4416 dan Muslim no. 2404]. 

Hadis Shahihain ini diucapkan Nabi SAW pada perang Tabuk, tetapi Salafy mengklaim 

bahwa keutamaan yang dimiliki Imam Ali kedudukan Beliau di sisi Nabi SAW seperti 

kedudukan Harun di sisi Musa adalah terkhusus pada perang Tabuk saja dan tidak untuk 

setelahnya. Jelas sekali klaim mereka ini memerlukan bukti. Mana bukti dari hadis diatas 

yang menunjukkan bahwa keutamaan kedudukan Harun di sisi Musa hanya berlaku saat 

perang Tabuk saja. Hadis di atas hanya menunjukkan bahwa keutamaan tersebut berlaku 

saat Perang Tabuk tetapi tidak menafikan kalau keutamaan tersebut berlaku untuk 

seterusnya. Sebuah hadis dengan lafaz yang umum akan berlaku sesuai keumumannya 

kecuali terdapat pernyataan tegas soal kekhususannya. Dan maaf kita tidak menemukan 

adanya kekhususan bahwa hadis di atas hanya berlaku saat perang tabuk saja. Kekhususan 

sebab tidak menafikan keumuman lafal. 

Salafy berkata 
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Dari hadits ini kita dapat mengetahui apa makna ―khalifah‖ sebagaimana dimaksud pada 

hadits pertama. Makna ―khalifah‖ di sini adalah pengganti Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa 

sallam dalam pengurusan wanita dan anak-anak saat mereka ditinggal oleh ayah atau suami 

mereka berangkat jihad di Tabuk. Konteks hadits dan peristiwanya menyatakan demikian 

Konteks hadis menyatakan bahwa Imam Ali adalah khalifah pengganti Rasulullah SAW saat 

Perang Tabuk. Dan hal ini adalah bagian dari keumuman lafal kedudukan Imam Ali di sisi 

Nabi SAW seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Selain itu lafal “Tidak sepantasnya Aku 

pergi Kecuali Engkau sebagai Khalifahku” memiliki arti jika Rasulullah SAW pergi atau 

tidak ada maka Imam Ali adalah pengganti Beliau. Hal ini selaras dengan kedudukan Harun 

di sisi Musa. Kedudukan tersebut mencakup jika Nabi Musa AS tidak ada atau pergi dan 

Nabi Harun AS masih hidup maka Nabi Harun AS yang akan menjadi penggantinya. 

Perhatikanlah kita menerima keduanya baik konteks hadis dan teks hadis yang umum. 

Salafy berkata 

Jika mereka (kaum Syi‘ah) menyangka dengan hadits ini Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa 

sallam telah mengamanatkan kepemimpinan (khilaafah) kaum muslimin kepada ‗Ali secara 

khusus setelah wafat beliau, niscaya akan banyak khalifah di kalangan shahabat yang 

ditunjuk beliau – jika kita mengqiyaskannya sesuai dengan ‗illat haditsnya. Rasulullah 

shallallaahu ‗alaihi wa sallam pernah memberi tugas serupa kepada ‗Utsman bin ‗Affaan, 

Ibnu Ummi Maktum, Sa‘d bin ‗Ubaadah, dan yang lainnya. 

Sungguh persangkaan mudah sekali keliru. Bagaimana Syiah menafsirkan hadis itu maka itu 

urusan mereka. Sekarang yang kita bahas adalah apa makna sebenarnya hadis ini. Jika salafy 

mengqiyaskan dengan illat hadis yang diklaim seenaknya maka begitulah jadinya. Jika salafy 

hanya berpegang pada asumsi mereka dan menafikan lafal hadisnya maka nampaklah 

kekeliruan mereka. Kekeliruan salafy adalah mereka bermaksud bahwa keutamaan 

Kedudukan Harun di sisi Musa itu hanya sebatas perang Tabuk saja dan ini terkait dengan 

kepemimpinan Imam Ali saat di Madinah saja dan itu pun saat Perang Tabuk saja. Kalau 

memang Salafy mengakui bahwa banyak sahabat yang mendapat kepemimpinan seperti itu 

maka jika kita mengqiyaskan dengan illat yang dimaksud salafy niscaya keutamaan 

Kedudukan Harun di sisi Musa tidak hanya milik Imam Ali tetapi juga milik sahabat lain 

yang mendapat tugas dari Nabi SAW. Adakah salafy berkeyakinan seperti itu?. 

Salafy berkata 

Jika ada yang bertanya : 

Mengapa Nabi shallallaahu ‗alaihi wa sallam tidak menggunakan redaksi yang sama kepada 

para shahabat lain saat mereka menjadi pengganti/wakil beliau shallallaahu ‗alaihi wa sallam 

untuk mengurus wanita dan anak-anak ?. 

Dijawab : 

Perkataan Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa sallam kepada ‗Ali : ―Engkau di sisiku seperti 

kedudukan Harun di sisi Musa, namun engkau bukanlah seorang nabi….dst.‖ adalah untuk 

menghibur sekaligus pembelaan terhadap ‗Ali atas cercaan kaum munafiq. 

Saya tidak menafikan bahwa bisa saja untuk dikatakan bahwa perkataan itu untuk 

menghibur. Tetapi walau bagaimanapun perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW 

adalah sebuah kebenaran. Rasulullah SAW memberikan hiburan bahwa keutamaan Imam Ali 

di sisi Beliau adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hal ini mencakup berbagai 
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kedudukan yang dimiliki Harun di sisi Musa kecuali yang telah dikhususkan oleh Rasulullah 

SAW bahwa itu tidak termasuk yaitu Kenabian. Jika memang salafy berkeyakinan bahwa 

kata-kata tersebut hanya sekedar perumpamaan artinya kepemimpinan Ali saat perang Tabuk 

serupa dengan kepemimpinan Harun saat Musa pergi ke Thursina dan hanya terbatas untuk 

itu saja. Maka tidak ada faedahnya kata-kata “namun engkau bukanlah seorang nabi”. 

Adanya kata-kata mengkhususkan seperti itu menunjukkan bahwa kedudukan tersebut 

tidaklah khusus tetapi bersifat umum yaitu Mencakup semua kecuali apa yang telah 

dikhususkan oleh Nabi SAW bahwa itu tidak termasuk yaitu Kenabian. 

Juga, untuk menegaskan keutamaan ‗Ali bin Abi Thaalib radliyallaahu ‗anhu di sisi beliau 

shallallaahu ‗alaihi wa sallam. Tentu saja, sebuah penegasan keutamaan merupakan jalan 

yang paling ampuh untuk menangkal cercaan kaum munafiqin tersebut. 

Tentu saja benar dan sebuah keutamaan yang disematkan kepada Imam Ali tidaklah akan 

sirna atau hilang jika kaum munafik sudah tidak mencela. Apakah salafy ingin mengatakan 

bahwa tujuan keutamaan tersebut hanya untuk menangkal cercaan kaum munafik saja tetapi 

tidak menjelaskan kedudukan yang sebenarnya?. Keutamaan tersebut menjelaskan 

kedudukan sebenarnya Imam Ali di sisi Nabi SAW dan kedudukan tersebut akan terus ada 

dan melekat pada Imam Ali. 

Adz-Dzahabiy berkata : 

―……..Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam menugaskan „Aliy bin Abi Thaalib menjaga 

keluarganya dan mengurus segala keperluannya. Kaum munafiqin pun menyebarkan berita 

buruk karena penugasan tersebut dan berkata : „Tidaklah beliau menugaskannya (untuk 

tinggal di Madinah/tidak ikut berperang) kecuali karena ia („Ali) merasa berat untuk 

berangkat (jihad) dan kemudian diberikan keringanan (oleh beliau). Ketika kaum munafiqin 

mengatakan hal itu, „Ali bergegas mengambil senjatanya dan kemudian keluar untuk 

menyusul Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam di Jarf. „Ali berkata : “Wahai 

Rasulullah, kaum munafiqin mengatakan bahwa engkau menugaskan aku karena engkau 

memandang aku berat untuk berangkat jihad dan kemudian memberikan keringanan”. Beliau 

shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda : “Mereka telah berdusta ! Kembalilah, aku 

menugaskanmu selama aku meninggalkanmu di belakangku untuk mengurus keluargaku dan 

keluargamu. „Tidakkah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan 

Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku ?”. Maka „Ali pun akhirnya kembali 

ke Madinah” [Taariikhul-Islaam, 1/232]. 

Perhatikanlah hadis di atas. Mari kita berikan analogi yang sama buat salafy. Jika kita 

memahami hadis riwayat Adz Dzahabi maka disitu disebutkan bahwa Rasulullah SAW 

menugaskan Imam Ali untuk mengurus keluarga Nabi dan keluarga Ali. Hal ini terlihat dari 

kata-kata Kembalilah, aku menugaskanmu selama aku meninggalkanmu di belakangku untuk 

mengurus keluargaku dan keluargamu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan 

„Tidakkah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi 

Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku ?”. Dengan cara berpikir salafy maka kita dapat 

mengatakan bahwa illat hadis Manzilah adalah tugas untuk mengurus keluarga Nabi dan 

keluarga Ali. Lantas mengapa mereka sebelumnya mengatakan Makna “khalifah” bagi Imam 

Ali di sini adalah  pengganti Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam dalam pengurusan 

wanita dan anak-anak saat mereka ditinggal oleh ayah atau suami mereka berangkat jihad di 

Tabuk. Apakah semua orang di Madinah saat itu hanya keluarga Nabi dan keluarga Imam Ali 

saja?. Yah begitulah kontradiksi salafy dalam memahami hadis. 
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Salafy berkata 

Lantas : ―Apa makna : khaliifatii fii kulli mukmin min ba‘di ?‖ – sebagaimana riwayat Ibnu 

Abi ‗Aashim. Bukankah ia menunjukkan lafadh mutlak yang menunjukkan ‗Ali merupakan 

pengganti Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa sallam sepeninggal beliau ? Dan lafadh mukmin 

ini meliputi seluruh shahabat yang hidup pada waktu itu ? 

Bahkan hal itu telah terjawab pada penjelasan sebelumnya. 

Anehnya silakan anda perhatikan baik-baik. Penjelasan sebelumnya jauh berbeda dengan 

penjelasan salafy setelah ini. Sebelumnya ia mengatakan bahwa makna khalifah tersebut 

Makna “khalifah” bagi Imam Ali di sini adalah  pengganti Rasulullah shallallaahu „alaihi 

wa sallam dalam pengurusan wanita dan anak-anak saat mereka ditinggal oleh ayah atau 

suami mereka berangkat jihad di Tabuk. 

Salafy berkata 

Makna : khaliifatii fii kulli mukmin min ba‘di ; ini mempunyai dua kemungkinan. 

Kemungkinan pertama adalah sebagaimana perkataan mereka (Syi‘ah) – yaitu menjadi 

pengganti beliau secara mutlak setelah beliau wafat; 

Ternyata sisi pendalilan itu ada, kata-kata tersebut sangat jelas. Anehnya salafy sebelumnya 

berkata Tidak ada sisi pendalilan atas klaim mereka terhadap hadits tersebut. 

Salafy berkata 

sedangkan kemungkinan kedua bahwa perkataan itu menunjukkan ‗Ali menjadi pengganti 

beliau bagi seluruh orang mukmin (para shahabat) hanya saat setelah kepergian beliau 

menuju Tabuk. Kemungkinan kedua inilah yang kuat. 

Lihatlah baik-baik adakah salafy mengatakan sebelumnya bahwa khalifah itu bagi seluruh 

orang mukmin. Bukankah kita lihat bahwa sebelumnya salafy berkata Makna “khalifah” bagi 

Imam Ali di sini adalah  pengganti Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam dalam 

pengurusan wanita dan anak-anak saat mereka ditinggal oleh ayah atau suami mereka 

berangkat jihad di Tabuk. Jika memang kemungkinan kedua ini yang terkuat maka 

kepemimpinan tersebut juga bagi ayah atau suami mereka yang ikut berjihad saat perang 

Tabuk, karena bukankah mereka juga termasuk orang mukmin. Anehnya kalau memang 

begitu maka kepemimpinan tersebut tidak terbatas pada di Madinah saja (seperti klaim 

Salafy) tetapi juga mencakup orang mukmin lain yang tidak berada di Madinah. Sekali lagi 

kita melihat hal-hal yang kontradiksi. 

Sejauh ini salafy tidak memiliki dasar untuk mengatakan bahwa khalifah yang dimaksud 

hanya terkhusus saat perang Tabuk saja. Mereka hanya mengklaim begitu saja bahwa itu 

dikhususkan tanpa menunjukkan bukti yang mengkhususkannya. Siapa yang 

mengkhususkan?. Ketika Rasul SAW berkata untuk setiap orang mukmin maka ada yang 

berkata khusus untuk anak-anak dan wanita di Madinah saja. Ketika Rasul SAW berkata 

“setelahku” maka ada yang berkata khusus untuk perang Tabuk saja. Siapa yang 

mengkhususkan kalau bukan klaim mereka sendiri. Padahal lafal hadis yang diucapkan 

Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Imam Ali adalah pengganti beliau secara mutlak bagi 

setiap mukmin setelah beliau wafat. 
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Salafy berkata 

Kalimat ‗min ba‘dii‘ (setelahku) di sini maknanya bukan mencakup setelah wafat beliau. 

Namun ia muqayyad (terikat) pada ‗illat hadits yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. 

Yaitu : ‗Ali menjadi pengganti Nabi setelah keberangkatan beliau menuju Tabuk dalam hal 

pengurusan wanita dan anak-anak di Madinah. 

Tidak ada dasar bahwa lafal tersebut muqayyad karena illat hadis yang dimaksud hanyalah 

klaim salafy semata. Pertama-tama mari kita kembalikan pada riwayat Adz Dzahabi 

bukankah disana dengan cara berpikir salafy maka „illat hadis adalah Ali menjadi pengganti 

Nabi setelah keberangkatan beliau menuju Tabuk dalam hal pengurusan keluarga Nabi dan 

keluarga Ali. Bukankah „illat dari riwayat Al Bukhari dan „illat riwayat yang dikutip Adz 

Dzahabi berbeda, bagaimana bisa salafy luput melihat hal ini. Bagi saya pribadi 

kepemimpinan Imam Ali di perang Tabuk baik terhadap keluarga Nabi dan keluarga Ali 

ataupun terhadap wanita dan anak-anak Madinah adalah bagian dari keumuman Kedudukan 

Ali di sisi Nabi seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Dan ini mencakup kedudukan Harun 

yang akan menjadi pengganti bagi Musa jika Musa pergi atau tidak ada, dengan syarat saat 

itu Nabi Harun AS masih hidup. Dengan kata lain bagian dari kedudukan tersebut adalah 

Seseorang akan menjadi pengganti bagi orang yang dimaksud jika seseorang tersebut masih 

hidup. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan dengan kata-kata selanjutnya bahwa 

Sesungguhnya tidak sepatutnya Aku pergi kecuali Engkau sebagai KhalifahKu untuk setiap 

mukmin setelahKu. Kata-kata ini dengan jelas mendudukkan Imam Ali sebagai khalifah bagi 

setiap Mukmin selepas Nabi SAW karena selepas Nabi SAW Imam Ali masih hidup. 

Salafy berkata 

Karena kalimat sebelumnya berbunyi : ―Tidak sepantasnya aku pergi‖ – yaitu kepergian 

beliau menuju Tabuk. 

Satu hal yang perlu diingat hadis riwayat Ibnu Abi Ashim yang memuat kata-kata ini tidak 

menunjukkan bukti yang pasti bahwa kata-kata ini diucapkan pada perang Tabuk. Ada saja 

kemungkinan bahwa hadis ini diucapkan Nabi di saat yang lain sehingga perkataan tidak 

sepantasnya aku pergi dijelaskan oleh kata-kata setelahKu sehingga yang dimaksud 

kepergian itu adalah kepergian saat Nabi SAW wafat. Salafy tidak bisa menafikan 

kemungkinan ini hanya dengan klaimnya semata. Seandainya pula hadis ini diucapkan saat 

Perang Tabuk maka perkataan tersebut diartikan bahwa saat Perang Tabuk Nabi juga telah 

mengatakan bahwa khalifah sepeninggal Beliau SAW adalah Imam Ali. 

Salafy berkata 

Sungguh sangat aneh (jika tidak boleh dikatakan mengada-ada) bagi mereka yang paham 

akan lisan Arab atas perkataan beliau shallallaahu ‗alaihi wa sallam : ―Tidak sepantasnya aku 

pergi (menuju Tabuk) kecuali engkau sebagai ―khalifah‖-ku bagi setiap mukmin setelahku‖ – 

mencakup setelah wafat beliau. 

Sungguh sangat aneh (jika tidak dikatakan mengada-ada) bagi mereka yang paham akan 

lisan arab bahwa perkataan khaliifatii fii kulli mukmin min ba‟di berarti khalifah bagi wanita 

dan anak-anak saat perang Tabuk. Secara bahasa arab itu berarti Khalifah bagi setiap orang 

mukmin sepeninggal Nabi SAW. Dan tentu lafaz ba‟di memiliki arti sepeninggal (wafat). 



 1384 

Aneh sekali jika orang yang paham lisan arab dengan mudah menafikan makna ba‟di sebagai 

sepeninggal (wafat). 

Salafy berkata 

Penyamaan ‗Ali bin Abi Thaalib dengan Harun dalam hadits semakin membatalkan klaim 

mereka. Sebagaimana diketahui bahwa Harun tidak pernah menggantikan Musa ‗alaihimas-

salaam sebagai khalifah memimpin Bani Israil. Ia wafat ketika Musa masih hidup, dan hanya 

menggantikan untuk sementara waktu dalam pengurusan (memimpin) Bani Israil saat Musa 

pergi untuk bermunajat kepada Rabbnya. Tidak ada riwayat sama sekali yang menjelaskan 

bahwa Harun ‗alaihis-salaam menjadi khilafah/pemimpin bagi Bani Israil sepeninggal (wafat) 

Musa, melainkan hanya waktu itu saja. Yang menggantikan Musa setelah wafatnya dalam 

memimpin Bani Israel adalah Nabi Yusya‘ bin Nuun ‗alaihis-salaam 

Justru salafy mengetahui tetapi tidak memahami. Penyerupaan yang dimaksud dalam hadis di 

atas adalah penyerupaan Kedudukan orang yang satu di sisi orang yang lain. Artinya 

kedudukan Imam Ali di sisi Rasul SAW seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Mengapa Nabi 

Musa AS menunjuk Nabi Harun AS sebagai penggantinya karena Nabi Harun AS adalah 

wazir Musa, keluarga dan sekutu dalam urusannya. Sama halnya dengan mengatakan bahwa 

kedudukan Harun saat itu di sisi Musa adalah kedudukan yang paling layak dan tepat 

sebagai pengganti Musa jika Musa akan pergi atau jika Musa tidak ada. Kedudukan ini 

sudah jelas dimiliki Harun semasa hidupnya artinya jika Nabi Harun AS masih hidup maka 

dialah yang akan ditunjuk sebagai pengganti Nabi Musa AS. Begitu pula dengan kedudukan 

Imam Ali di sisi Nabi SAW, jika Imam Ali masih hidup maka dialah yang akan menggantikan 

Nabi SAW oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dengan kata-kata Sesungguhnya 

tidak sepatutnya Aku pergi kecuali Engkau sebagai KhalifahKu untuk setiap mukmin 

sepeninggalKu. Karena sepeninggal Nabi SAW Imam Ali masih hidup 

Salafy mengutip Nawawi yang sebenarnya tidak sedang menjelaskan hadis riwayat Ibnu Abi 

Ashim 

Berkata An-Nawawi rahimahullah : 

ض٢ هللا  ٢ِ ه ؼ ٛنا ُ بٍ  ٔب ه ِْ ئٗ ٍ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ط ج٢  ٘ ؼلٙ ألٕ اُ ٚ ث زقالك ٍ خ ال ٤ٚ كالُ ٤ٌ ك ُٝ

لخ  ٤ ِ ٌٖ ف ٣ ْ ُ ٚ ٚج ث ش ٔ ٛبهٕٝ اُ ٛنا إٔ  ل  إ٣ جٞى ٣ٝ ٢ ؿيٝح ر ٘خ ك ٔل٣ ٠ِ اُ ٚل ػ ِ زق ٍ ٤ٖ ا ٘ٚ ؽ ػ

٤بح ٓٞ ٢ ؽ ٢ ك ٞك َ ر ٠ٍ ث ؼل ٓٞ ٘ل ث ٞه ػ ٜش ٔ ٛٞ اُ ٓب   ٠ِ ٘خ ػ ٍ  ٖ٤ ؼ ؾٞ أهث ٗ ٠ٍ بح ٓٞ جَ ٝك ٠ٍ ه

ظض و جبه ٝاُ َٛ األف  أ

“Tidak ada petunjuk (dilaalah) di dalamnya bahwa „Ali sebagai pengganti setelah 

(wafatnya) beliau. Hal itu dikarenakan Nabi shallallaahu „alaihi wa sallaqm hanya bersabda 

kepada „Ali radliyallaahu „anhu saat menjadikannya sebagai pengganti di Madinah pada 

waktu (beliau berangkat menuju) Perang Tabuk. Dan ini diperkuat bahwasannya Harun 

„alaihis-salaam yang diserupakan/disamakan dengan „Aliy, tidak pernah menjadi khalifah 

sepeninggal Musa. Bahkan ia meninggal saat Musa masih hidup sekitar 40 tahun sebelum 

wafatnya Musa – berdasarkan hal yang masyhur menurut para ahli sejarah” 

Perkataan ini tidak jauh berbeda dengan kata-kata salafy sebelumnya. Tetapi coba lihat kata-

kata 
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ش ٍ ٤ٚ ى٫ُ ٤ْ ك ُٝ ٚ ٬ك ظو ٓ ؼيٙح  ر

Kata-kata Nawawi diartikan salafy dengan Tidak ada petunjuk (dilaalah) di dalamnya bahwa 

„Ali sebagai pengganti setelah (wafatnya) beliau. Kali ini dengan mudah salafy memaknai 

kata yang dicetak biru sebagai setelah (wafatnya) Beliau. Anehnya dalam hadis riwayat Ibnu 

Abi Ashim ia menafikan bahwa kata tersebut berarti wafat. Sekali lagi kontradiksi 

Salafy berkata 

Harun ‗alaihis-salaam adalah seorang waziir bagi Musa dalam memimpin Bani Israail 

sebagaimana ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya : 

 ٢ِِْٛ ْٖ أَ ِٓ ِى٣ًوا  َٝ  ٢ُِ َْ اْعَؼ َٝ َٕ أَِف٢  * ِٚ أَْىِه١  *َٛبُهٝ ِو١ *اْشُلْك ثِ ْٓ ُٚ ك٢ِ أَ ًْ أَْشِو َٝ  

―Dan jadikanlah untukku seorang wazir (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, 

saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku‖ 

[QS. Thaha : 29-32]. 

Seorang wazir mempunyai tugas untuk membantu dan memberi dukungan terhadap imam. 

Begitu pula dengan Nabi Harun yang menjadi waziir bagi Nabi Musa ‗alaihimas-salaam.[3] 

Jika Syi‘ah hendak menyamakan kedudukan ‗Ali dengan Harun, maka cukuplah mereka 

berpendapat ‗Ali berkedudukan sebagai waziir bagi Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa sallam. 

Bukan sebagai imam/khalifah yang ditunjuk. Oleh karena itu, klaim Syi‘ah tentang 

keimamahan ‗Ali bin Abi Thaalib melalui hadits ini sungguh sangat tidak tepat. 

Berdasarkan ayat Al Qur‘an yang dikutip salafy maka Nabi Harun AS tidak hanya seorang 

wazir Musa tetapi juga keluarga dan saudara Musa, orang yang meneguhkan kekuatan Musa 

dan merupakan sekutu Musa dalam urusannya. Kedudukan Harun di sisi Musa ini dimiliki 

oleh Imam Ali di sisi Rasul SAW. Tidak hanya itu, Nabi Harun AS juga ditunjuk sebagai 

Imam atau khalifah bagi kaumnya ketika Musa AS akan pergi 

٫َ طَضَّ َٝ ِِْق  ْٛ أَ َٝ  ٢ ِٓ ْٞ َٕ حْهُِْل٢ِ٘ ك٢ِ هَ ٝ ٍُ َٛخ ِه٤ٚ  َِ ٠َٓ ٫ِ ٞ ُٓ  ٍَ هَخ َٖٝ ِي٣ ِٔ ْل ُٔ ُْ ََ ح ز٤ِ َٓ  رِْغ 

“Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun “Gantikan Aku dalam memimpin kaumku, 

dan perbaikilah, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” 

(QS Al-A‟raf: 142) 

Hal ini menunjukkan salah satu kedudukan Harun di sisi Musa adalah Beliau menjadi 

khalifah semasa hidupnya (selagi hidup) jika Nabi Musa AS akan pergi. Maka begitu pula 

kedudukan Imam Ali di sisi Nabi SAW, Beliau semasa hidupnya (selagi hidup) menjadi 

khalifah jika Nabi Muhammad SAW pergi. 

Salafy berkata 

Kita tidak mengingkari bahwa hadits ini menunjukkan keutamaan ‗Ali bin Abi Thaalib 

radliyallaahu ‗anhu. Namun membawanya kepada makna ‗Ali adalah orang yang ditunjuk 

sebagai khalifah/amirul-mukminin sepeninggal Nabi shallallaahu ‗alaihi wa sallam, maka 

inilah yang tidak kita sepakati. Tidaklah setiap lafadh yang menunjukkan keutamaan itu 

selalu berimplikasi kepada kepemimpinan 
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Cara berpikir seperti ini jelas-jelas terbalik. Kita tidak mengingkari bahwa lafal hadis 

Manzilah riwayat Ibnu Abi Ashim memuat lafal Khalifah sepeninggal Nabi SAW dan sudah 

jelas lafal khalifah berimplikasi kepada kepemimpinan Imam  Ali sepeninggal Nabi SAW. 

Hal ini menunjukkan hadis Manzilah memiliki makna umum (termasuk dalam hadis 

shahihain) dan merupakan keutamaan Imam Ali RA yang sangat besar di sisi Nabi SAW. 

Salafy berkata 

Ada yang sangat memaksakan kehendak dengan menafikkan akal sehat yang padahal sangat 

mudah untuk memahaminya. 

Mereka katakan bahwa Harun itu akan menggantikan Musa jika Harun masih hidup 

sepeninggal Musa. Begitulah kata mereka. 

Jika yang dimaksud akal sehat adalah setiap yang mendukung keyakinan salafy maka akal 

tersebut sudah menjadi tidak sehat. Karena sebuah keyakinan harus diukur dengan standar 

kebenaran bukan standar kebenaran yang harus ditundukkan pada keyakinan. Sudah jelas 

kedudukan Harun di sisi Musa adalah Harun akan selalu menjadi pengganti Musa jika Musa 

tidak ada dan saat itu Harun masih hidup. Siapapun yang berakal sehat tidak akan menafikan 

hal ini. 

Salafy berkata 

Pertanyaannya : Ketika Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa sallam menyamakan kedudukan 

‗Ali radliyallaahu ‗anhu dengan Harun; apakah beliau shalallaahu ‗alaihi wa sallam tidak 

mengetahui bahwa Harun telah meninggal sebelum Nabi Musa meninggal dan tidak pernah 

memegang tampuk khalifah/imam memimpin Bani Israel sepeninggal Musa ? 

Sudah jelas Rasulullah SAW tahu, oleh karena itulah untuk menghapus syubhat dari para 

pengingkar maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan khusus yaitu Engkau sebagai 

KhalifahKu untuk setiap mukmin setelahKu. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW 

mengetahui bahwa Imam Ali masih hidup sepeninggal Beliau SAW, dan tentu sebagaimana 

layaknya Harun akan menjadi pengganti Musa jika Harun masih hidup maka Imam Ali akan 

menjadi pengganti Rasul SAW jika Imam Ali masih hidup. 

Salafy berkata 

Nabi shallallaahu ‗alaihi wa sallam mengetahui bahwa Harun hanyalah menjadi pengganti 

(khalifah) bagi Musa untuk mengurus Bani Israel hanya saat Musa pergi ke Bukit Tursina. 

Kita sudah jelaskan bahwa kedudukan Harun di sisi Musa itu tidak hanya soal pengganti 

Musa ketika Musa pergi ke bukit Thursina saja. Kita telah jelaskan bahwa Harun adalah 

wazir Musa, keluarga dan saudara Musa, orang yang meneguhkan kekuatan Musa dan sekutu 

Musa dalam urusannya. Oleh karena itu tidak ada satupun yang layak menggantikan Musa 

selain Harun jika Nabi Harun AS masih hidup. Inilah kedudukan Harun di sisi Musa yang 

tidak dipahami oleh salafy. Beginilah cara mereka mengurangi keutamaan Imam Ali dengan 

menafikan keumuman dan mengkhususkan dengan situasi tertentu saja. 

Salafy berkata 
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Oleh karena itu, beliau mengqiyaskan kedudukan mulia Harun ini kepada ‗Ali yang beliau 

tugaskan untuk mengurus orang-orang yang tinggal di Madinah saat beliau tinggalkan 

berperang menuju Tabuk. 

Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan Imam Ali di sisi Beliau dengan kata-kata 

kedudukanMu di sisi Ku seperti Kedudukan Harun di sisi Musa kecuali tidak ada Nabi 

setelahKu. Pengecualian yang ditetapkan oleh Rasul SAW adalah untuk membatasi 

keumuman kedudukan Harun yang memang banyak di sisi Musa. Jika seperti yang salafy 

katakan bahwa hal itu hanya pengqiyasan untuk situasi yang khusus maka tidak ada 

faedahnya disebutkan pengecualian. Jika memang sudah dikhususkan mengapa harus 

dikecualikan. 

Salafy berkata 

Namun karena Syi‘ah hendak memaksakan untuk membawa pengertian ini kepada 

penunjukan Khalifah sepeninggal Nabi, datanglah tafsir-tafsir aneh mengenai hadits 

Rasulullah shallallaahu ‗alaihi wa sallam. 

Begitulah salafy selalu mengatakan aneh setiap tafsir yang bertentangan dengan mereka 

karena salafy hendak memaksakan untuk melindungi keyakinan mereka dan menunjukkan 

kedengkian mereka terhadap mahzab lain. Mereka tidak bisa mengakui kebenaran pada 

mahzab lain karena menurut mereka apapun setiap mahzab yang menentang mereka maka 

sudah jelas tafsirnya akan aneh-aneh. Tidakkah cukup kata-kata Rasulullah SAW yang 

sangat jelas, ternyata tidak karena dalih selalu bisa dicari-cari. Pengingkar akan selalu ada 

dan itu tidak tergantung dari mahzab apa ia berasal. Untuk menentukan ingkar atau tidak 

anda hanya perlu melihat dengan jelas siapa yang berpegang pada hadis Rasul SAW dan 

siapa yang berpegang pada keyakinan pribadi. Sekali lagi saya tekankan kepada para pencari 

kebenaran, anda tidak perlu menjadi sunni atau syiah untuk memahami hadis di atas dan 

anda tidak perlu terkelabui oleh syubhat bahwa kalau anda memahami begitu maka anda 

akan menjadi syiah, atau kalau anda memahami seperti ini maka anda adalah sunni. Cukup 

pahami hadis tersebut sebagaimana hadis tersebut berbicara. 

Hadis Thayr Imam Ali Hamba Yang Paling Dicintai 

Allah SWT 

Posted on Juli 12, 2009 by secondprince  

Hadis Thayr Imam Ali Hamba Yang Paling Dicintai Allah SWT 

Hadis Thayr termasuk salah satu keutamaan Imam Ali yang besar. Keutamaan yang 

menunjukkan bahwa Kedudukannya melebihi semua sahabat yang lain termasuk Abu Bakar, 

Umar dan Utsman. Telah diriwayatkan dengan berbagai jalan dari para sahabat bahwa Allah 

SWT menetapkan bahwa Imam Ali adalah Hamba yang paling dicintai Allah SWT. Tulisan 

kali ini akan membawakan salah satu hadis Thayr yang diriwayatkan oleh Safinah mawla 

Rasulullah SAW. 

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Mu‟jam Al Kabir 7/82 no 6437 

https://secondprince.wordpress.com/2009/07/12/hadis-thayr-imam-ali-hamba-yang-paling-dicintai-allah-swt/
https://secondprince.wordpress.com/2009/07/12/hadis-thayr-imam-ali-hamba-yang-paling-dicintai-allah-swt/
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٘خ  ١َٛ كيػ ـٞ ٤ي حُ ؼ ٓ  ٖ ٤ْ ر َحٛ ٘خ ار ٢ِ كيػ ؼـ ٤ي حُ ز ٘خ ػ كيػ

لش ػٖ  ٤ ِ ٖ ه طَ ر َّ ػٖ ك ٖ ه خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٘خ  ٖ ٓلٔي كيػ ٤ٖ ر ٔ ك

٠ِ هللا  ٛ ز٢  ٘ ٠ حُ ٘ش ُٓٞ ٤ ل ٓ ؼْ ػٖ  ٗ ٢ ٖ أر َكٖٔ ر زي حُ ػ

ز٢  ٘ ِْ إٔ حُ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ أط٠ رط٤َ كوخٍ حُِْٜ حثظ٢٘ رؤكذ ػ

هِوي ا٤ُي ٣ؤًَ ٓؼ٢ ٖٓ ٌٛح حُط٤َ، كـخء ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 

 هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ حُِْٜ ٝح٢ُّ

Telah menceritakan kepada kami Ubaid Al Ajli yang berkata telah menceritakan kepada 

kami Ibrahim bin Sa‟id Al Jauhari yang berkata telah menceritakan kepada kami Husain bin 

Muhammad yang berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Qarm dari Fithr bin 

Khalifah dari Abdurrahman bin Abi Na‟m dari Safinah mawla Nabi SAW yang berkata 

Bahwa Nabi SAW datang dengan membawa daging burung panggang, kemudian Beliau SAW 

berdoa “Ya Allah datangkanlah hambaMu yang paling Engkau cintai agar dapat 

memakan daging burung ini bersamaku”. Kemudian Ali RA datang dan berkata Nabi SAW 

“Ya Allah dan untukKu juga”. 

. 

. 

Kedudukan Hadis 

Hadis Hasan Shahih. Hadis ini sanadnya Hasan dan menjadi shahih dengan banyaknya 

penguat. Hadis Thayr di atas telah diriwayatkan oleh para perawi tsiqat dan shahih tetapi 

salah seorang perawi yaitu Sulaiman bin Qarm dikritik sebagian orang karena ia rafidhah 

atau bertasyayyu‟. Kritikan ini tidaklah merusak kredibilitasnya sebagaimana yang akan 

dibahas nanti. Al Haitsami dalam kitabnya Majma‟ Az Zawaid 9/169 no 14727 membawakan 

hadis Thayr riwayat Safinah dan berkata 

ٜخٍ ٍٝؿخٍ  ظ خه ٢ ر زَحٗ ط زِحٍ ٝحُ ٤ق ٍٝحٙ حُ ٜل ٢ ٍؿخٍ حُ زَحٗ ط حُ

وش ٛٞ ػ لش ٝ ٤ ِ ٖ ه طَ ر ٤َ ك  ؿ

Hadis riwayat Al Bazzar dan Thabrani dengan ringkas dan para perawi Thabrani adalah 

para perawi shahih kecuali Fithr bin Khalifah dan ia tsiqah. 

. 

. 

Analisis Perawi Hadis  

Ubaid Al Ajli 
Disebutkan Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 8/93 no 4191 bahwa Ubaid Al Ajli adalah 

Husain bin Muhammad bin Hatim bin Yazid bin Ali bin Marwan, dan dia seorang hafiz yang 

tsiqat dan mutqin. Adz Dzahabi dalam Siyar „Alam An Nubala 14/90 no 49 menyebutkan 

bahwa Ubaid Al Ajli seorang hafiz dan Imam, telah meriwayatkan darinya Ath Thabrani. Adz 

Dzahabi berkata tentang Ubaid Al Ajli 



 1389 

ظخ ٘خ كخك و ظ وش ٓ خٕ ػ ٤ذ ً وط خٍ حُ  ه

Al Khatib berkata “dia seorang hafiz yang tsiqat dan mutqin”. 

 

. 

Ibrahim bin Sa’id Al Jauhari 
Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 1 no 218 menyebutkan bahwa Ibrahim bin Sa‘id adalah 

perawi Muslim dan Ashabus Sunan. Beliau telah dinyatakan tsiqat oleh An Nasa‟i, Al Khatib, 

Daruquthni, Al Khalili dan Ibnu Hibban. Abu Hatim menyebutkannya sebagai seorang 

shaduq. 

َ د ًٌ خٕ ٣ ً ْ ٞ كخط خٍ أر وشٝه ٢ ػ ٔخث ٘ خٍ حُ ٜيم ٝه  حُ

Abu Hatim berkata “dia disebutkan seorang yang jujur” dan Nasa‟i berkata “tsiqat”. 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/57 menyatakan bahwa Ibrahim bin Sa‟id Al Jauhari adalah 

seorang hafiz tsiqat yang tinggal di Baghdad. 

. 

Husain bin Muhammad 
Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 2 no 627 menyebutkan biografi Husain bin Muhammad At 

Tamimi, dia adalah perawi Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan. Beliau dinyatakan tsiqat 

oleh Ibnu Sa‟ad, Ibnu Hibban dan Al Ajli. An Nasa‘i berkata “tidak ada masalah 

dengannya”.  

 ْ٤ ُ ٢ ٔخث ٘ خٍ حُ ٔؤٕٓٞ ٝه ش حُ ٬ك ٢ آهَ ه ٓخص ك وش  ؼي ػ ٓ  ٖ خٍ ر ه

ؤّ ٚ ر  ر

Ibnu Sa‟ad berkata “dia tsiqat wafat di akhir pemerintahan Ma‟mun dan Nasa‟i berkata 

“tidak ada masalah dengannya” 

Al Ajli memasukkan namanya dalam Ma‟rifat Ats Tsiqah no 313 dan berkata 

وش َٜٟ ػ َٜحّ ر ٖ ر ٖ ٓلٔي ر ٤ٖ ر ٔ  ك

Husain bin Muhammad bin Bahram orang Bashrah yang tsiqat. 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/218 menyebutkan Husain bin Muhammad At Tamimi sebagai 

seorang yang tsiqat dan menetap di Baghdad. 

. 
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Sulaiman bin Qarm 
Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 4 no 367 menyebutkan biografi Sulaiman bin Qarm bin 

Muadz At Taimi Ad Dhabi. Ada yang menyebutnya Sulaiman bin Muadz berdasarkan riwayat 

Abu Daud Ath Thayalisi. Ibnu Hajar juga menegaskan dalam At Tahdzib juz 4 no 381 bahwa 

Sulaiman bin Muadz Adh Dhabi adalah Sulaiman bin Qarm bin Muadz. Sulaiman bin Qarm 

adalah perawi Bukhari dalam Ta‘liq, perawi Muslim dalam Shahihnya, Abu Daud, Tirmidzi 

dan Nasa‘i. Ia dinyatakan tsiqat oleh Imam Ahmad 

٢ ١ خٕ أر زَ ً ٘ ٖ ك ٖ أكٔي ر زي هللا ر خٍ ػ ٖ ه زش ر ط غ ه زغ كي٣ ظ ط

٤خٙ  ٓ  ٖ ِ ر ؼ٣ِ زي حُ ٖ ػ ي ر ٣ِ ٣ٝ َّ ٖ ه خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ ٝ ِ ؼ٣ِ زي حُ ػ

وخص ّٞ ػ ٛئ٫ء ه خٍ   ٝه

Abdullah bin  Ahmad bin Hanbal berkata “Ayahku menerima hadis Qutbah bin Abdul Aziz, 

Sulaiman bin Qarm dan Yazid bin Abdul Aziz bin Siyah, dan ia berkata “orang-orang ini 

tsiqat (dapat dipercaya) ”. 

Imam Ahmad juga mengatakan satu-satunya cacat pada Sulaiman bin Qarm adalah ia 

berlebih-lebihan dalam tasyayyu‘ 

 ٢ ل١َ ك خٕ ٣ ً ٚ٘ ٌ ٓخ ُ ؤ ٚ ر ٖ ػٞف ػٖ أكٔي ٫ أٍٟ ر خٍ ٓلٔي ر ٝه

٤غ ٘ ظ  حُ

Muhammad bin Auf berkata dari Ahmad “tidak ada masalah pada dirinya hanya saja dia 

berlebihan dalam bertasyayyu” 

Ad Daruquthni dalam Sunan Daruquthni 2/175 no 18 dan Baihaqi dalam Sunan Baihaqi 

4/203 no 7705 menyatakan shahih hadis Sulaiman bin Muadz Ad Dhabi atau Sulaiman bin 

Qarm. Hal ini berarti Daruquthni dan Baihaqi memandang Sulaiman sebagai perawi tsiqat. 

Bukhari telah menyebutkan biografi Sulaiman bin Qarm dalam Tarikh Al Kabir juz 4 no 1871 

dan sedikitpun Bukhari tidak menyebutkan cacat pada Sulaiman bin Qarm, ia juga tidak 

memasukkan Sulaiman dalam Adh Dhu‟afa ditambah lagi Bukhari sendiri memasukkan 

Sulaiman sebagai perawinya dalam Shahih Bukhari bagian Ta‟liq. Hal ini cukup untuk 

menyatakan bahwa Bukhari memberikan predikat ta‟dil pada Sulaiman bin Qarm. 

Selain itu Imam Muslim telah memasukkan Sulaiman bin Qarm sebagai perawinya dalam 

Shahih Muslim. Hal ini berarti Imam Muslim memberikan predikat ta‟dil pada Sulaiman bin 

Qarm. Syaikh Ahmad Syakir dalam Syarh Musnad Ahmad no 5753 telah menshahihkan 

hadis Sulaiman bin Qarm, dalam catatan kakinya ia memuat berbagai pendapat ulama baik 

yang menta‘dil maupun yang mencacat Sulaiman bin Qarm dan pada akhirnya beliau 

menegaskan bahwa hadis Sulaiman bin Qarm shahih. 

 

Memang terdapat sebagian ulama yang mencacat Sulaiman bin Qarm seperti Ibnu Ma‘in, 

Abu Hatim, An Nasai, Ibnu Hibban dan  Al Hakim. Tetapi cacat mereka tidak bisa diterima 

karena Ibnu Ma‘in, Abu Hatim dan An Nasa‘i tidak memberikan alasan pencacatannya 

sehingga jarh mereka terhadap Sulaiman bersifat mubham, padahal sudah jelas dalam 

Ulumul hadis bahwa jika terbukti seorang perawi dinyatakan tsiqat maka jarhnya harus 

bersifat mufassar (dijelaskan alasannya). Ditambah lagi jarh yang diberikan kepada 
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Sulaiman bukanlah jarh yang bersifat menjatuhkan, misalnya An Nasa‘i dalam Ad Dhu‟afa 

no 251 berkata 

و١ٞ خُ ٤ْ ر ُ َّ ٖ ه خٕ ر ٤ٔ ِ ٓ  

Sulaiman bin Qarm tidak kuat. 

Sudah cukup dikenal dalam Ulumul hadis bahwa pernyataan laisa bil qawy (tidak kuat) 

bukan jarh yang bersifat syadid sehingga tidak menggugurkan kredibilitas seorang perawi. 

Apalagi jika perawi tersebut telah dinyatakan tsiqat oleh yang lain, minimal perawi tersebut 

hadisnya berstatus hasan oleh karena itu An Nasa‟i sendiri meriwayatkan hadis Sulaiman bin 

Qarm dalam kitab Sunannya. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa jarh “tidak kuat” terhadap Sulaiman tidak menggugurkan 

kredibilitasnya karena dia juga dinyatakan shalih yang merupakan ta‟dil setingkat dengan 

hasanul hadis. Adz Dzahabi dalam Tarikh Al Islam 10/247 berkata 

 ًٞك٢ّ ٛخُق حُلي٣غ .٤ِٓٔخٕ رٖ ٓؼخً

Sulaiman bin Muadz orang kufah yang baik hadisnya 

 

Begitu pula dalam At Tahdzib Ibnu Hajar mengutip Ibnu Ady yang memberikan predikat 

ta‟dil kepada Sulaiman bin Qarm 

َحى ٔخٕ حك غ ك ٚ أكخى٣ ٖ ػي١ ُ خٍ ر  ٝه

Ibnu Ady berkata “dia memiliki banyak hadis hasan afrad (menyendiri)” 

Jika hadisnya menyendiri dinilai hasan maka apalagi hadis Thayr diatas yang diriwayatkan 

oleh banyak perawi lain tentu nilainya jauh lebih tinggi dari sekedar hasan. 

Jarh atau pencacatan Ibnu Hibban dan Al Hakim terhadap Sulaiman bin Qarm tidak perlu 

dianggap karena keduanya mengandung kontradiksi. Ibnu Hibban mencacatkan Sulaiman 

karena dia rafidhah yang ekstrim. Cacat seperti ini tidaklah diterima karena banyak terdapat 

perawi rafidhah ekstrem yang terbukti jujur dan anehnya Ibnu Hibban sendiri malah 

memasukkan Sulaiman bin Muadz atau Sulaiman bin Qarm sebagai perawi tsiqat dalam 

kitabnya Ats Tsiqat juz 6 no 8248. Al Hakim sebagaimana yang dikutip dalam At Tahdzib 

menyebutkan bahwa Sulaiman bin Qarm hafalannya buruk dan hadisnya tidak bisa diterima 

tetapi anehnya Al Hakim sendiri dalam kitabnya Mustadrak As Shahihain 4/136 no 7226 

justru menyatakan hadis Sulaiman bin Qarm shahih. Kesimpulan yang bisa diambil dari 

pembahasan Sulaiman bin Qarm adalah hadisnya kami nilai hasan dan menjadi shahih 

dengan banyaknya penguat. 

. 

Fithr bin Khalifah 
Fithr bin Khalifah adalah perawi Bukhari dan Ashabus Sunan. Dalam At Tahdzib juz 8 no 
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550 disebutkan bahwa beliau telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama diantaranya Ahmad, 

Yahya bin Sa‟id, Ibnu Main, An Nasa‟i, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa‟ad. 

ٖ أكْ زي هللا ر خٍ ػ خٍ ه غ ه لي٣ ق حُ ٛخُ وش  ٤ٚ ػ زَ ػٖ أر ٘ ٖ ك ى ر

ٔش ػٖ  ؼ ٤ ٢ ه ٖ أر خٍ ر وش ٝه ٤ي ػ ؼ ٓ  ٖ ٠٤ ر ل ٘ي ٣ خٕ ػ ً ٢ خٍ أر ٝه

 ٤ٚ خٕ ك غ ًٝ لي٣ ٖٔ حُ وش ك ٢ ػ ٞك ً ٢ِ ؼـ خٍ حُ وش ٝه ٤ٖ ػ ؼ ٓ ٖ ر

غ لي٣ ق حُ ٛخُ  ٞ ْ أر ٞ كخط خٍ أر ٤َ ٝه ِ ٤غ ه ٘  ط

Abdullah bin Ahmad berkata dari ayahnya “dia tsiqat dan hadisnya baik”. Ayahku berkata 

“di sisi Yahya bin Sa‟id dia tsiqat”. Ibnu Abi Khaitsamah berkata dari Ibnu ma‟in “dia 

tsiqat”. Al Ajli berkata “dia orang kufah yang tsiqat hasanul hadis dan bertasyayyu”. Abu 

Hatim berkata “hadisnya baik”. 

٘ي لش ػ ٛخُ غ  ٚ أكخى٣ ٖ ػي١ ُ خٍ ر ٓي  ٝه خ ٔظ ٓ ٞٛ ٝ ٖ٤ ٤ ٌٞك حُ

ٚ ؤّ ر ٚ ٫ ر  ٝأٍؿٞ أٗ

Ibnu Ady berkata “dia memiliki hadis-hadis yang baik, dia menjadi pegangan di sisi orang-

orang Kufah, menurutku tidak ada masalah dengan dirinya”. 

Memang terdapat beberapa orang yang mencacatkan Fithr tetapi cacat tersebut tidak 

beralasan dan tidak dapat dijadikan hujjah, ada yang mengatakan karena tasyayyu yang 

dimilikinya dan ada yang mengatakan karena ia mencela Utsman. Alasan tersebut jelas tidak 

bisa diterima dan tidak menggugurkan ketsiqahan yang ia miliki karena terdapat banyak 

perawi lain yang bertasyayyu bahkan ada yang mencela Utsman tetapi tetap dinyatakan 

tsiqat. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 2/16 memberikan predikat ta‘dil kepada Fithr bin Khalifah 

yaitu ia seorang yang jujur dan bertasyayyu‟. 

 

. 

Abdurrahman bin Abi Na’m 
Abdurrahman bin Abi Na‘m adalah perawi Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan. Dalam At 

Tahdzib juz 6 no 563 disebutkan kalau Ibnu Saad dan Nasa‟i menyatakan kalau ia tsiqat. 

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat juz 5 no 4099 dan berkata 

زي  ٌْ ػ ل ٞ حُ ٚظ أر ٤ ٘ ً ٠ ٌٞك ٢ِ حُ زـ ؼْ حُ ٗ ٢ ٖ أر َكٖٔ ر حُ

وي١ٍ ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ ٖ ػَٔ ٝأر َس ٝحر ٣َٛ  ٠ َٟٝ ػٖ أر ٣ 

Abdurrahman bin Abi Na‟m Al Bahili Al Kufi dengan kuniyah Abu Hakim meriwayatkan dari 

Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Abi Said Al Khudri. 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/593 menyebut Abdurrahman bin Abi Na‘m sebagai seorang 

yang shaduq (jujur). 

. 
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Kesimpulan  

Hadis Thayr riwayat Safinah (mawla Rasulullah SAW) di atas disampaikan oleh para perawi 

shahih dan perawi tsiqat yang hasan hadisnya sehingga Hadis tersebut kami nyatakan hasan 

dan menjadi shahih dengan banyaknya penguat. 

. 

. 

Catatan : 

 Mari kita lihat bersama-sama apologi para pengingkar  

 Semoga tulisan ini ada kelanjutannya  

 Mulai bosan nulis agama terus  

 

Hadis Tsaqalain Riwayat Yaqub bin Sufyan Al Fasawi 

Posted on Juli 5, 2009 by secondprince  

Hadis Tsaqalain Riwayat Yaqub bin Sufyan Al Fasawi 

Yaqub bin Sufyan adalah ulama Al Hafiz yang diakui kredibilitas dan keutamaannya. Beliau 

adalah salah satu guru Imam Tirmidzi dan Nasa‘i. Beliau telah diakui tsiqat oleh banyak 

ulama. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 2/337 dan Adz Dzahabi dalam Al Kasyf no 6388 

mengatakan bahwa Yaqub bin Sufyan adalah seorang hafiz yang tsiqat.  

Dalam kitab Ma‟rifat Wal Tarikh karya Yaqub bin Sufyan Al Fasawi 1/536 disebutkan hadis 

Tsaqalain dengan sanad yang shahih. 

ػََ٘خ ؿ٣ََ ػٖ حُلٖٔ رٖ ػز٤ي هللا ػٖ أر٢ ػََ٘خ ٣ل٠٤ هَخٍ َكيَّ ح٠ُل٠ ػٖ ٣ُي رٖ  َكيَّ

ٚ   أٍهْ هَخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ظْ ر ٌ ٔ ٔ ٓخ إ ط  ٌْ ٤ خٍى ك ٢ ط اٗ

 ٖ ٜٔخ ُ ظ٢ ٝاٗ ٤ َٛ ر ٢ أ ظَط ظخد هللا ػِ ٝؿَ ٝػ ِٞح ً ٠ ٖ ط ُ

لٞٝ ٢ِ حُ َىح ػ ظ٠ ٣ خ ك لَه ظ ٣ 

Telah menceritakan kepada kami Yahya yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir 

dari Hasan bin Ubaidillah  dari Abi Dhuha dari Zaid bin Arqam yang berkata Nabi SAW 

bersabda “Aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang-teguh padanya maka 

kalian tidak akan sesat yaitu Kitab Allah azza wa jalla dan ItrahKu Ahlul BaitKu dan 

keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaKu di Al Haudh. 

Hadis ini sanadnya Shahih. Semua para perawinya adalah perawi tsiqat dan perawi shahih. 

Para perawinya adalah perawi Bukhari Muslim kecuali Husain bin Ubaidillah yang 

https://secondprince.wordpress.com/2009/07/05/hadis-tsaqalain-riwayat-yaqub-bin-sufyan-al-fasawi/
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merupakan perawi Muslim. 

. 

. 

Analisis Perawi Hadis 

Yahya bin Yahya bin Bakir 
Yahya bin Yahya bin Bakir bin Abdurrahman bin Yahya bin Hamad At Tamimi Al Hanzali 

Abu Zakariya An Naisaburi adalah perawi Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa‟i. Salah satu 

yang meriwayatkan darinya adalah Yaqub bin Sufyan Al Fasawi. Disebutkan dalam At 

Tahdzib juz 11 no 479 

وش خٕ ػ ً ٤ٚ ٖ أكٔي ػٖ أر زي هللا ر خٍ ػ  ه

Abdullah bin Ahmad berkata dari ayahnya “dia tsiqat”. 

ٓؤٕٓٞ وش  س أهَٟ ػ خٍ َٓ زض ٝه وش ػ ٢ ػ ٔخث ٘ خٍ حُ  ه

Nasa‟i berkata “ tsiqat tsabit” dan dia juga kadang berkata “tsiqat ma‟mun” 

وخص ؼ ٢ حُ زخٕ ك ٖ ك َٙ ر ًًٝ 

Disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib 2/318 berkata 

خ  ٣َ ًُ ٞ ٢ أر ٤ٔ ٔظ َكٖٔ حُ زي حُ ٖ ػ ٌَ ر ٖ ر ٠٤ ر ل ٣ ٖ ٠٤ ر ل ٣

زض وش ػ ١ٍٞ ػ ٔخر ٤ ٘  حُ

Yahya bin Yahya bin Bakir bin Abdurrahman At Tamimi Abu Zakariya An Naisaburi seorang 

yang tsiqat tsabit. 

. 

. 

Jarir bin Abdul Hamid 
Jarir bin Abdul Hamid adalah perawi Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan, diantara mereka 

yang meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Yahya bin Bakir. Beliau telah dinyatakan tsiqat 

oleh banyak ulama seperti Ibnu Hibban, Al Ajli, An Nasa‟i, Ibnu Ma‟in, Al Khalili dan lain-

lain. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/158 menyatakan bahwa Jarir bin Abdul Hamid tsiqat. 

Al Ajli berkata dalam Ma‟rifat Ats Tsiqat no 215 

وش ٠ ػ ٞك ز٢ ً ٠ ٤ي حُ لٔ زي حُ ٖ ػ َ ر  ؿ٣َ

Jarir bin Abdul Hamid Adh Dhabi orang kufah yang tsiqat. 
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Ibnu Syahin memasukkan Jarir dalam Tarikh Asma Ats Tsiqat no 173 dan berkata 

ٖ٤ ؼ ٓ ٖ ٠٤ ر ل ٣ ٚ خُ وش ه ٛيٝم ػ ٤ي  لٔ زي حُ ٖ ػ َ ر  ؿ٣َ

Jarir bin Abdul Hamid shaduq dan tsiqat dikatakan Yahya bin Ma‟in 

Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 2 no 116 menyebutkan 

 ْٓ وخ ٞ حُ خٍ أر ٛيٝم ٝه ٖ هَحٕ  خٍ ر وش ٝه ٢ ػ ٔخث ٘ خٍ حُ ٝه

ٚظ و ٠ِ ػ ٢ ٓـٔغ ػ ٌخث ُ٬  حُ

An Nasa‟i berkata “tsiqat” Ibnu Kharasy berkata “shaduq” Abu Qasim Al Lalka‟i berkata “ 

dia disepakati ketsiqatannya”. 

لخ ٞ أكٔي حُ خٍ أر ٗخى ٝه ٢ ح٩ٍ ٢ِ ك ٤ ِ و خٍ حُ وش ٝه ْٛ ػ ٘ي ٛٞ ػ  ْ ً

٤ٚ ِ لن ػ ظ وش ٓ  ػ

Abu Ahmad Al Hakim berkata “ia tsiqat” Al Khalili berkata dalam Al Irsyad “tsiqat 

mutaffaqu alaih”. 

. 

. 

Hasan bin Ubaidillah 
Hasan bin Ubaidillah bin Urwah atau Abu Urwah Al Kufi adalah perawi Muslim dan 

Ashabus Sunan. Beliau meriwayatkan hadis salah satunya dari Abu Dhuha dan telah 

meriwayatkan darinya Jarir bin Abdul Hamid. Beliau telah dinyatakan tsiqat oleh Al Ajli, 

Ibnu Hibban, Ibnu Ma‟in dan Abu Hatim. Adz Dzahabi dalam Al Kasyf no 1041 menyatakan 

bahwa Hasan bin Ubaidillah tsiqat. 

Al Ajli berkata dalam Ma‟rifat Ats Tsiqat no 298 

وش ٠ ػ ٞك ً ٞٛ ؼ٢ ٝ ٘و ٤ي هللا حُ ز ٖ ػ ٖٔ ر ل  حُ

Hasan bin Ubaidillah An Nakha‟i, ia orang kufah yang tsiqat. 

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat juz 6 no 7158 dan berkata 

ٞ ػَٝس ح ٚظ أر ٤ ٘ ش ً ٌٞك َٛ حُ ؼ٢ ٖٓ أ ٘و ٤ي هللا حُ ز ٖ ػ ٖٔ ر ل ُ

٘ش ٤ ٤ ٖ ػ ؼ١ٍٞ ٝحر ٘ٚ حُ ٤ْ ٍٟٝ ػ َحٛ ز٢ ٝار ؼ ٘ َٟٝ ػٖ حُ ٣ 

Hasan bin Ubaidillah An Nakha‟i termasuk Ahli Kufah, kuniyahnya Abu Urwah, 

meriwayatkan dari Sya‟bi dan Ibrahim, telah meriwayatkan darinya Ats Tsauri dan Ibnu 

Uyainah. 

Ibnu Hajar dalam Tahdzib At Tahdzib juz 2 no 521 menyebutkan 
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وش ْ ػ ٞ كخط ٢ِ ٝأر ؼـ خٍ حُ ق ٝه ٛخُ وش  ٤ٖ ػ ؼ ٓ ٖ خٍ ر  ٝه

Ibnu Ma‟in berkata “tsiqat shalih” Al Ajli dan Abu Hatim berkata “tsiqat”. 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/206 berkata 

٤ي  ز ٖ ػ ٖٔ ر ل وشحُ ٢ ػ ٌٞك ٞ ػَٝس حُ ؼ٢ أر ٘و ٖ ػَٝس حُ  هللا ر

Hasan bin Ubaidillah bin Urwah An Nakha‟i Abu Urwah Al Kufi tsiqat. 

 

. 

. 

Abu Dhuha Muslim bin Shubaih 
Muslim bin Shubaih atau Abu Dhuha adalah perawi Bukhari Muslim dan Ashabus Sunan. 

Beliau adalah seorang tabiin kufah yang dinyatakan tsiqah. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 2/179 

mengatakan bahwa Muslim bin Shubaih dikenal tsiqat. 

Al Ajli dalam Ma‟rifat Ats Tsiqah no 1720 berkata 

وش ؼ٢ ػ خر ٠ ط ٞك ٠ل٠ ً ٞ حُ ٤ق أر ز ٛ  ٖ ِْ ر ٔ ٓ 

Muslim bin Shubaih Abu Dhuha seorang tabiin kufah yang tsiqat. 

Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 10 no 237 menyebutkan 

وخص ؼ ٢ حُ زخٕ ك ٖ ك َٙ ر وش ًًٝ ٞ ٍُػش ػ ٤ٖ ٝأر ؼ ٓ ٖ خٍ ر  ه

Ibnu Ma‟in dan Abu Zur‟ah berkata “tsiqat” dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats 

Tsiqat. 

Ibnu Sa‘ad berkata tentangnya 

غ لي٣ ٤َ حُ ؼ وش ً خٕ ػ ًٝ 

Dia seorang tsiqat yang memiliki banyak hadis. 

Dalam At Tahdzib juga disebutkan kalau An Nasa‘i menyatakan Muslim bin Shubaih tsiqat. 

وش ٢ ػ ٔخث ٘ خٍ حُ  ٝه

An Nasa‟i berkata “dia tsiqat”. 

. 

. 
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Kesimpulan 

Telah dibuktikan bahwa para perawi hadis Tsaqalain riwayat Yaqub bin Sufyan di atas telah 

dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama dan mereka semua adalah para perawi Shahih. Oleh 

karena itu tidak berlebihan kalau hadis tersebut dikatakan Hadis yang sangat Shahih. 

. 

. 

Catatan : 

 Tulisan ini dibuat khusus untuk memenuhi permintaan seseorang  

 Bagi Yang mau berdiskusi tentang Hadis Tsaqalain, dipersilakan  

 Betapa Suramnya Malam Tanpa Bintang  

 

Kedudukan Hadis ”Rasulullah SAW Memberikan Fadak 

Pada Sayyidah Fathimah AS” 

Posted on Juni 22, 2009 by secondprince  

Kupersembahkan Tulisan Ini Untuk Para Pecinta Sayyidah Al Jannah Fathimah Az Zahra 

Alaihis Salam Wanita Yang Termulia Di Dunia dan Akhirat. 

 

Kedudukan Hadis ”Rasulullah SAW Memberikan Fadak Pada Sayyidah Fathimah AS” 

Telah diriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW di masa hidup Beliau 

telah memberikan Fadak kepada Sayyidah Fathimah AS. Hadis tersebut diriwayatkan oleh 

Abu Ya‘la dalam Musnad Abu Ya‟la 2/334 hadis no1075 dan 2/534 hadis no 1409 

ٖ٤ ٔ ل ٠ِ حُ َأص ػ ٤ْ ػٖ  ه ؼ ٖ ه ٤ي ر ؼ ٓ ٘خ  طلخٕ كيػ ي حُ ٣ِ ٣ ٖ ر

ش }  ٌٛٙ ح٣٥ ض  ُِ ٔخ ٗ خٍ : ُ وي١ٍ ه ٤ي حُ ؼ ٓ  ٢ ٤ش ػٖ أر ٤َ ػٖ ػط ٠ ك

 ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ َٓحء : 62 ] ىػخ حُ ٚو } ] ح٫ ٠ ك وَر ٝآص ًح حُ

يى ٛخ ك ٔش ٝأػطخ خ١ ِْ ك ٓ  ٝ 

Qara‟tu „ala Husain bin Yazid Ath Thahan yang berkata telah menceritakan kepada kami 

Sa‟id bin Khutsaim dari Fudhail bin Marzuq dari Athiyyah dari Abi Said Al Khudri yang 

berkata “ketika turun ayat dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya [Al Isra 

ayat 26]. Rasulullah SAW memanggil Fathimah dan memberikan Fadak kepadanya. 

Kedudukan Hadis 
Hadis tersebut sanadnya hasan. Para perawinya tsiqat dan hasan. Perawi tsiqat yaitu Sa‟id 

https://secondprince.wordpress.com/2009/06/22/kedudukan-hadis-%e2%80%9crasulullah-saw-memberikan-fadak-pada-sayyidah-fathimah-as%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2009/06/22/kedudukan-hadis-%e2%80%9crasulullah-saw-memberikan-fadak-pada-sayyidah-fathimah-as%e2%80%9d/
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bin Khutsaim dan Fudhail bin Marzuq sedangkan perawi yang hasan hadisnya yaitu Husain 

bin Yazid dan Athiyyah Al Aufi. Berikut analisis terhadap para perawinya. 

. 

. 

Husain bin Yazid Ath Thahan 
Husain bin Yazid bin Yahya Al Thahan Al Anshari Abu Ali Al Kufy adalah perawi hadis 

dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud. Beliau termasuk perawi yang sedikit hadisnya. 

Ibnu Hibban memasukkan beliau dalam kitabnya Ats Tsiqat juz 8 no 12906 dan berkata 

ش  ٌٞك َٛ حُ طلخٕ ٖٓ أ زي هللا حُ ٞ ػ ٢ٗ أر وَ ي حُ ٣ِ ٣ ٖ ٤ٖ ر ٔ ك

َٙ٤ ٤خٕ ٝؿ ل ٓ  ٖ ٖٔ ر ل ٘ٚ حُ ٘خ ػ ٤غ ػ َٟٝ ػٖ ًٝ ٣ 

Husain bin Yazid Al Qurasy Abu Abdullah Ath Thahan, termasuk Ahli Kufah yang 

meriwayatkan hadis dari Waki‟ dan meriwayatkan darinya Hasan bin Sufyan dan yang 

lainnya. 

Disebutkan dalam At Tahdzib juz 2 no 645 bahwa selain Hasan bin Sufyan telah 

meriwayatkan darinya Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Abu Zar‘ah, Abu Bakar Al Atsram, Abu 

Ya‘la dan yang lainnya. Imam Tirmidzi telah menghasankan hadisnya dalam kitab Sunan 

Tirmidzi 4/683 no 2546, 5/585 no 3610 dan 3611, 5/701 no 3874. Dalam At Tahdzib 

disebutkan 

وخص ؼ ٢ حُ زخٕ ك ٖ ك َٙ ر غ ًًٝ لي٣ ٤ٖ حُ ُ ْ ٞ كخط خٍ أر  ه

Abu Hatim berkata “layyin” dan disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat. 

Abu Hatim adalah satu-satunya orang yang melemahkan Husain bin Yazid, padahal Husain 

adalah seorang Syaikh atau guru para hafiz seperti Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Abu Zar‘ah 

dan Abu Ya‘la. Selain itu pula Husain telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban dan Imam 

Tirmidzi telah menghasankan hadisnya. Abu Hatim terkenal dengan sikapnya yang 

berlebihan dalam menjarh perawi. Adz Dzahabi dalam Siyar „Alam An Nubala 13/260 

mengatakan 

اًح ٝػن أرٞ كخطْ ٍؿ٬ً كظٔٔي روُٞٚ كبٗٚ ٫ ٣ٞػن ا٫ ٍؿ٬ً ٛل٤ق حُلي٣غ، ٝاًح 

٤ٖ ٍؽ  ١ٍٙؽ ٍحم حّ ٍٟص ٟصف فمٝصف ٙد ؽصف١ حٍ :٫ً أٝ هخٍُ

 ٚ بٗ ْ ك ٢ كخط ق أر ـ٣َ ٠ِ ط زٖ ػ ٬ ط ٚو أكي ك بٕ ٝػ ، ك ٤ٚ ك

 ْ٤ ٜلخف : ُ لش ٖٓ ٍؿخٍ حُ ٢ ١خث خٍ ك ي ه َؿخٍ ه ٢ حُ ٘ض ك ؼ ظ ٓ

ي لٞ ًُ و١ٞ أٝ ٗ ٤ْ ر ـش ، ُ ل  ر

Jika Abu Hatim menyatakan tsiqah seorang perawi maka ambillah karena ia tidaklah 

menyatakan tsiqat kecuali pada perawi yang shahih hadisnya dan jika ia menyatakan layyin 

(melemahkan) seorang perawi atau mengatakan “tidak bisa dijadikan hujjah” maka 

bertawaqquflah sampai diketahui perkataan ulama lain tentang perawi tersebut dan jika ada 
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ulama lain menyatakan tsiqat maka tak perlu dianggap pencacatan Abu Hatim karena ia 

suka mencari-cari kesalahan perawi, ia sering mengatakan pada perawi-perawi shahih 

“bukan hujjah” dan “tidak kuat” atau perkataan lainnya. 

Setidaknya ada 3 alasan untuk menguatkan bahwa Husain bin Yazid adalah perawi yang 

hasan hadisnya yaitu 

 Husain bin Yazid telah mendapat predikat ta’dil dari Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi. Ibnu 
Hibban menyatakannya tsiqat dan Imam Tirmidzi menghasankan hadisnya. 

 Husain bin Yazid adalah seorang Syaikh dimana telah meriwayatkan darinya para hafiz yang 
tsiqat seperti Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Abu Ya’la, Abu Zar’ah, Hasan bin Sufyan, Abu 
Bakar Al Atsram dan lain-lain. 

 Satu-satunya yang melemahkan Husain adalah Abu Hatim dimana jika ia menyendiri dalam 
mencacatkan perawi maka jarhnya tidak kuat apalagi Abu Hatim tidak menampilkan alasan 
jarhnya tersebut sehingga dalam hal ini jarhnya tidak diterima dan lebih diunggulkan 
penta’dilan terhadap Husain bin Yazid. 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/220 telah melakukan kekeliruan dimana ia mengikuti Abu 

Hatim dan mengatakan “layyin al hadis” .Pernyataan Ibnu Hajar tidaklah benar dan beliau 

telah dikoreksi oleh Syaikh Syu‘aib Al Arnauth dan Bashar Awad Ma‘ruf dalam Tahrir 

Taqrib At Tahdzib no 1361, dimana mereka berkata 

Perkataan “layyin al hadis” hanyalah mengikuti Abu Hatim dimana ia menyendiri (tafarrud) 

dalam mengatakannya. Dia (Husain) adalah seorang Syaikh dimana telah meriwayatkan 

darinya sekelompok orang yang tsiqah dan tsabit. Diantara mereka adalah Abu Dawud 

dalam Sunannya dan ia tidak memasukkan kedalamnya kecuali yang ia anggap tsiqat, 

Muslim mengeluarkan dalam As Shahih, Abu Zar‟ah Ar Razi, dan telah disebutkan oleh Ibnu 

Hibban dalam Ats Tsiqat. Jadi dia(Husain) hadisnya hasan. 

Syaikh Husain Salim Asad pentahqiq Musnad Abu Ya‟la juga menghasankan hadis Husain 

bin Yazid Ath Thahan dalam Musnad Abu Ya‟la 4/143 no 2201 dan Syaikh Al Albani telah 

menshahihkan hadisnya dalam Shahih Sunan Tirmidzi no 2546 

. 

. 

Sa’id bin Khutsaim Al Hilali 
Sa‘id bin Khutsaim Abu Ma‘mar adalah perawi Tirmidzi dan Nasa‟i. Ada yang menyebutnya 

Sa‘id bin Khaitsam. Beliau merupakan perawi yang tsiqat telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu 

Ma‟in, Al Ajli, dan Ibnu Hibban. Abu Zar‟ah dan An Nasa‟i menyatakan “tidak ada cacat” 

padanya. Ibnu Junaid dalam Su‟alat Ibnu Junaid no 617 berkata 

 ٢ ٞك ٤ن ً ٗ وخٍ  ٢ ك ُ٬ ؼْ حُٜ ٤ ٖ ه ٤ي ر ؼ ٓ ٠٤ ػٖ  ل ض ٣ ٓؤُ

وش ؤّ ػ ٚ ر ٤ْ ر ُ 

Aku bertanya pada Ibnu Ma‟in tentang Sa‟id bin Khaitsam Al Hilali dan ia berkata Syaikh 

Kufah, tidak ada masalah dengannya dan tsiqat. 
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Al Ajli dalam Ma‟rifat Ats Tsiqat no 585 berkata 

وش ٢ ػ ٞك ً ٢ ٗي ٬ُٛ ٍ ٖ ٤ْ ر ؼ ٖ ه ٤ي ر ؼ ٓ  

Sa‟id bin Khutsaim bin Rasyd Al Hilali, orang kufah yang tsiqat. 

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat juz 6 no 8101 ia berkata 

َٛ حٍ ٢ ٖٓ أ ُ٬ َ حُٜ ٔؼ ٓ ٞ ٤ْ أر ؼ ٖ ه ٤ي ر ؼ ٓ  ٖٓ ٚ ٤َ اٗ ي ه ش ٝه ٞك ً

 ٖ َ ر ٔؼ ٓ ٤ٚ زي هللا ٝػٖ أه ٖ ػ ٗي ر َٟٝ ػٖ ؿيٙ ٍح ٢٤ ٣ ِ ٓ  ٠٘ ر

٤خٕ ٖ ك لَ ر ؼ ٘ٚ ؿ ٤ْ ٍٟٝ ػ ؼ  ه

Sa‟id bin Khutsaim Abu Ma‟mar Al Hilali termasuk Ahli Kufah, dikatakan bahwa ia dari 

Bani Sulaith. Meriwayatkan dari kakeknya Rasyd bin Abdullah dan saudaranya Ma‟mar bin 

Khutsaim, meriwayatkan darinya Ja‟far bin Hayyan. 

Imam Tirmidzi telah menyatakan shahih hadis Sa‘id bin Khutsaim dalam kitabnya Sunan 

Tirmidzi 5/499 no 3443 dan dishahikan pula oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan 

Tirmidzi. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Hajar 

Ibnu Hajar dalam At Tahdzib juz 4 no 32 menyebutkan 

 ٖ َٙ ر ؤّ ًًٝ ٚ ر ٤ْ ر ُ ٢ ٔخث ٘ خٍ حُ ٚ ٝه ؤّ ر ٞ ٍُػش ٫ ر خٍ أر ٝه

ٚؼ ١ٌٓ كي٣ ظَ ٛلق حُ وخص ٝ ؼ ٢ حُ زخٕ ك  ك

Abu Zar‟ah berkata “tidak ada cacat” dan An Nasa‟i berkata “tidak ada masalah”. Ibnu 

Hibban menyebutkannya dalam Ats Tsiqat dan At Tirmidzi menshahihkan hadisnya. 

 

Jadi Sa‘id bin Khutsaim adalah perawi yang tsiqah seperti yang dikatakan para ulama, 

cukuplah dikutip penilaian Syaikh Ahmad Syakir terhadap Sa‘id bin Khutsaim. Syaikh 

Ahmad Syakir berkata dalam Syarh Musnad Ahmad no 1260 

Sa‟id bin Khutsaim adalah seorang yang tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma‟in Al Ajli 

dan yang lainnya, Tirmidzi juga menshahihkan hadisnya.  

. 

. 

Fudhail bin Marzuq 
Fudhail bin Marzuq Al Aghar Ar Raqasy adalah perawi yang dijadikan hujjah oleh Bukhari 

dalam Raf‟ul Yadain dan Muslim dalam Shahihnya serta Ashabus Sunan. Beliau telah 

dinyatakan tsiqat oleh sekelompok ulama diantaranya Sufyan Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, 

Ibnu Ma‟in dan  Al Ajli. Selain itu Fudhail bin Marzuq juga mendapat predikat ta‘dil dari 

Ahmad bin Hanbal, Ibnu Syahin, Ibnu Ady, Al Bukhari dan Muslim. Terdapat sebagian ulama 

yang membicarakannya seperti Al Hakim, Ibnu Hibban, An Nasa‘i dan Abu Hatim tetapi 
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mereka tidak menampilkan alasan yang jelas atas jarhnya ditambah lagi mereka terkadang 

memberikan predikat ta‘dil pula kepada Fudhail bin Marzuq. 

Ad Dauri dalam Tarikh Ibnu Ma‟in no 1298 berkata 

وش ُٝم ػ َٓ ٖ ٤َ ر ٠ وٍٞ ك ٠٤ ٣ ل ؼض ٣ ٔٓ  

Aku mendengar Yahya berkata “Fudhail bin Marzuq tsiqah”. 

Al Ajli dalam Ma‟rifat Ats Tsiqat no 1488 berkata 

وش غ ػ لي٣ ِ حُ ُٝم ؿخث َٓ ٖ ٤َ ر ٠  ك

Fudhail bin Marzuq hadisnya Ja‟iz(boleh) dan tsiqat. 

Dalam At Tahdzib juz 8 no 546, Ibnu Hajar menyebutkan dalam biografi Fudhail bin Marzuq. 

وخٍ  ٘ٚ ك ؼ١ٍٞ ػ ض حُ ٓؤُ ؼخً  ٓ ٖ خٍ ٓؼخً ر ٖ ه ٖٔ ر ل خٍ حُ وش ٝه ػ

وٍٞ  ٘ش ٣ ٤ ٤ ٖ ػ ؼض ر ٔٓ وٍٞ  ؼ٢ ٣ ٘خك ؼض حُ ٔٓ  ٢ ِٞحٗ ل ٢ِ حُ ػ

وش  ٤ٖ ػ ؼ ٓ ٖ ٔش ػٖ ر ؼ ٤ ٢ ه ٖ أر خٍ ر وش ٝه ُٝم ػ َٓ ٖ ٤َ ر ٠ ك

 ٚ غ ا٫ أٗ لي٣ ق حُ ٛخُ  ٖ٤ ؼ ٓ ٖ ٍٜٞ ػٖ ر ٘ ٓ ٖ ن ر وخُ زي حُ خٍ ػ ٝه

٤َح ِْ ا٫ ه خٍ أكٔي ٫ أػ ٤غ ٝه ٘ ظ ي حُ ٗي٣  

Muadz bin Muadz berkata aku bertanya kepada Ats Tsauri, ia berkata “tsiqat”. Hasan bin 

Ali Al Halwani berkata aku mendengar Syafii berkata aku mendengar Ibnu Uyainah berkata 

“Fudhail bin Marzuq tsiqat”. Ibnu Abi Khaitsamah berkata dari Ibnu Ma‟in “tsiqat”. Dan 

Abdul Khaliq bin Mashur berkata dari Ibnu Ma‟in “hadisnya baik hanya saja ia berlebihan 

dalam tasyayyu‟ dan Ahmad berkata “Tidak aku ketahui tentangnya kecuali yang baik”. 

Ibnu Ady dalam Al Kamil 6/19 berkata 

ٚ ؤّ ر ٔخٕ ٝأٍؿٞ إٔ ٫ ر غ ك ٤َ أكخى٣ ٠ ل ُٝ 

Fudhail hadisnya hasan dan kukira tidak ada masalah pada dirinya. 

 

Dalam Tarikh Al Kabir juz 7 no 547 Bukhari menyebutkan tentang Fudhail bin Marzuq dan 

sedikitpun ia tidak mencacatnya. Pada sumber yang lain Bukhari memberikan predikat ta‘dil 

Muqarib Al Hadis pada Fudhail bin Marzuq. Ta‘dil ini berada pada tingkatan kelima 

setingkat dengan shalih al hadis atau hasan al hadis. Hal ini disebutkan dalam Tartib Ilal 

Tirmidzi Abu Thalib Al Qadhi 1/390 no 81 

غ لي٣ وخٍد حُ ُٝم ٓ َٓ ٖ ٤َ ر ٠ خٍ ٓلٔي ك  ه

Muhammad berkata “Fudhail bin Marzuq muqarib al hadis (hadisnya mendekati)” 
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. 

Pembahasan Jarh Fudhail bin Marzuq 

Memang terdapat sebagian Ulama yang menjarh Fudhail bin Marzuq. Berikut akan 

disebutkan mereka yang menjarh Fudhail dalam At Tahdzib juz 8 no 546 yaitu An Nasa‘i, 

Abu Hatim, Ibnu Hibban dan Al Hakim. 

٤ق ؼ ٟ  ٢ ٔخث ٘ خٍ حُ   ٝه

An Nasa‟i berkata “dhaif” 

Jarh An Nasa‘i ini tidak bisa diterima karena ia tidak menyebutkan alasan yang tepat atas 

jarhnya padahal Fudhail telah dinyatakan tsiqat dan dita‟dilkan oleh banyak ulama. Apalagi 

ternyata An Nasa‘i tidak memasukkan Fudhail dalam kitabnya tentang para perawi dhaif Ad 

Dhu‟afa wal Matrukin. 

٤َح  ؼ ً ْٜ ٛيٝم ٣ غ  لي٣ ق حُ ٛخُ  ٤ٚ ْ ػٖ أر ٢ كخط ٖ أر خٍ ر ٝه

٫ خٍ  ٚ ه ظؾ ر ل ِض ٣ ٚؼ ه ظذ كي٣ ٌ ٣ 

Ibnu Abi Hatim berkata dari ayahnya “hadisnya baik, shaduq(jujur) tetapi melakukan 

banyak kesalahan dalam hadisnya, hadisnya bisa ditulis”.Aku bertanya dapatkah dijadikan 

hujjah?. Jawabnya “tidak”. 

 

Abu Hatim mengatakan bahwa Fudhail bin Marzuq “tidak bisa dijadikan hujjah” tetapi 

sebelumnya ia juga mengatakan bahwa Fudhail seorang yang jujur dan hadisnya baik hanya 

saja sering melakukan kesalahan. Yang perlu diperhatikan adalah Abu Hatim termasuk 

ulama yang terlalu ketat dalam menjarh, beliau terkadang menjarah para perawi shahih 

dengan sebutan “tidak bisa dijadikan hujjah”. 

 

Kesalahan dalam hadis Fudhail adalah berkenaan dengan hadis-hadisnya dari Athiyyah Al 

Aufi seperti yang dikatakan Ibnu Hibban. 

وطت  خٕ ٣ لخء ً ؼ ٠ ٢ حُ خٍ ك وط٠ء ٝه وخص ٣ ؼ ٢ حُ زخٕ ك ٖ ك خٍ ر ه

ٟٞػخص ٞٔ ٤ش حُ ١َٝ ػٖ ػط وخص ٣ٝ ؼ ٠ حُ ِ  ػ

Ibnu Hibban meyebutkan dalam Ats Tsiqat bahwa ia sering salah dan berkata dalam Ad 

Dhu‟afa ia melakukan kesalahan dari para perawi tsiqat dan meriwayatkan dari Athiyyah 

hadis-hadis palsu. 

 

Athiyyah ini termasuk perawi yang dinyatakan dhaif oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban 

bahkan Ibnu Hibban mengatakan bahwa Fudhail meriwayatkan dari Athiyyah hadis-hadis 

palsu. Intinya jarh terhadap Fudhail adalah karena ia banyak meriwayatkan dari Athiyyah 

dan sebagaimana yang masyhur bahwa Athiyyah meriwayatkan hadis palsu dari Al Kalbi 

dengan tadlis suyukh. Mengenai Athiyyah telah terdapat pembahasan khusus yang 

membuktikan bahwa tuduhan tadlis itu adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak layak 

untuk dijadikan dasar mencacat Athiyyah apalagi jika dikait-kaitkan dengan Fudhail bin 
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Marzuq sungguh jauh sekali. Mengenai Fudhail bin Marzuq, Ibnu Hibban sendiri mengakui 

kredibilitasnya dengan memasukkan namanya dalam Ats Tsiqat tetapi beliau juga 

memasukkan namanya dalam Al Majruhin terkait dengan hadis-hadis Fudhail dari Athiyyah 

Al Aufi. 

ؼٞى  ٔ خٍ ٓ ٤قه ٜل ١َٗ حُ  ٖٓ ٞٛ  ْ٤ ُ ْ لخً  ػٖ حُ

Mas‟ud berkata dari Al Hakim “tidaklah ia memenuhi syarat shahih” 

 

Jarh Al Hakim tidak bisa diterima karena Al Hakim sendiri telah berhujjah dengan hadis-

hadis Fudhail bin Marzuq dalam Al Mustadrak Ash Shahihan seraya berkata “hadis shahih 

dengan syarat Muslim”. Dapat dilihat dalam Al Mustadrak diantaranya hadis no 1877, 2482, 

2974, 3112,4434, 5681. 

. 

. 

Athiyyah bin Sa’ad bin Junadah Al Aufi 
Athiyyah adalah perawi yang mendapat predikat dhaif oleh sebagian ulama. Hal ini 

dikarenakan tuduhan tadlis suyukh dimana ia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari Al Kalbi. 

Maksudnya adalah ia meriwayatkan hadis dari Al Kalbi dengan menyebut Al Kalbi sebagai 

Abu Sa‘id. Orang-orang mengira kalau Abu Sa‘id itu adalah Abu Sa‘id Al Khudri sahabat 

Nabi padahal Abu Sa‘id itu adalah Al Kalbi seorang pendusta dan pemalsu hadis. Sayang 

sekali tuduhan ini tidak berdasar dan saya telah membahas tuntas kredibilitas Athiyyah dalam 

tulisan yang khusus. Kesimpulannya Hadis Athiyyah adalah hasan dan mereka yang 

mengatakan dhaif telah keliru. 

Hadis Fadak di atas telah dinyatakan dhaif oleh Al Haitsami dan Syaikh Husain Salim Asad 

pentahqiq kitab Musnad Abu Ya‟la. Dan satu-satunya alasan pendhaifan mereka adalah 

kredibilitas Athiyyah Al Aufi. Al Haitsami dalam Majma Az Zawaid 7/139 no 11125 berkata 

ظَٝى ٤ق ٓ ؼ ٟ  ٞٛ ٝ ٢ ؼٞك ٤ش حُ ٤ٚ ػط ٢ ٝك زَحٗ ط  ٍٝحٙ حُ

Riwayat Thabrani dan didalamnya ada Athiyyah Al Aufi, ia dhaif matruk. 

Sekali lagi Athiyyah adalah perawi yang tsiqah dan hasan hadisnya sedangkan mereka 

yang mendhaifkan Athiyyah tidak memiliki alasan yang kuat selain Tadlis Suyukh yang 

ternyata hanyalah tuduhan tak berdasar. Oleh karena itu sudah selayaknya nama Athiyyah 

dibersihkan. Athiyyah adalah perawi yang hasan hadisnya. 

. 

. 

Kritik Pentahqiq Kitab Lubab An Nuqul 
Hadis Fadak di atas ternyata ditulis pula oleh Al Hafiz As Suyuthi dalam kitabnya Lubab An 

Nuqul Fi Asbabun Nuzul hal 146 Surah Al Isra. Abdurrazaq Al Mahdi pentahqiq kitab ini 

mengatakan bahwa hadis tersebut  batil dan sanadnya dhaif jiddan karena Athiyyah Al Aufi 

https://secondprince.wordpress.com/2008/12/04/analisis-terhadap-athiyyah-al-%E2%80%98awfy/
https://secondprince.wordpress.com/2008/12/04/analisis-terhadap-athiyyah-al-%E2%80%98awfy/
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dan Fudhail bin Marzuq [komentar riwayat no 639]. Pernyataan Abdurrazaq Al Mahdi 

adalah keliru dan telah berlalu penjelasan saya bahwa Athiyyah Al Aufi dan Fudhail bin 

Marzuq adalah perawi yang bisa dijadikan hujjah.  

Ada satu hal yang harus mendapat perhatian dari mereka yang gemar membaca kitab-kitab 

yang ditahqiq oleh para ulama Salafy yaitu Tidak setiap kesimpulan mereka terhadap suatu 

hadis adalah benar. Mereka memang mengutip perkataan jarh wat ta‘dil dari para ulama dari 

berbagai kitab Rijal tetapi mereka tidak sepenuhnya konsisten dengan kaidah-kaidah ulumul 

hadis. Contoh paling jelas dalam hadis di atas adalah Fudhail bin Marzuq. Beliau telah 

dinyatakan tsiqat oleh para ulama dan jarh terhadapnya tidak memiliki alasan yang kuat dan 

mengandung kontradiksi. Syaikh Ahmad Syakir dalam Syarh Musnad Ahmad no 1251 

berkata 

Fudhail bin Marzuq juga tsiqah. Dia dinyatakan tsiqah oleh Ats Tsauri, Ibnu Uyainah dan 

yang lainnya. Orang-orang yang mempermasalahkan kredibilitasnya sebenarnya 

mempermasalahkan hadis yang dia riwayatkan dari Athiyyah Al Aufi. 

Oleh karena itu penelitian yang mendalam terhadap Fudhail bin Marzuq akan menghasilkan 

kesimpulan bahwa dia adalah perawi yang tsiqah sedangkan keraguan terhadapnya adalah 

kembali pada kredibilitas Athiyyah Al Aufi. Jadi sebenarnya cacat bagi hadis Fadak di atas 

kembali pada tuduhan terhadap Athiyyah Al Aufi. Awalnya saya sendiri sempat meragukan 

kredibilitas Athiyyah tetapi dengan penelitian dan pembacaan yang berulang-ulang maka 

saya berpandangan bahwa hadis Athiyyah adalah hasan dan tuduhan terhadapnya tidak 

berdasar seperti yang telah saya tuliskan dalam pembahasan yang khusus tentang Athiyyah. 

. 

. 

Kesimpulan 

Akhir kata saya telah membuktikan bahwa para perawi hadis Fadak di atas adalah perawi 

yang tsiqat dan perawi yang hasan hadisnya. Dalam hal ini saya katakan tidaklah benar 

bertaklid atas pendapat yang mendhaifkan ketika telah jelas kekeliruannya karena hujjah 

ditegakkan dengan dasar-dasar yang benar bukan sekedar taklid. Oleh karena itu hadis 

tersebut sanadnya hasan dan yang mendhaifkan hadis ini telah keliru. 

Salam Damai 

. 

. 

Catatan : 

 Segala puji bagi Allah SWT akhirnya tulisan ini bisa keluar dari tempat persembunyiannya  

 Terimakasih kepada saudara-saudaraku yang memberikan masukannya  
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Inkonsistensi Dalam Pembahasan Tentang Syiah, 

Tasyayyu’, Rafidhah dan Rafidhah Ekstrem ; 

Menggugat Antirafidhah. 

Posted on Juni 10, 2009 by secondprince  

Inkonsistensi Dalam Pembahasan Tentang Syiah, Tasyayyu’, Rafidhah dan Rafidhah 

Ekstrem ; Menggugat Antirafidhah. 

Terdapat beberapa orang yang menanggapi tulisan saya Sahabat Nabi Yang Rafidhah 

Ekstrem Dan Percaya Raj‟ah?. Diantara mereka ada yang berpandangan bahwa Ta‟dil pada 

Amir bin Watsilah Abu Thufail sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan Rafidhah 

ekstrem. Tulisan ini merupakan koreksi atas cara berpikir mereka yang keliru dalam 

berhujjah. 

Antirafidhah berkata 

Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm maupun Ibn Qutaybah adalah tidak kuat 

dibandingkan dengan apa yg dikatakan oleh sebagian besar Ulama Jarh wa Ta‟dil di atas 

Tanggapan : tidak diragukan kalau Abu Thufail seorang sahabat, hal inipun diakui oleh Ibnu 

Qutaibah sendiri tetapi beliau tetap memasukkan Abu Thufail sebagai Rafidhah ekstrem. 

Kalau seandainya kedudukan Sahabat sudah cukup untuk membuktikan kalau seseorang 

bukan Rafidhah ekstrem lantas mengapa Ibnu Qutaibah tetap memasukkannya ke dalam 

nama Rafidhah ekstrem. Apakah Ibnu Qutaibah tidak mengetahui kaidah umum yang sangat 

dikenal di kalangan Sunni “Semua sahabat adalah adil”. Sungguh mustahil kalau seorang 

Ibnu Qutaibah tidak mengetahuinya. 

Ibnu Hazm dan Ibnu Qutaibah keduanya menyatakan bahwa Abu Thufail percaya dengan 

Raj‟ah dan disini saudara antirafidhah berusaha menolak pernyataan ini dengan dalih bahwa 

pernyataan tersebut dibantah oleh Ibnu Hajar. Beliau menukil perkataan Ibnu Hajar dalam 

Tahdzib At Tahdzib 5/82 yaitu 

Ibn Hajar berkata: “Abu Muhammad ibn Hazm memandang Amir sebagai orang yang jelek, 

ia mendha‟ifkan hadits-haditsnya.” Lebih lanjut Ibn Hajar mengatakan: “Dia memiliki 

riwayat hadits yang pilihan. Ia seorang sahabat, tak syak lagi. Tidak ada pengaruhnya 

tuduhan orang atas dirinya, apalagi jika tuduhan itu hanya bersifat emosional semata.  

Bisa dipastikan kalau orang yang berkedok antirafidhah ini tidak membaca kitab At Tahdzib 

tersebut, karena dalam kitab At Tahdzib 5/82 no 135 biografi Amir bin Watsilah yang ia 

katakan tidak terdapat keterangan seperti itu, so darimana dia menukil. Menurut perkiraan 

saya, ia menukil dari sumber sekunder dari tulisan “sunni yang sunni” Mahmud Az Za‘by  

yang  beredar di internet. Hal ini jelas sekali dapat dilihat dari kata-kata setelahnya. 

Ringkasnya, para ulama sepakat bahwa Amir adalah seorang sahabat yang adil dan tsiqat. 

Semua sahabat, menurut ulama Sunni, adalah adil. Ulama hadits tidak menemukan sesuatu 

pada diri Amir yang dapat merusak sifat adil dan tsiqatnya. 

Adapun tuduhan bahwa ia Syi‟ah, itu artinya ia berpendapat bahwa kebenaran ada di pihak 

https://secondprince.wordpress.com/2009/06/10/inkonsistensi-ulama-tentang-perawi-hadis-yang-dikatakan-syiah-tasyayyu%e2%80%99-rafidhah-dan-rafidhah-ekstrem-menggugat-antirafidhah/
https://secondprince.wordpress.com/2009/06/10/inkonsistensi-ulama-tentang-perawi-hadis-yang-dikatakan-syiah-tasyayyu%e2%80%99-rafidhah-dan-rafidhah-ekstrem-menggugat-antirafidhah/
https://secondprince.wordpress.com/2009/06/10/inkonsistensi-ulama-tentang-perawi-hadis-yang-dikatakan-syiah-tasyayyu%e2%80%99-rafidhah-dan-rafidhah-ekstrem-menggugat-antirafidhah/
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„Ali, sewaktu dia berselisih dan berperang dengan Mu‟awiyah. Sudah saya jelaskan bahwa 

hal seperti itu banyak terjadi di kalangan sahabat. Karena itu, sebagian dari Ashabus-Sittah 

meriwayatkan hadits Amir. 

Nukilan di atas adalah perkataan Mahmud Az Za‘by dalam “sunni yang sunni” hal 56. 

Anehnya antirafidhah itu seenaknya saja mengatakan bahwa kutipan Ibnu Hajar tentang Ibnu 

Hazm tersebut berasal dari At Tahdzib. Kutipan yang ia maksud tidak ada di At Tahdzib tetapi 

Ada dalam Hady As Sari 1/412 

ل٢ ط ٢ حُ غ أر ؼق أكخى٣ ٠ ٖ كِّ ك ٞ ٓلٔي ر ٛخكذ أر خٕ  خٍ ً ٍ ٝه

 َ ئػ ٤ٚ ٫ٝ ٣ ٗي ك  ٢ ٫ ٛلخر  َ٤ ل ط ٞ حُ ٌٌحد ٝأر ظخٍ حُ ٔو ش حُ ٍح٣

ٟٜٞ ٤ش ٝحُ ز ٜ ؼ خُ خ ر ٤ٔ ٓ ٍٞ أكي ٫ٝ  ٤ٚ ه  ك

Abu Muhammad bin Hazm mendhaifkan hadis-hadis Abu Thufail dan berkata “dia pembawa 

panji Mukhtar Al Kadzab. Abu Thufail tidak diragukan lagi kalau ia sahabat, dan tidak ada 

gunanya perkataan seseorang terhadapnya karena terdorong oleh ashabiyah dan hawa nafsu 

semata. 

Silakan diperhatikan, sedikitpun Ibnu Hajar tidak menyinggung soal Abu Thufail yang 

Rafidhah dan percaya dengan Raj‟ah. Ibnu Hajar menolak sikap Ibnu Hazm yang 

mendhaifkan hadis Abu Thufail karena tidak diragukan Abu Thufail seorang sahabat. Secara 

prinsip ilmu hadis jika didapatkan ta‘dil dan jarh terhadap seorang perawi maka jarh tersebut 

akan diunggulkan jika dijelaskan sebab-sebabnya. Ibnu Hazm telah menyebutkan sebab ia 

mendhaifkan hadis Abu Thufail yaitu karena ia seorang pembawa panji Mukhtar dan 

percaya Raj‟ah. 

Sekarang pertanyaannya adalah Apakah kedua alasan ini cukup mengugurkan ta‟dil terhadap 

Abu Thufail?. Sekarang coba perhatikan apa yang ditulis oleh Ibnu Hazm dalam Al Muhalla 

dan perkataan Ibnu Hazm yang dikutip oleh Ibnu Hajar. 

. 

Dalam Al Muhalla, Ibnu Hazm berkata 

ؼش َؿ خُ وٍٞ ر خٕ ٣ ً ٚ َ أٗ ظخٍ، ًًٝ ٔو ش حُ ٛخكذ ٍح٣  َ٤ ل ط خ حُ  إٔ أر

Abu Thufail pembawa panji Mukhtar dan dikatakan percaya Raj‟ah 

. 

Dalam Hady As Sari perkataan Ibnu Hazm yang dikutip Ibnu Hajar 

ظخٍ ٔو ش حُ ٛخكذ ٍح٣ خٕ  خٍ ً  ٝه

Abu Thufail pembawa panji Mukhtar 

Lihat dengan baik, Ibnu Hajar meninggalkan atau tidak mengutip soal Raj‟ah yang dikatakan 

Ibnu Hazm. Kenapa? Apakah karena beliau tidak mau mengungkapkannya atau karena beliau 

menganggap itu bukan sebab yang tepat untuk mendhaifkan hadis Abu Thufail. Dalam Hady 
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As Sari Ibnu Hajar tidak mengutip soal Raj‘ah yang disebutkan Ibnu Hazm, padahal jika 

memang Ibnu Hajar menolak atau membantah soal ini maka sudah sepatutnya ia menjelaskan 

tentang itu, tidak adanya pembahasan tentang Raj‘ah menunjukkan Ibnu Hajar tidak 

membantah bahwa “Abu Thufail percaya Raj‟ah” (ditambah lagi hal ini ditegaskan oleh 

Ibnu Qutaibah) tetapi menurut beliau hal itu tidak membuat hadis-hadis Abu Thufail menjadi 

dhaif karena beliau adalah seorang Sahabat. Hanya ini yang dapat kita simpulkan dari 

perkataan Ibnu Hajar yang sangat singkat tersebut. Anehnya si antirafidhah itu malah 

seenaknya mengambil kesimpulan bahwa perkataan Ibnu Hazm dan Ibnu Qutaibah lemah, 

padahal diantara mereka yang menyatakan Abu Thufail sahabat tidak ada yang membantah 

soal pernyataan Ibnu Hazm dan Ibnu Qutaibah bahwa “Abu Thufail percaya Raj‟ah”. 

Kemudian Antirafidhah ini berkata 

Baiklah kita lihat penilaian Ibnu Hajar mengenai Rafidhah: 

Menurut ibn Hajar, Tasyayyu‟ adalah sikap mencintai „Ali dan memandangnya lebih utama 

dari para sahabat lain. Dan bila di antara sahabat-sahabat itu termasuk Abu Bakar dan 

„Umar, maka tasyayyu‟nya ekstrim, dan biasanya disebut paham Rafidhah. Tetapi jika sikap 

tadi tidak memandang „Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan „Umar, maka itu hanya 

disebut Syi‟ah. Namun, jika sikap tersebut ditambah rasa benci dan makian terhadap Abu 

Bakar dan „Umar, maka itu menjadi paham rafadh ekstrim. Kalau kemudian dilengkapi 

dengan kepercayaan bahwa „Ali bakal muncul kembali ke dunia, maka rafadh-nya menjadi 

sangat ekstrim.” (Hadi as-Sari, mukaddimah Fathul Bari, juz 2) 

Tanggapan : sekarang antirafidhah menukil perkataan Ibnu Hajar dalam Hady As Sari, lagi-

lagi saya meragukan kalau ia membaca sendiri kitab tersebut, anehnya beliau tidak 

menyebutkan halaman berapa kutipan yang ia sebutkan itu berada. Dalam Hady As Sari 

1/459 Ibnu Hajar berkata 

 ٚٔ وي٣ ٠ِ ٝط زش ػ ٤غ ٓل ٘ ظ ٢ ٝحُ ٠ِ أر ٓٚ ػ ي ٖٔ ه ش ك ٜلخر ٠ِ حُ ػ

٢٠ ٝا٫  ٤ٚ ٍحك ِ ِن ػ ط ٚؼ ٣ٝ ٤ ٘ ٢ ط ٜٞ ؿخٍ ك ٌَ ٝػَٔ ك ر

ـٞ  ز خُ ق ر ٣َٜ ظ ٔذ أٝ حُ ي حُ ًُ ٠ ٠خف اُ بٕ حٗ ؼ٢ ك ٤ ٘ ك

ِٞ ـ ٢ حُ ٗي ك ؤ ٤خ ك يٗ ٠ حُ ؼش اُ َؿ وي حُ ظ ٞ ٝإ حػ َك ٢ حُ ـخٍ ك  ك

Tasyayyu adalah mencintai Ali dan mengutamakannya dibanding  semua sahabat lain, dan 

jika mengutamakannya diatas Abu Bakar dan Umar maka dia tasyayyu‟ ekstrem yang disebut 

Rafidhah dan jika tidak maka disebut Syiah, Jika diringi dengan mencela dan membenci 

keduanya maka disebut Rafidhah ekstrem dan jika mempercayai Raj‟ah bahwa Ali kembali 

ke dunia maka disebut Rafidhah yang sangat ekstrem. 

Mari kita kelompokkan perkataan Ibnu Hajar 

 Tasyayyu’ adalah mencintai Ali dan mengutamakannya dibanding semua sahabat lain 
 Tasyayyu’ ekstrem adalah Mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar 
 Syiah adalah Tasyayyu’ tanpa mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar 
 Rafidhah adalah Tasyayyu’ ekstrem 
 Rafidhah ekstrem adalah Mencela Abu Bakar dan Umar 
 Rafidhah sangat ekstrem adalah Percaya dengan Raj’ah 
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Kemudian antirafidhah menukil 

Ibn Hajar berkata: “Pelaku bid‟ah itu ada yang menjadi kafir dan fasiq. Bahwa perbuatan 

bid‟ah ada yang menjadikan pelakunya kafir, ini disepakati oleh para ulama. Misalnya, 

(bid‟ah) pada ajaran Rafidhah ekstrim. Sebagian Rafidhah meyakini bahwa Tuhan telah 

mengambil tempat pada diri „Ali dan lainnya. Menurut mereka, „Ali akan kembali ke dunia 

sebelum hari kiamat. Syi‟ah Imamiyah juga meyakini kebangkitan kembali Imam Muhammad 

ibn Hasan al-Askari berikut para pendukung maupun musuhnya, sebelum hari kiamat. 

Mereka ini tergolong kaum Rafidhah ekstrim yang dipandang kafir lantaran bid‟ahnya, dan 

karenanya, riwayat mereka ditolak.” (Hadi as-Sari, mukaddimah Fathul Bari, juz 2, hal. 

143) 

Dasar logika antirafidhah adalah Ibnu Hajar menganggap bahwa Rafidhah esktrem dipandang 

kafir lantaran bid‘ahnya diantaranya mereka yang percaya Raj‘ah. Nah dengan dasar ini ia 

megatakan Ta‘dil Ibnu Hajar terhadap Abu Thufail sudah cukup menggugurkan kalau Abu 

Thufail Rafidhah ekstrem dan percaya Raj‘ah. 

Cara berhujjah seperti ini hanya dilakukan oleh mereka yang tidak pernah membaca langsung 

kitab Rijalul hadis. Perkataan Ibnu Hajar di atas hanyalah bersifat teoretis belaka yang tidak 

bisa diterapkan ke dalam kitab-kitab rijal. Bahkan beliau Ibnu Hajar menyalahi kaidah yang 

ia buat sendiri di atas dalam pembahasannya terhadap para perawi hadis yang dapat dilihat 

dalam kitabnya At Tahdzib dan At Taqrib. Berikut saya akan membuktikan dimana Ibnu 

Hajar menyalahi dirinya sendiri. 

Metode pembuktian yang akan saya lakukan adalah sederhana, kita melihat para perawi 

hadis yang dikatakan mempercayai Raj‟ah dalam Tahdzib At Tahdzib sekaligus dilihat 

komentar para ulama tentangnya. Karena kitab tersebut adalah kitab Ibnu Hajar maka sudah 

pasti ia mengetahui dengan jelas bahwa perawi tersebut dikatakan mempercayai Raj‟ah 

karena nyata-nyata ia menuliskannya dalam At Tahdzib. Kemudian saya akan melihat 

kesimpulan Ibnu Hajar dalam At Taqrib. Kaidah Ibnu Hajar yang dikutip antirafidhah di atas 

menyatakan bahwa Mereka yang percaya Raj‟ah akan disebut oleh Ibnu Hajar sebagai 

Rafidhah sangat ekstrem dan dipandang kafir karena bid‘ahnya tersebut. Inilah nama-nama 

perawi yang menggugurkan hujjah tersebut. 

. 

. 

Jabir bin Yazid Al Ju’fi 

Jabir adalah perawi hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah yang dikatakan 

mempercayai Raj‘ah. Dalam At Tahdzib jilid 2 no 75 didapatkan banyak perkataan ulama 

tentang Jabir. Dari yang menganggapnya tsiqat, shaduq, dhaif sampai sangat dhaif. Tetapi inti 

yang akan kita ambil adalah bahwa ia percaya Raj‟ah bukan masalah kredibilitasnya karena 

hal itu akan memakan tempat yang khusus. Di antara mereka yang mengatakan kalau Jabir 

mempercayai Raj‘ah dalam At Tahdzib adalah Ibnu Qutaibah 

ئٖٓ  ٣ َ خٕ ؿخر غ ً لي٣ ٌَ حُ ٘ ٓ ٚ ظخر ً ٢ زش ك ٤ ظ ٖ ه خٍ ر ٝه

ؼش َؿ خُ  ر
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Ibnu Qutaibah berkata dalam kitabnya Musykil Al Hadis, Jabir percaya dengan Raj‟ah. 

Jadi Jabir bin Yazid Al Ju‘fi adalah seorang yang percaya dengan Raj‘ah maka merujuk ke 

hipotesis sebelumnya, sudah pasti Ibnu Hajar akan menganggap Jabir bin Yazid Al Ju‘fi 

sebagai Rafidhah sangat ekstrem. Tetapi apa yang Ibnu Hajar tulis dalam At Taqrib 1/154 

٤ق  ؼ ٟ  ٢ ٌٞك زي هللا حُ ٞ ػ ل٢ أر ؼ ـ لخٍع حُ ٖ حُ ي ر ٣ِ ٣ ٖ َ ر ؿخر

٢٠  ٍحك

Jabir bin Yazid bin Al Harits Al Ju‟fi Abu Abdullah Al Kufi seorang Rafidhah yang dhaif. 

. 

Kembali ke kutipan dalam Hady As Sari, bukankah Rafidhah bagi Ibnu Hajar adalah 

Tasyayyu‘ ekstrem yaitu Mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Bukankah mereka 

yang percaya Raj‘ah seharusnya disebut Rafidhah sangat ekstrem.� 

. 

Lihat perkataan Al Ajli dalam At Tahdzib jilid 2 no 75 

 ٢ ِٞ ك ـ لخ ٣ ٤ ؼ ٟ خٕ  ً ٢ِ ؼـ خٍ حُ ْٝه يُ خٕ ٣ ٤غ ًٝ ٘ ظ  حُ

Al Ajli berkata, Jabir dhaif, Tasyayyu‟ ekstrem dan melakukan tadlis 

. 

Bukankah ini salah satu bukti bahwa kutipan Ibnu Hajar dalam Hady As Sari justru tidak 

digunakan oleh Ibnu Hajar sendiri dan ulama lainnya. Anehnya Antirafidhah itu dengan 

bangga berhujjah dengan kutipan Ibnu Hajar dalam Hady As Sari. 

. 

. 

Utsman bin Umair 

Utsman bin Umair Abu Yaqzhan juga salah seorang perawi Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu 

Majah yang dikatakan percaya dengan Raj‘ah. Dalam At Tahdzib Ibnu Hajar jilid 7 no 293 

disebutkan 

وظخٕ  ٤ ٞ حُ ٤ٖ ٝأر ٜ ٖ ك لخٍع ر خٕ حُ ً ١َ٤ ِر ٢ أكٔي حُ ػٖ أر

٤غ ٘ ظ ٢ حُ ِٞ ك ـ خٕ ٣ وخٍ ً ؼش ٣ٝ َؿ خُ ٘خٕ ر ئٓ ٣ 

Dari Abu Ahmad Az Zubairi “Al Harits bin Hushain dan Abu Yaqzhan percaya dengan 

Raj‟ah dan dikatakan Tasyayyu‟ ekstrem 

. 

Ibnu Ady juga berkata tentang Utsman bin Umair 
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ٚل ؼ ٟ ٚؼ ٓغ  ظذ كي٣ ٌ ؼش ٣ٝ َؿ خُ ئٖٓ ر ٤غ ٣ ٘ ظ ٢ حُ  ؿخٍ ك

Tasyayyu‟ ekstrem percaya dengan Raj‟ah ditulis hadisnya dan dia dhaif. 

Lagi-lagi kita lihat para ulama tetap menyebut mereka yang percaya Raj‟ah dengan sebutan 

Tasyayyu‟ ekstrem padahal menurut Ibnu Hajar dalam Hady As Sari orang yang percaya 

Raj‘ah adalah Rafidhah yang sangat ekstrem. 

. 

Mari kita lihat ucapan Ibnu Hajar sendiri dalam At Taqrib 1/663 

 ْ يُ خٕ ٣ ًٝ ٢ِ ظ ٤ق ٝحه ؼ ٟ ٢ ح٧ػ٠ٔ  ٌٞك وظخٕ حُ ٤ ٞ حُ أر

٤غ ٘ ظ ل٢ حُ ِ ـ ٣ٝ 

Abu Yaqzhan Al Kufi dhaif ikhtilat, melakukan tadlis dan tasyayyu‟ esktrem. 

. 

Perhatikan Ibnu Hajar tidak menyebutnya Rafidhah sangat ekstrem, beliau menyebut Utsman 

bin Umair tasyayyu‟ ekstrem. Begitulah fakta yang terjadi  

. 

. 

Al Harits bin Hushairah Al Azdi 
Beliau adalah perawi hadis Bukhari dalam Adab Al Mufrab dan Nasa‘i dalam Al Khasa‟is. Al 

Harits bin Hushairah Abu Nu‘man Al Kufi juga perawi yang dikatakan percaya dengan 

Raj‘ah. Dalam At Tahdzib jilid 2 no 236 disebutkan 

ؼش َؿ خُ ئٖٓ ر خٕ ٣ ً ١َ٤ ِر ٞ أكٔي حُ خٍ أر  ٝه

Abu Ahmad Az Zubairi berkata “dia percaya Raj‟ah”. 

 ١َ خٍ ح٥ؿ ٤غ ٝه ٘ ظ ٢ حُ ِٞ ك ـ ؼش ٣ ٤ ٘ ِ ٤ن ُ ٗ  ٢٘ ط يحٍه خٍ حُ ٝه

َ٤ ٔ ٗ ٖ ٢ِ ٝحر ؼـ ٚو حُ ٛيٝم ٝٝػ ؼ٢  ٤ ٗ ٢ ىحٝى   ػٖ أر

Daruquthni berkata “Syaikh Syiah Tasyayyu‟ esktrem “ dan Al Ajri berkata dari Abu Daud 

“seorang syiah yang shaduq” dan dinyatakan tsiqat oleh Al Ajli dan Ibnu Numair. 

. 

Perhatikan, Menurut Daruquthni, Al Harits adalah Syiah yang Tasyayyu‟ ekstrem. Maka 

lihatlah kembali pengelompokkan Ibnu Hajar dalam Hady As Sari di atas. Ibnu Hajar berkata 

 Tasyayyu’ ekstrem adalah Mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar 
 Syiah adalah Tasyayyu’ tanpa mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar 
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Artinya  jika seseorang dikatakan Tasyayyu‘ ekstrem berarti ia mengutamakan Ali di atas 

Abu Bakar dan Umar dan jika seseorang dikatakan Syiah ia mengutamakan Ali di atas 

sahabat lain tetapi tidak mengutamakan Ali diatas Abu Bakar dan Umar. Sangat tidak 

mungkin kalau dikatakan ia Syiah Tasyayyu‟ ekstrem, jadi kaidah Ibnu Hajar dalam Hady As 

Sari ini tidak dikenal oleh Daruquthni. 

Al Harits bin Hushairah telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Ma‘in, Nasai, Al Ajli, Ibnu Numair. 

Ibnu Hibban juga memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Jadi kendati ia percaya Raj‘ah beliau 

tetap dinyatakan tsiqat. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/173 berkata 

ٛيٝم ١  ٢ ٌٞك خٕ حُ ٔؼ ٘ ٞ حُ ٞأر َك خُ  هطت ٢ٍٓٝ ر

Abu Nu‟man al Kufi shaduq tetapi sering salah, rafidhah 

Ibnu Hajar tentu mengetahui kalau Al Harits percaya dengan raj‘ah karena hal itu beliau tulis 

sendiri dalam At Tahdzib tetapi dalam At Taqrib beliau tidak menyebutnya Rafidhah sangat 

ekstrem tetapi rafidhah saja. Dan bagaimana mungkin seseorang akan mengkafirkan Al 

Harits karena ia percaya Raj‘ah sungguh mustahil. 

. 

. 

Muslim bin Nadzir 
Beliau adalah perawi Bukhari dalam Adab Al Mufrad, Tirmidzi, Nasa‘i dan Ibnu Majah. 

Dalam At Tahdzib jilid 10 no 258 Ibnu Hajar mengutip Ibnu Sa‘ad yang berkata 

ؼش َؿ خُ وٍٞ ر خٕ ٣ ً ٚ َٕٝ أٗ ًٌ غ ٣ٝ لي٣ ٤َ حُ ِ خٕ ه ً 

Ia memiliki sedikit hadis dan dikatakan kalau ia percaya Raj‟ah. 

. 

Beliau dianyatakan oleh Abu Hatim dengan sebutan la ba‟sa bihi (tidak ada masalah), 

dinyatakan shaduq oleh Abu Dawud dan dimasukkan Ibnu Hibban dalam Ats Tsiqat. Ibnu 

Hajar dalam At Taqrib 2/181 berkata “maqbul”(diterima hadisnya). 

. 

. 

Semua contoh yang telah saya sebutkan sudah cukup untuk menggugurkan hujjah 

antirafidhah bahwa Ibnu Hajar membedakan rafidhah dengan rafidhah ekstrem atau Ibnu 

Hajar tidak menerima hadis Rafidhah ekstrem. Para perawi di atas dikatakan percaya dengan 

Raj‟ah dan Ibnu Hajar hanya menyebut mereka Rafidhah saja dan ada diantara mereka yang 

tetap Ibnu Hajar katakan shaduq atau maqbul hadisnya. Jadi ta‟dil Ibnu Hajar tidaklah 

menggugurkan Rafidhahnya seorang perawi atau menggugurkan bahwa seorang perawi 

percaya Raj‟ah. Kredibilitas seorang perawi tidak ditentukan oleh apakah ia Rafidhah atau 

percaya Raj‘ah tetapi ditentukan oleh kejujuran dan hafalannya. Jadi sangat mungkin seorang 

Rafidhah dan percaya Raj‘ah tetap diberikan predikat ta‘dil oleh Ibnu Hajar. 
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Ada hal yang lucu yang muncul dari seseorang yang berkedok imem, ketika saya membantah 

antirafidhah dengan menunjukkan seorang perawi Rafidhah yang masyhur yaitu Abbad bin 

Yaqub yang dikatakan Ibnu Hajar sebagai shaduq, imem itu malah berkata 

dari definisi Ibnu Hajar di atas dpt disimpulkan rafidhah yg ada pada diri Abbad adalah 

Tasyayyu‟ ekstrim, yaitu sikap mencintai „Ali dan memandangnya lebih utama dari para 

sahabat lain termasuk Abu Bakar dan Umar di dalamnya tetapi dengan tidak disertai 

kebencian kepada keduanya.., maka jika syarat shaduq terpenuhi, bisa diterima riwayatnya, 

lagian kan Ibnu Hajar tidak mengatakan bahwa si Abbad ini seorang sahabat. Jadi Abbad 

ini bukanlah termasuk Rafidhah Ekstrim yg didefinisikan Ibnu Hajar di atas : jika sikap 

tersebut ditambah rasa benci dan makian terhadap Abu Bakar dan „Umar, maka itu menjadi 

paham rafadh ekstrim. Kalau kemudian dilengkapi dengan kepercayaan bahwa „Ali bakal 

muncul kembali ke dunia, maka rafadh-nya menjadi sangat ekstrim. Maka jika Abu Thufail 

ini benar percaya sama akidah Raj‟ah (menurut Ibnu Hazm & Ibnu Quthaibah) maka dia 

bisa digolongkan Rafidhah sangat ekstrim menurut definisi Ibnu Hajar. Dan hal tersebut 

tidaklah mungkin karena terbukti Ibnu Hajar menta‟dil dia dan membantah Ibnu Hazm.  

Imem ingin menunjukkan bahwa Ibnu Hajar membedakan para perawi hadis yang Rafidhah 

dan Rafidhah ekstrem. Kita sudah menunjukkan kekeliruan akan pendapat ini, Ibnu Hajar 

tidak membedakan apa yang ia katakan tentang Jabir Al Ju‟fi yang percaya Raj‟ah dengan 

Abbad bin Yaqub. Keduanya disebut oleh Ibnu Hajar sebagai Rafidhah bedanya yang satu 

dhaif dan yang satu shaduq. Ibnu Hajar tidak menyebut mereka yang percaya Raj‘ah sebagai 

Rafidhah ekstrem dan kita telah tunjukkan bahwa diantara mereka yang percaya Raj‘ah ada 

yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar sebagai shaduq dan maqbul, bukankah ini berarti percaya 

dengan Raj‘ah itu tidak membuat hadis yang diriwayatkannya menjadi dhaif. Tetapi saya rasa 

para pembaca yang terhormat tidak perlu kecewa karena sudah tentu kita masih bisa melihat 

dalih-dalih lain dari antirafidhah atau imem.  

Sahabat Nabi Yang Rafidhah Ekstrem Dan 

Percaya Raj’ah? 

Posted on Juni 7, 2009 by secondprince  

Sahabat Nabi Yang Rafidhah Ekstrem Dan Percaya Raj’ah 

Rafidhah, kata yang sudah cukup dikenal bukan. Sebagian orang menganggap kata itu 

bermakna buruk sehingga mereka benar-benar Antirafidhah dan sebagian yang lain mungkin 

tidak bersikap anti terhadap Rafidhah. Anehnya Rafidhah sering dicampuradukkan dengan 

kata Syiah dan Tasyayyu‘. Secara pribadi saya juga mengalami kesulitan untuk menentukan 

batasannya, yah semoga dalam waktu yang lain kesulitan ini dapat benar-benar teratasi. 

Tulisan ini bisa dibilang sentilan yang cukup mengganggu bagi mereka para Antirafidhah 

yang kebanyakan merupakan para wahabi alias salafiyun. Bagi saya pribadi tulisan ini 

hanyalah wacana untuk memperluas wawasan saja. 

 

. 

 

Amir bin Watsilah Sahabat Nabi SAW 

https://secondprince.wordpress.com/2009/06/07/sahabat-nabi-yang-rafidhah-ekstrem-dan-percaya-raj%e2%80%99ah/
https://secondprince.wordpress.com/2009/06/07/sahabat-nabi-yang-rafidhah-ekstrem-dan-percaya-raj%e2%80%99ah/
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Di antara orang-orang yang disebutkan oleh para Ulama sebagai sahabat Nabi SAW ternyata 

terdapat sahabat yang dikatakan Rafidhah Ekstrem. Sahabat  yang dimaksud adalah Abu 

Thufail yang nama aslinya Amr bin Watsilah. Dalam Hady As Sari Muqaddimah Fath Al Bari 

1/412 Ibnu Hajar menyebutkan 

ٞ ح ِش أر ٖ ٝحػ ٚ ػخَٓ ر ُ َٙ٤ ِْ ٝؿ ٔ زض ٓ ٢ٌ أػ ٔ ؼ٢ حُ ٤ ِ ٤َ حُ ل ط ُ

ٍٓٞ هللا  َ ٚظ ُ ٘ٚ ٍإ٣ ٌٖ ٍٟٝ ػ ٔ ٖ حُ ٢ِ ر ٞ ػ خٍ أر زش ٝه ٜل حُ

ض  خر ٘ٚ ٖٓ ٝؿٚ ػ َٝ ػ ٣ ْ ظش ُٝ خر ِْ ٖٓ ٝؿٞٙ ػ ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ

ض  خٍ أىًٍ ٚ ه ٘ٚ أٗ ٢ٓ ػ ن ح٧ٝ ظخ٣ٍ ٢ حُ زوخ١ٍ ك ٓٔخػٚ ٍٟٝٝ حُ

ٖ ع خٍ ر ِْ ٝه ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ز٢  ٘ ٤خس حُ ٤ٖ ٖٓ ك ٘ ٓ ٔخٕ  ى١ ػ

 ِٚ ٠ ل ٚ ر ُٞ ٢ِ ٝه ؼ ٚ ر ٜخُ خط ٚ ر َٗٞٓ وٞحٍؽ ٣ خٕ حُ زش ًٝ ٛل  ٚ ُ

ؤّ ٚؼ ر لي٣ ٤ْ ر ٚظ ُٝ ٤ َٛ ر ٠َ أ  ٝك

Amir bin Watsilah Abu Thufail Al Laitsi Al Makki, Imam Muslim dan yang lainnya 

mengatakan bahwa dia seorang sahabat Nabi. Abu Ali bin Sakan berkata “diriwayatkan 

kalau ia melihat Rasulullah SAW dengan sanad-sanad yang kuat walaupun tidak ada riwayat 

kalau dia mendengar langsung dari Nabi SAW. Bukhari meriwayatkan dalam Tarikh Al 

Awsath bahwa Amir berkata “Aku menemui delapan tahun dari hidup Nabi SAW”.  Ibnu 

Adiy berkata “dia seorang sahabat Nabi”. Khawarij mengusirnya karena kedekatannya 

dengan Ali dan perkataannya yang selalu mengagungkan Ali dan mengagungkan Ahlul Bait. 

Tidak ada masalah dengan hadisnya. 

Ibnu Hajar dalam At Taqrib 1/464 juga mengatakan kalau Abu Thufail seorang sahabat Nabi, 

dan Ibnu Hajar juga memasukkan biografi Abu Thufail dalam Al Ishabah 7/230 no 10160. 

Adz Dzahabi dalam Al Kasyf no 2548 juga menyatakan kalau Abu Thufail seorang sahabat 

Nabi. Jadi tidak diragukan lagi kalau Amir bin Watsilah Abu Thufail seorang sahabat Nabi 

SAW. 

. 

. 

Amir bin Watsilah Abu Thufail Rafidhah Ekstrem 

Kemudian Ibnu Qutaibah Al Dinawari dalam kitabnya Al Ma‟arif hal 295 memasukkannya 

ke dalam nama-nama Rafidhah Ekstrem. Ia berkata 

٠ش َحك ٤ش ٖٓ حُ ـخُ ٓٔخء حُ  أ

ٛخكذ ٍح١  َ٤ ل ط ٞ حُ س حُٔوظخٍ، ًٝخٕ آهَ ٖٓ ٍأٟ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا أر
 ٍدحؽٝ .١ٕعأ ٕد سٍحٍُٝ .١ٍىؽٍح ٍٍٙح ىدع ٝدأٝ .ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓٞطخً

ل٢ ؼ ـ  حُ
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Nama-nama Rafidhah Ekstrem 

Abu Thufail pembawa panji Mukhtar, dia orang yang terakhir wafat diantara mereka yang 

pernah melihat Rasulullah SAW. Abu Abdullah Al Jadali, Zurarah bin A‟yan dan Jabir Al 

Ju‟fi. 

Pernyataan Ibnu Qutaibah diatas menegaskan bahwa dia mengakui kalau Abu Thufail 

seorang sahabat Nabi SAW dan beliau tetap memasukkannya ke dalam golongan Rafidhah 

ekstrem (ghuluw) yang dalam hal ini satu kelompok dengan Jabir Al Ju‟fi. Jabir Al Ju‘fi 

adalah perawi yang dinyatakan dhaif oleh cukup banyak ulama dan dikabarkan bahwa  Jabir 

meyakini Raj‟ah. Mungkin alasan ini juga yang membuat Ibnu Qutaibah menyatakan Abu 

Thufail sebagai Rafidhah ekstrem. 

. 

. 

Amir bin Watsilah Abu Thufail Percaya Raj’ah 

Amir bin Watsilah Abu Thufail dikabarkan percaya dengan Raj‘ah. Dalam Al Ma‟arif hal 

152-153, Ibnu Qutaibah sebelumnya menyebutkan 

ٚ٘ ٠ ػ ؼخُ ٢ٟ هللا ط ٍ َ٤ ل ط ٞ حُ  أر

ٖ ٝحع ٤َ ػخَٓ ر ل ط ٞ حُ ٛٞ أر ُش ٍأٟ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًٝخٕ آهَ 

ٖٓ ٍآٙ ٓٞطخً ٝٓخص رؼي ٓ٘ش ٓخثش ٜٝٗي ٓغ ػ٢ِ حُٔ٘خٛي ًِٜخ ًٝخٕ ٓغ حُٔوظخٍ 

ؼش َؿ خُ ئٖٓ ر خٕ ٣ ًٝ ، ٚظ ٛخكذ ٍح٣  

Abu Thufail Radiallahuta‟ala anhu 

Dia Abu Thufail Amir bin Watsilah, melihat Nabi SAW dan dia orang yang terakhir wafat 

dari mereka yang melihat Nabi SAW, wafat tahun 100 H, ikut berperang bersama Ali, ia 

pembawa panji Mukhtar dan ia orang yang percaya dengan Raj‟ah. 

Ibnu Hazm Al Andalusi dalam Al Muhalla 3/174 juga mengatakan hal yang sama, ia berkata 

َّٕ أَرَخ حٍ َِ أَ ٍِ  ”١ُّل٤َْ ْوظَخ ُٔ ُْ ح٣َِش ح ٍَ خِكُذ  َٛ ْؿَؼِش ” ََّ ٍُ رِخُ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  ُ ََ أََّٗٚ ًِ ًُ َٝ  

Abu Thufail, pembawa panji Mukhtar, dikatakan bahwa ia percaya Raj‟ah. 

 

Jadi bagaimana ya? Kok bisa seorang Sahabat Nabi SAW dikatakan Rafidhah ekstrem 

(ghuluw), apalagi juga dikatakan kalau ia percaya dengan Raj‟ah. Bukankah bagi salafy 

wahabi ini kesesatan yang nyata?. Bukankah bagi salafy wahabi, Rafidhah itu adalah 

pendusta?. Atau justru sebaliknya? Bukankah semua sahabat itu adil dan sangat besar 

kemuliaannya?, yah saya serahkan semuanya kepada pembaca masing-masing. 

Salam Damai 

. 
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. 

Catatan : 

 Sebentar lagi saya akan bicara, memangnya sebelumnya tidak bisa  

 Terimakasih sudah cukup bersabar  

 

Studi Kritis Imam Ali Menamakan Putranya Abu Bakar, 

Umar dan Utsman. 

Posted on Juni 5, 2009 by secondprince  

Studi Kritis Imam Ali Menamakan Putranya Abu Bakar, Umar dan Utsman. 

 

Tulisan ini tidak memiliki tujuan khusus kecuali hanya untuk memberikan deskripsi yang 

jelas dan analisis terhadap masalah yang sering diributkan oleh para Salafiyun. Salafiyun 

mengangkat masalah ini untuk menyerang mahzab Syiah, dimana jika Imam Ali menamakan 

putranya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman maka itu berarti Imam Ali mengagumi dan 

berhubungan baik dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Saya tidak membela siapa-siapa 

disini, tugas saya hanya memaparkan data yang jelas dan mengoreksi kekeliruan asumsi-

asumsi yang ada. Mengenai pandangan saya sendiri terhadap ketiga khalifah maka bagi saya 

“tidak ada masalah”. 

Benarkah Imam Ali menamakan putranya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman?. Tentu 

untuk menjawab masalah ini tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dengan studi literatur. 

Untuk memudahkan pembahasan maka akan dibahas satu persatu. 

. 

. 

Putra Imam Ali Yang Bernama Abu Bakar 
Syaikh Sulaiman bin Shalih Al Khuraasy salah seorang Ulama Salafy  yang mengecam Syiah 

dalam kitabnya As‟ilat Qadat Syabab Asy Syiah Ila Al Haq hal 7 mengatakan dengan pasti 

bahwa Imam Ali menamakan anak-anaknya dengan nama Abu Bakar, Umar dan Utsman 

yaitu nama ketiga khalifah. Ia berkata 

٢ أكي أر٘خثٚ ٖٓ ُٝؿظٚ ٠ِ٤ُ  ِّٔ ػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ًٔخ ك٢ حُٜٔخىٍ ح٤ُ٘ؼ٤ش ٣ٔ

٠َّٔ حر٘ٚ  ر٘ض ٓٔؼٞى حُل٘ظ٤ِش   رخْٓ أر٢ رٌَ، ٝػ٢ِ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ أٍٝ ٖٓ ٓ

ْٗ ٛخ  ٢٘ ٢ ر ٌَ ك ٢ ر ؤر  ر

Ali radiallahuanhu yang menjadi rujukan Syiah menamakan salah satu dari anak-anaknya 

dari istrinya Laila binti Mas‟ud dengan nama Abu Bakar, dan Ali radiallahuanhu adalah 

yang pertama dari Bani Hasyim yang menamakan anaknya dengan nama Abu Bakar. 

https://secondprince.wordpress.com/2009/06/05/studi-kritis-imam-ali-menamakan-putranya-abu-bakar-umar-dan-utsman/
https://secondprince.wordpress.com/2009/06/05/studi-kritis-imam-ali-menamakan-putranya-abu-bakar-umar-dan-utsman/
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Jika melihat catatan kaki dalam kitab tersebut maka dapat dilihat bahwa Syaikh Sulaiman 

mengutip dari Kitab Al Irsyad Syaikh Mufid, Kitab Maqatil Ath Thalibiyyin Abu Faraj Al 

Asbahani dan Tarikh Al Yaqubi. Saya merujuk pada kitab-kitab yang disebutkan oleh Syaikh 

dan ternyata terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Syaikh Sulaiman. 

. 

Dalam kitab Al Irsyad Syaikh Mufid hal 354 memang disebutkan nama anak-anak Imam Ali 

dan pada bagian anak Laila binti Mas‘ud disebutkan 

 ِٚ ِٖ ػ٤ِ ِٕ َٓغ أه٤ٜٔخ حُل٤ٔ ٤ّٜ٘يح ٍَ ًٝػز٤َُْيهللاِ حُ ٠ّ٘ أرخ رٌ ًٌ ُي ح٧ٛـَ حُٔ ّٔ ٝٓل
ُّ رخُطّقِّ ، أُ ٬ّٔ ٜٔخ ٠ِ٤ُ رُ٘ض ٓٔؼٞى حُّيح٤ٍّٓشُحُ ُّٓ  

Muhammad Al Asghar dengan kunniyah Abu Bakar dan Ubaidillah yang syahid bersama 

saudaranya Al Husain Alaihissalam, Ibu mereka adalah Laila binti Mas‟ud Ad Darimiyah. 

Jadi Abu Bakar itu bukanlah nama sebenarnya tetapi hanyalah nama panggilan atau kunniyah 

sedangkan nama Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib sebenarnya adalah Muhammad Al Asghar. 

Hal ini berarti Imam Ali tidaklah menamakan putranya dengan nama Abu Bakar melainkan 

Muhammad. 

. 

Dalam Kitab Maqatil Ath Thalibiyyin Abu Faraj Al Asbahani hal 56, beliau mengatakan pada 

bagian “Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib” 

 ٖ ي ر ٓخُ  ٖ ي ر ٖ هخُ ؼٞى ر ٔ ٘ض ٓ ٠ِ ر ٤ ُ ٚٓ ٔٚ ، ٝح ٓ ؼَف ح ٣ ْ ُ

 ٖ ِش ر ٘ظ ٖ ك ي ر ٓخُ  ٖ ٖ ىحٍّ ر َ٘ ر ٜ ٗ ٖ ٘يٍ ر ٖ ؿ ِْ ر ٓ  ٖ ؼ٢ ر ٍر

ْ٤ ٔ ٖ ط ٘خس ر ي ٓ ٣ُ 

Tidak diketahui namanya, dan ibunya adalah Laila binti Mas‟ud bin Khalid bin Malik bin 

Rabi‟ bin Aslam bin Jandal bin Nahsyal bin Darim bin Malik bin Hanzhalah bin Zaid Manat 

bin Tamim. 

Abu Faraj Al Asbahani mengaku tidak mengetahui nama asli Abu Bakar bin Ali, dalam hal 

ini ia menganggap bahwa Abu Bakar adalah nama panggilan atau kunniyah. Memang dalam 

kitab Tarikh Al Yaqubi 1/193 tidak disebutkan siapa namanya hanya menyebutkan Abu 

Bakar, hanya saja jika memang Syaikh Sulaiman bin Shalih merujuk pada kitab-kitab yang ia 

sebutkan maka sangat jelas bahwa nama Abu Bakar itu adalah kunniyah bukannya nama asli. 

Oleh karena itu menyatakan bahwa Imam Ali menamakan anaknya dengan nama Abu Bakar 

adalah keliru. Di sisi ulama syiah sendiri, Abu Bakar bin Ali dikenal dengan nama 

Muhammad Al Asghar dan ada pula yang menyatakan namanya Abdullah. 

Syaikh Muhammad Mahdi Syamsuddin dalam Kitabnya Ansharu Husain hal 135 

memasukkan nama Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu dari mereka yang 

syahid di Karbala, beliau berkata 
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ؼَف  ٣ ْ ُ : ٢ خٗ ٜل ٛ خٍ ح٫ زي هللا ه ٔٚ ػ ٓ وٞح٢ٍُٓ : ا ٢ حُ ٔٚ ) ك ٓ ا

 ىٍحّ ٕد ىٍحم ٕد ىٝعّّ صٕد ١ٍٍٟ : ّٙأ . )

Al Asfahani berkata “tidak diketahui namanya” (Al Khawarizmi berkata : namanya 

Abdullah). Ibunya adalah Laila binti Mas‟ud bin Khalid bin Malik. 

. 

Sayyid Jawad Syubbar dalam kitabnya Adab Al Thaff 1/57 berkata 

زي هللا  ـَ أٝ ػ ٛ ٔٚ ٓلٔي ح٧ ٓ ذ ٝح ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٖ ػ ٌَ ر ٞ ر حر

ي ٖ هخُ ؼٞى ر ٔ ٘ض ٓ ٠ِ ر ٤ ُ ٚٓ  ٝأ

Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib, namanya Muhammad Al Asghar atau Abdullah dan Ibunya 

adalah Laila binti Mas‟ud bin Khalid. 

Jadi disisi Ulama syiah maka Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib adalah nama panggilan yang 

masyhur sedangkan nama aslinya ada yang mengatakan Muhammad Al Asghar dan ada 

yang menyatakan Abdullah. Oleh karena itu bagi Ulama Syiah “Imam Ali tidak menamakan 

anaknya dengan nama Abu Bakar”. 

Kalau melihat dari literatur Sunni maka saya pribadi belum menemukan adanya keterangan 

siapakah nama sebenarnya Abu Bakar, Ibnu Sa‘ad dalam At Thabaqat Kubra 3/19 hanya 

menyebutkan bahwa Abu Bakar adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dari istrinya Laila binti 

Mas‘ud, tetapi keterangan Abul Faraj Al Asbahani dalam Maqatil Ath Thalibiyyin di atas 

sudah cukup untuk menyatakan bahwa Abu Bakar itu adalah nama panggilan atau kunniyah. 

Abu Faraj Al Asbahani memang dikatakan oleh Adz Dzahabi sebagai Syiah tetapi menurut 

beliau Abu Faraj seorang yang jujur. 

Adz Dzahabi berkata tentang Abul Faraj Al Asbahani dalam kitabnya Mizan Al Itidal 3/123 

no 5825 

ٛيٝم  ٚ َٛ أٗ ظخ  ٝحُ

Yang  jelas, dia seorang yang jujur. 

Dalam Siyar A‟lam An Nubala 16/201, Adz Dzahabi berkata kalau Abul Faraj Al Asbahani 

adalah seorang pakar sejarah, lautan ilmu, tahu tentang nasab, hari-hari bangsa arab dan 

menguasai syair. Adz Dzahabi juga menegaskan bahwa salah satu tulisannya adalah Maqatil 

Ath Thalibiyyin, kemudian pada akhirnya Adz Dzahabi berkata “la ba‟sa bihi” atau tidak 

ada masalah dengan dirinya. 

Dalam Lisan Al Mizan jilid 4 no 584, Ibnu Hajar juga mengatakan hal yang sama dengan Adz 

Dzahabi bahwa Abul Faraj seorang yang jujur. Ibnu Hajar juga berkata 

ذ  ٢ ؿَحث ٢٘ ك ط يحٍه ي ٍٟٝ حُ لَؽ ٝه ٢ حُ غ ػٖ أر ي ػيس أكخى٣ ٓخُ

ؼَٝ ظ ٣ ْ ُٝ ٢ خٗ ٜز ٛ  ح٧
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Ad Daruquthni meriwayatkan sejumlah hadis dari Abul Faraj Al Asbahani dalam Ghara‟ib 

Malik tanpa membantah atau menolak riwayatnya. 

Semua keterangan di atas menyimpulkan baik di sisi Sunni maupun Syiah nama Abu Bakar 

putra Imam Ali adalah nama panggilan yang masyhur untuknya, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Imam Ali tidak menamakan putranya dengan nama Abu Bakar. Selain itu Abu Bakar 

adalah panggilan yang masyhur dan tidak hanya dimiliki oleh Abu Bakar khalifah pertama 

yang nama aslinya sendiri adalah Abdullah bin Utsman. 

Dalam Kitab Al Ishabah Ibnu Hajar 4/26 no 4570 disebutkan salah seorang sahabat Nabi 

yang bernama Abdullah bin Abu Bakar bin Rabi‟ah, di kitab Al Ishabah 4/90 no 4685 

disebutkan bahwa Abdullah bin Zubair salah seorang sahabat Nabi juga memiliki kunniyah 

Abu Bakar dan dalam Al Ishabah 7/44 no 9625 terdapat salah seorang sahabat yang dipanggil 

dengan Abu Bakar Al Laitsiy yang nama aslinya adalah Syadad bin Al Aswad. Keterangan ini 

menunjukkan bahwa kunniyah Abu Bakar tidak mutlak milik khalifah pertama dan bisa 

disematkan pada siapa saja. 

. 

. 

Putra Imam Ali Yang Bernama Umar 
Syaikh Sulaiman bin Shalih juga menyebutkan dalam As‟ilat Qadat Syabab Asy Syiah Ila Al 

Haq hal 5 

 ١ٌ ذ ـ حُ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٖ ػ ذ، ػَٔ ر ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٘ض ػ ٤ش ر ٍه

٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ ٬ػ ؼ ٔش ٝحُ وخٓ ٢ حُ ٢ ك ٞك  ط

ؼش ٤ ٘ض ٍر ٤ذ ر ز ٜٓٔخ ٢ٛ: أّ ك  ٝأ

Ruqayyah binti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Ali bin Abi Thalib yang wafat pada usia 35 

tahun. Ibu mereka adalah Ummu Hubaib binti Rabi‟ah. 

Dalam hal ini memang benar nama putra Imam Ali tersebut adalah Umar, tetapi tidak benar 

jika dikatakan Imam Ali menamakan putranya Umar karena yang menamakan Umar adalah 

Khalifah Umar bin Khattab. Adz Dzahabi menyebutkan dalam As Siyar A‟lam An Nubala 

4/134 biografi Umar bin Ali bin Abi Thalib 

ٔٚ ٍٓٞم ٓ ٓخ ح ٬ ِٚ ؿ ل ٗٝ ٚٔ ٓ خ ٓٔخٙ ر  َ ٔؼ خّ ػَٔ ك ٢ أ٣ يٙ ك ُٞٓٝ 

Beliau lahir pada masa khalifah Umar dan Umar menamakan dengan namanya, kemudian 

memberikan kepadanya budak yang bernama Mawraq. 

Al Baladzuri dalam Ansab Al Asyraf hal 192 juga mengatakan hal yang sama 

 ٢ٔٓ ٓخ  ٬ ٚ ؿ ٛذ ُ ٝٝ ٚٔ ٓ خ ٢ِ ر ٖ ػ ٠ٔٓ ػَٔ ر وطخد  ٖ حُ خٕ ػَٔ ر ًٝ

خ  ٍٓٞه
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Umar bin Khattab menamakan Umar bin Ali dengan namanya dan memberikan kepadanya 

budak yang bernama Mawraq. 

Jadi pernyataan Syaikh Sulaiman Al Khuraasy bahwa Imam Ali menamakan anaknya dengan 

nama Umar adalah keliru, yang benar Umarlah yang menamakan anak Imam Ali dengan 

nama Umar. 

Sebagian pengikut salafy yang mengetahui fakta ini tetap saja berdalih dan terus mengecam 

syiah, mereka mengatakan kalau memang Imam Ali membenci dan melaknat Umar maka 

tidak mungkin beliau mau anaknya dinamakan oleh Khalifah Umar dengan namanya. Cara 

berpikir seperti ini keliru. Keputusan Imam Ali yang membiarkan anaknya dengan nama 

Umar bukan berarti beliau mengagumi Umar bin Khattab dan bukan berarti pula saya 

mengatakan Imam Ali membenci dan melaknat Umar. Dalam hal ini nama Umar adalah 

nama yang umum sehingga tidak ada masalah bagi Imam Ali untuk menerimanya. Bahkan 

nama Umar adalah nama salah satu dari anak tiri Nabi yaitu Umar bin Abi Salamah yang 

dalam sejarah hidupnya pernah diangkat sebagai gubernur Bahrain oleh Imam Ali dan beliau 

sahabat yang tetap setia kepada Imam Ali dalam Perang Jamal. Oleh karena itu nama Umar 

bagi Imam Ali bukanlah nama yang jelek sehingga beliau harus menolaknya. 

. 

Dalam Al Ishabah Ibnu Hajar 4/588-597 didapatkan banyak sahabat yang bernama Umar 

diantaranya 

 Umar bin Hakim Al Bahz (Al Ishabah no 5739) 
 Umar bin Khattab (Al Ishabah no 5740) 
 Umar bin Sa’ad Al Anmari (Al Ishabah no 5741) 
 Umar bin Sa’id bin Malik (Al Ishabah no 5742) 
 Umar bin Sufyan bin Abad (Al Ishabah no 5743) 
 Umar bin Abi Salamah (Al Ishabah no 5744) 
 Umar bin Ikrimah bin Abi Jahal (Al Ishabah no 5745) 
 Umar bin Amr Al Laitsi (Al Ishabah no 5746) 
 Umar bin Umair Al Anshari (Al Ishabah no 5747) 
 Umar bin Auf An Nakha’i (Al Ishabah no 5748) 
 Umar bin La Haq (Al Ishabah no 5749) 
 Umar bin Malik (Al Ishabah no 5750) 
 Umar bin Malik bin Utbah (Al Ishabah no 5751) 
 Umar bin Muawiyah (Al Ishabah no 5753) 
 Umar bin Wahab Ats Tsaqafi (Al Ishabah no 5754) 
 Umar bin Yazid (Al Ishabah no 5755) 

Jadi nama Umar adalah nama yang umum di kalangan sahabat dan tidak selalu mesti merujuk 

pada Khalifah Umar. Intinya Imam Ali tidak menganggap nama Umar sebagai nama yang 

jelek sehingga beliau harus menolaknya. Khalifah Umar boleh saja menganggap nama Umar 

bin Ali itu berasal dari namanya tetapi tidak bisa dikatakan kalau bagi Imam Ali nama Umar 

mesti merujuk pada Umar bin Khattab karena bisa saja dikatakan bahwa nama Umar itu 

adalah nama yang umum sehingga Imam Ali tidak keberatan untuk menerimanya atau nama 

Umar itu bagi Imam Ali mengingatkannya pada Umar bin Abi Salamah anak tiri Nabi dan 

salah seorang sahabat yang setia kepada Imam Ali. 

. 
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. 

Putra Imam Ali yang bernama Utsman 

Syaikh Sulaiman bin Shalih Al Khurasy mengatakan dalam As‟ilat Qadat Syabab Asy Syiah 

Ila Al Haq hal 4 

ذ،  ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٖ ػ زيهللا ر ذ، ػ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٖ ػ زخّ ر ػ

 ْٜٓ ذ أ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر ٖ ػ خٕ ر ٔؼ ذ، ػ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ حر ٖ ػ لَ ر ؼ ؿ

ٖ ىحٍّ ٘ض كِحّ ر ٤ٖ ر ٘ ز  ٢ٛ: أّ حُ

Abbas bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Ali bin Abi Thalib, Ja‟far bin Ali bin Abi Thalib, 

Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Ibu mereka adalah Ummul Banin binti Hizam bin Darim. 

Saya katakan memang benar Imam Ali memiliki satu putra yang bernama Utsman bin Ali bin 

Abi Thalib. Tetapi lagi-lagi keliru kalau dikatakan nama Utsman mesti merujuk pada 

Khalifah Utsman. Nama Utsman adalah nama yang umum pada masa Jahiliyah dan masa 

Nabi. Ayah Abu bakar khalifah pertama bernama Utsman bin Amir. Dalam kitab Thabaqat 

Ibnu Sa‟ad 3/169 disebutkan bahwa nama sebenarnya Ayah Abu Bakar yang bergelar Abu 

Quhafah adalah Utsman bin Amir bin Amru bin Ka‟ab bin Sa‟ad bin Taim bin Murrah. 

Bukankah ini berarti nama Utsman sudah ada pada masa jahiliyah. 

. 

Pada masa sahabat cukup banyak sahabat yang bernama Utsman. Saya menemukan lebih dari 

20 orang  sahabat yang bernama Utsman seperti yang tertera dalam Al Ishabah 4/447 no 

5436  sampai 4/463 no 5461 diantaranya (hanya disebutkan sebagian) 

 Utsman bin Hakim (no 5437) 
 Utsman bin Hamid bin Zuhayr (no 5438) 
 Utsman bin Hunaif Al Anshari, Imam Tirmidzi mengatakan kalau beliau ikut perang Badar 

(no 5439) 
 Utsman bin Said Al Anshari (no 5442) 
 Utsman bin Amir, Abu Quhafah (no 5446) 
 Utsman bin Utsman Ats Tsaqafi (no 5451) 
 Utsman bin Affan (no 5452) 
 Utsman bin Mazh’un (no 5457) 

Jadi nama Utsman itu adalah nama yang umum dan tidak bisa langsung dikatakan begitu saja 

merujuk pada Utsman bin Affan. Lagipula Abul Faraj Al Asbahani menyebutkan bahwa 

nama Utsman putra Ali dinamakan oleh Imam Ali dengan merujuk pada Utsman bin 

Mazh‟un. Hal ini disebutkan dalam Maqatil Ath Thalibiyyin hal 55 ketika menerangkan 

tentang “Utsman bin Ali bin Abi Thalib”. 

ؼٕٞ ٖ ٓظ خٕ حر ٔؼ ْٓ أه٢ ػ خ ٚظ ر ٤ ٔٓ ٔخ  خٍ . اٗ ٚ ه ٢ِ أٗ  ٍٟٝ ػٖ ػ

Diriwayatkan dari Ali yang berkata “Sesungguhnya aku menamakannya dengan nama 

saudaraku Utsman bin Mazh‟un”. 
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Utsman bin Mazh‘un adalah salah seorang sahabat Nabi yang cukup dikenal keutamaannya. 

Beliau wafat di masa Nabi SAW setelah perang Badar. Terkenal ucapan Nabi SAW atas 

beliau ketika salah satu putri Nabi SAW meninggal, beliau SAW berkata 

ؼٕٞحٍ ٖ ٓظ خٕ ر ٔؼ ٤َ ػ و ق حُ ٜخُ ٘خ حُ ل ِ ٔ و٢ ر  ك

Susullah pendahulu kita yang shalih lagi baik Utsman bin Mazh‟un 

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad no 2127 dan dishahihkan Syaikh 

Ahmad Syakir dalam Syarh Musnad Ahmad. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Imam Ali 

memang menamakan putranya dengan nama Utsman yang merujuk pada Utsman bin 

Mazh‘un. 

. 

. 

. 

Kesimpulan 

Ada tiga kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini 

1. Imam Ali tidak menamakan putranya dengan nama Abu Bakar karena Abu Bakar adalah 
nama panggilan 

2. Imam Ali tidak menamakan putranya dengan nama Umar tetapi Khalifah Umar yang 
memberi nama Umar dan Imam Ali menerima nama tersebut karena nama Umar 
mengingatkan Beliau akan nama Umar bin Abi Salamah seorang sahabat yang setia kepada 
Imam Ali. 

3. Imam Ali menamakan putranya dengan nama Utsman yang diambil dari nama Utsman bin 
Mazh’un 

. 

. 

Salam Damai 

. 

. 

Catatan : 

 Mohon maaf  jika tulisan yang muncul tidak sesuai dengan yang diharapkan  

 Tulisan ini cuma bahan lama yang didaur-ulang  
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Hadis Keutamaan Mencintai Ahlul Bait ; Menggugat 

Syiahphobia Di Kalangan Para Ulama 

Posted on Juni 2, 2009 by secondprince  

Aku Terlahir Untuk Menghias DiriMu Dengan Bunga 

Akan Kupersembahkan Bunga Tercantik UntukMu 

 

Hadis Keutamaan Mencintai Ahlul Bait ; Menggugat Syiahphobia Di Kalangan Para 

Ulama. 

Sudah seharusnya kita sebagai umat Islam mencintai Ahlul Bait. Hal yang menurut saya 

disepakati oleh kedua golongan, baik islam Sunni maupun Syiah. Dan seringkali kita 

mendengar orang-orang yang mengaku kalau mereka mencintai Ahlul Bait. Sebuah 

pengakuan tentu bisa diterima sampai ada bukti yang menunjukkan hal sebaliknya. Tetapi 

patut disayangkan ada pihak-pihak yang sepertinya menunjukkan sinisme terhadap 

keutamaan-keutamaan Ahlul Bait. Saya pribadi tidak begitu mengerti mengapa muncul gejala 

seperti ini. Pembahasan berikut adalah contoh yang cukup untuk mewakili betapa sinisme itu 

telah menjangkiti para Ulama hadis. 

Hadis berikut menunjukkan betapa besar anugerah yang dilimpahkan kepada mereka yang 

mencintai Ahlul Bait Alaihis Salam. 

٢ِ ف ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ٖ ؿ ٢ِ ر ٢ ػ زَٗ ٢ِ ح٧ُى١ أه ٖ ػ َٜ ر ٗ ٢٘ زي هللا كيػ ٘خ ػ ىػ

 ٤ٚ ٖ ٓلٔي ػٖ أر لَ ر ؼ ٤ٚ ؿ لَ ػٖ أر ؼ ٖ ؿ ٠ٓ ر ٞٓ ٢٘ أه٢  ٢ِ كيػ ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ر

 ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ٤ٚ ػٖ ؿيٙ حٕ ٍ ٘ٚ ػٖ أر ٢ٟ هللا ػ ٍ ٖ٤ ٔ ٖ ك ٢ِ ر ػٖ ػ

وخٍ ّ ٜ٘ٔخ ك ٢ٟ هللا ػ ٍ ٖ٤ ٔ ٖٔ ٝك ٤ي ك ِْ أهٌ ر ٓ ٜٓٔخ  ٛٔخ ٝأ خ ٖ ٝأر ٣ٌٛ ٢٘ ٝأكذ  ز ٕ أك

ٓش ٤خ و ّٞ حُ ظ٢ ٣ ٢ ىٍؿ خٕ ٓؼ٢ ك ً 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah yang berkata telah menceritakan kepadaku Nashr 

bin Ali Al Azdi yang berkata telah mengabarkan kepadaku Ali bin Ja‟far bin Muhammad bin 

Ali bin Husain bin Ali yang berkata telah menceritakan kepadaku saudaraku Musa bin Ja‟far 

dari  Ayahnya  Ja‟far bin Muhammad dari Ayahnya dari Ali bin Husain radiallauhuanhu 

dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam menarik tangan 

Hasan dan Husain radiallahuanhuma dan bersabda “Barangsiapa mencintai Aku dan 

mencintai kedua Anak ini serta Ayah dan Ibunya maka dia akan bersama dalam derajatku 

pada hari kiamat”. 

. 

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad 1/77 no 

576, diriwayatkan oleh At Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi 5/641 no 3733, Al Khatib dalam 

Tarikh Baghdad 13/289 dan diriwayatkan Ath Thabrani dalam Mu‟jam As Saghir 2/163 no 

960. 

Syaikh Ahmad Syakir dalam Syarh Musnad Ahmad no 576 berkata  

https://secondprince.wordpress.com/2009/06/02/hadis-keutamaan-mencintai-ahlul-bait-menggugat-syiahpobhia-di-kalangan-para-ulama/
https://secondprince.wordpress.com/2009/06/02/hadis-keutamaan-mencintai-ahlul-bait-menggugat-syiahpobhia-di-kalangan-para-ulama/
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Sanadnya Hasan. Mengenai Ali bin Ja‟far tidak ada seorang Ulama pun yang menilainya 

cacat ataupun menilainya tsiqah. Saudaranya Musa adalah Musa Kazhim. 

Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi no 3733 berkata 

ٌٛح  ٖ ٓلٔي ا٫ ٖٓ  لَ ر ؼ غ ؿ ٚ ٖٓ كي٣ ؼَك ذ ٫ ٗ ٖٔ ؿ٣َ غ ك ٌٛح كي٣  ٠ٔ ٤ ٞ ػ خٍ حر ٚه ٞؿ  حُ

Abu Isa berkata “Hadis Hasan gharib, kami tidak mengetahui hadis Ja‟far bin Muhammad 

ini kecuali hanya dari sanad ini” 

Hadis di atas telah diriwayatkan oleh para perawi tsiqah dan selain Nashr bin Ali Al Azdi 

semua perawi lainnya adalah keturunan Ahlul Bait. Nashr bin Ali adalah perawi yang tsiqah 

sebagaimana disebutkan dalam At Tahdzib jilid 10 no 781 bahwa beliau telah dinyatakan 

tsiqat oleh Abu Hatim, An Nasa‟i dan Ibnu Kharasy. Dalam At Taqrib 2/243 Ibnu Hajar 

dengan jelas menyatakan kalau Nashr bin Ali adalah seorang yang tsiqah. Disebutkan dalam 

At Tahdzib jilid 10 no 781 bahwa Nashr bin Ali Al Azdi mendapat hukuman dari khalifah Al 

Mutawakil ketika beliau menyebutkan hadis ini. 

ٜٞحف ػٖ  ٖ حُ ٢ِ ر ٞ ػ خٍ أر غ ٝه لي٣ ٌٜح حُ ٢ِ ر ٖ ػ َٜ ر ٔخ كيع ٗ ٖ أكٔي ُ زي هللا ر ػ

 ٖٔ ٤ي ك ِْ أهٌ ر ٓ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ٛ ٍٓٞ هللا  ذ إٔ ٍ ٢ ١خُ ٖ أر ٢ِ ر غ ػ ٢٘ كي٣ ؼ ٣

 َٓ ٓش أ ٤خ و ّٞ حُ ظ٢ ٣ ٢ ىٍؿ خٕ ك ٜٓٔخ ً ٛٔخ ٝأ خ ٖ ٝحر ٣ٌٛ ٢٘ ٝأكذ  ز وخٍ ٖٓ أك ٤ٖ ك ٔ ٝك

 ٚ وٍٞ ُ ؼَ ٣ ٞحكي ٝؿ زي حُ ٖ ػ لَ ر ؼ ٤ٚ ؿ ٔٚ ك ِ ٌ ١ٞٓ ك ق  ٚ أُ ٠َر َ ر ظًٞ ٔ َٛ حُ ٌٛح ٖٓ أ

ٚ ًَ ظ٠ ط ٚ ك ٍِ ر ٣ ِْ ٘ش ك ٔ  حُ

Abu Ali bin Shawaf berkata dari Abdullah bin Ahmad “ketika Nashr bin Ali menyebutkan 

hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW menarik tangan Hasan dan Husain 

radiallahuanhuma dan bersabda “Barangsiapa mencintai Aku dan mencintai kedua Anak ini 

serta Ayah dan Ibunya maka dia akan bersama dalam derajatku pada hari kiamat”. Maka Al 

Mutawwakil memerintahkan untuk mencambuknya seribu cambukan. Kemudian Ja‟far bin 

Abdul Wahid berbicara kepada Al Mutawakil “orang ini dari Ahlus sunnah” setelah itu baru 

Nashr dilepaskan. 

 

Hal ini patut diherankan. Mengapa Nashr bin Ali mendapat hukuman seperti itu?. Apakah 

hanya karena ia menyebutkan hadis tersebut?. Ada apa dengan hadis tersebut?. Bukankah 

hadis tersebut menceritakan tentang keutamaan Ahlul Bait dan ganjaran bagi para pecintanya. 

Yah atau mungkin Al Mutawwakil juga mengidap penyakit Syiahphobia sehingga hanya 

dikarenakan Nashr meriwayatkan hadis tersebut maka ia dianggap Rafidhah. Hal ini 

diisyaratkan oleh Al Khatib dalam Tarikh Baghdad. 

Al Khatib menyebutkan dalam Tarikh Baghdad 13/289 

ًَٚ ٘ش ط ٔ َٛ حُ ٚ ٖٓ أ ِْ أٗ خ ػ ِٔ ٤خ ك ٠ ٘ٚ ٍحك ٚ ظ ٗ٫ ٚ ٠َر َ ر ظًٞ ٔ َٓ حُ ٔخ أ  اٗ

Sesungguhnya Al Mutawwakil memerintahkan untuk menghukum Nashr karena ia 

menyangka Nashr seorang Rafidhah tetapi setelah ia mengetahui kalau ia adalah 

ahlussunnah maka hukuman tersebut dihentikan. 
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Satu-satunya yang dipermasalahkan oleh mereka Ulama hadis yang mempermasalahkan 

hadis ini adalah Ali bin Ja‟far. Adz Dzahabi berkata tentang Ali bin Ja‟far dalam Mizan Al 

‗Itidal 2/220 no 5799 

 ٌَ ٘ ٚؼ ٓ ٌٖ كي٣ ٚو ، ُٝ ؼْ ٫ٝ ٖٓ ٝػ ٗ ، ٚ٘ ٤ ض أكيح ُ ٓخ ٍأ٣  ٠ ٗ٢ ، ٫ ظخر ً ١َٗ  ٖٓ ٞٛ ٓخ 

ٚ٘ ٔ ١ٌٓ ٫ٝ ك ظَ ٛللٚ حُ ٓخ   ؿيح ، 

Dia tidak memenuhi syarat dalam kitab kami, karena kami tidak mendapati seorang 

ulamapun yang menyatakan dia cacat dan tidak juga yang mengatakan ia tsiqah akan tetapi 

hadis riwayatnya sangat mungkar (munkar jiddan). Tirmidzi tidak menshahihkan hadisnya 

dan tidak pula menyatakan hasan. 

Ada beberapa catatan yang patut diberikan terhadap komentar Adz Dzahabi. Memang dalam 

sebagian naskah Sunan Tirmidzi tidak disebutkan adanya pernyataan bahwa hadis tersebut 

hasan tetapi dalam Sebagian naskah yang lain pernyataan tersebut jelas-jelas disebutkan. 

Syaikh Ahmad Syakir telah memberikan penjelasan soal ini dan dalam Sunan Tirmidzi 

Tahqiq Syaikh Ahmad Syakir didapatkan pernyataan Tirmidzi yang menghasankan hadis 

tersebut. Begitu pula Al Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi Syarh Sunan Tirmidzi juga 

menegaskan bahwa Tirmidzi menghasankan hadis Imam Ali bin Ja‘far. Bahkan Syaikh Al 

Albani sendiri yang walaupun menolak hadis ini tetap mengakui kalau Tirmidzi 

menghasankan hadis tersebut dalam Sunan Tirmidzi tahqiq beliau. Kemudian pernyataan Adz 

Dzahabi terhadap Ali bin Ja‘far adalah suatu bentuk kecerobohan yang sangat. Entah 

mengapa nama besar Ali bin Ja‘far yang dikenal dengan sebutan Imam Uraidhi 

kredibilitasnya tidak dikenal oleh ulama hadis sekaliber Adz Dzahabi. Untunglah dalam hal 

ini Ibnu Hajar masih lebih baik, ia berkata dalam At Taqrib 1/689 

ٖٔ ل ٞ حُ ٢ِ أر ٖ ػ ٤ٖ ر ٔ ل ٖ حُ ٢ِ ر ٖ ػ ٖ ٓلٔي ر لَ ر ؼ ٖ ؿ ٢ِ ر ٠ٓ  ػ ٞٓ ١ِٞ أهٞ  ؼ حُ

زٍٞ و ٓ 

Ali bin Ja‟far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali Abul Hasan Al Alawiy saudara 

Musa, maqbul (diterima hadisnya) 

Bagi saya ini pun adalah salah satu bentuk sinisme yang ringan dari Ibnu Hajar. Walaupun 

pernyataan maqbul berpredikat ta‘dil tetap saja kedudukannya berada di bawah tsiqat ataupun 

shaduq. Bisa dibilang itu adalah ta‘dil paling rendah dari Ibnu Hajar. Bukankah Imam Ali bin 

Ja‘far Al Uraidhi adalah Imam Ahlul Bait dimana hampir semua Ulama Ahlul Bait di 

Hadhramaut adalah keturunan beliau. Sungguh saya tidak mengerti mengapa Nashr bin Ali 

Al Azdi jauh lebih dikenal ketsiqahannya dibanding Ali bin Ja‘far. Inikah kecintaan kepada 

Ahlul Bait?. Imam Ali bin Ja‘far yang merupakan Ulama keturunan Rasulullah SAW 

dipandang sebelah mata oleh Adz Dzahabi dan tidak hanya itu dengan mudahnya ia berkata 

bahwa hadis Imam Ali bin Ja‟far sangat mungkar. Padahal sudah jelas diketahui dalam 

Kutub As Sittah kalau hadis Ali bin Ja‘far cuma satu ini yang itupun dinyatakan sangat 

mungkar. Saya pribadi tidak tahu dimana letak kemungkarannya, justru pernyataan Adz 

Dzahabi itu merupakan kemungkaran yang nyata. 

Ceritanya tidak berhenti sampai disini, ternyata komentar Adz Dzahabi ini menjadi panutan 

bagi para ahli hadis setelahnya terutama para Salafiyun. Di antara mereka ada Syaikh Syu‘aib 

Al Arnauth yang mendhaifkan hadis Imam Ali bin Ja‘far dalam Syarh beliau terhadap 

Musnad Ahmad no 576. Begitu pula Bashar A‘wad Ma‘ruf Pentahqiq Kitab Tarikh Baghdad 
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15/390 no 7207 yang mendhaifkan hadis ini dengan bersandar pada pernyataan Adz Dzahabi 

dalam As Siyar 3/117 “hadis ini sangat mungkar (munkar jiddan)”. Dan tentu masih berkali-

kali Syaikh yang sama yaitu Syaikh Al Albani yang mendhaifkan hadis ini di tiga tempat 

yang dapat saya temukan. Pertama beliau memasukkan hadis ini dalam Dhaif Sunan Tirmidzi 

hal 504, Dhaif  Jamius Shaghir no 5344 dan dalam kitab monumentalnya Silsilah Ahadis Ad 

Dhaifah no 3122 dimana ia berkata “hadis mungkar”. 

 

Mereka yang mendhaifkan hadis ini telah keliru, karena tidak ada alasan sedikitpun 

menyatakan hadis tersebut dhaif. Mereka tidak dapat menunjukkan satupun cacat terhadap 

Imam Ali bin Ja‘far sedangkan kata-kata munkar jiddan Dzahabi adalah penilaian pribadinya 

terhadap isi hadis tersebut yang mungkin baginya keutamaan ahlul bait dan para pecinta 

Ahlul bait adalah sesuatu yang mungkar, Just Syiahpobhia. Bukankah di kalangan ahli hadis 

suatu hadis disebut munkar jika hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi dhaif dan 

bertentangan dengan hadis perawi tsiqat atau shahih. Kalau begitu maka mengapa Adz 

Dzahabi tidak menampilkan sedikitpun hadis yang bertentangan dengan hadis Imam Ali bin 

Ja‘far. Tentu saja klaim seperti itu tidak bernilai sedikitpun dan bagi saya itu tampak seperti 

sebuah celaan terhadap Imam Ali bin Ja‘far Al Uraidhi padahal cuma ini satu-satunya hadis 

Imam Ali bin Ja‘far yang ada dalam Kutub As Sittah 

Untunglah tidak semuanya seperti mereka, Tirmidzi telah menghasankan hadis tersebut 

dalam kitab Sunan Tirmidzi no 3733 tidak seperti yang dikatakan Adz Dzahabi yang terburu-

buru mengatakan kalau Imam Tirmidzi tidak menghasankan hadis Imam Ali bin Ja‘far. Al 

Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi Syarh Sunan Tirmidzi no 3885 juga menyatakan kalau 

hadis ini hasan. Begitu pula Syaikh Ahmad Syakir telah menyatakan hadis ini hasan dalam 

Musnad Ahmad no 576. Sebenarnya hadis tersebut Shahih dan tidak diragukan lagi kalau 

Imam Ali bin Ja‘far adalah tsiqah. Bukti akan ketsiqahan Imam Ali bin Ja‘far adalah telah 

meriwayatkan dari beliau para perawi tsiqah diantaranya Nashr bin Ali dan Salamah bin 

Syabib. Dalam At Taqrib 1/377 Ibnu Hajar menyatakan bahwa Salamah bin Syabib tsiqat. 

Jadi Imam Ali bin Ja‘far dinyatakan tsiqat dengan alasan 

 Beliau adalah seorang Imam keturunan Ahlul Bait 
 Telah meriwayatkan darinya para perawi tsiqat dalam hal ini telah ditunjukkan diantaranya 

Nashr bin Ali Al Azdi dan Salamah bin Syabib 
 Tidak ada satupun jarh atau cacat yang ditujukan kepada Beliau 

Ketiga alasan ini sudah cukup untuk menyatakan beliau sebagai perawi tsiqat dan hadisnya 

Shahih. Sedangkan sinisme-sinisme yang beraroma Syiahpobhia tidak layak disematkan 

kepada Imam Ali bin Ja‘far Al Uraidihi. Saya akhiri tulisan ini dengan kesimpulan Hadis 

Imam Ali bin Ja’far Al Uraidhi adalah Shahih. 

Salam Damai 

. 

. 

Hilfe Das Monstrum Im Mir Wird Explodieren 

Catatan : 
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 Tulisan ini tidak melalui Fase pengeditan karena sekarang saya menyendiri seperti mau 

meledak  
 Kalau ada yang mengharapkan tulisan lain, maka mohon maaf jika yang muncul tidak sesuai 

harapan  
 Mohon maaf kepada teman-temanku yang baik, ada saatnya memang harus begini, Salam 

sejahtera untuk kita bersama 

 

Analisis Hadis Kesucian Rasulullah dan Ahlul Bait 

Posted on April 9, 2009 by secondprince  

Kedudukan Hadis Kemuliaan Rasulullah dan Ahlul Bait 

Muqaddimah 
Dua malam yang lalu di tengah kelelahan dan pikiran yang tidak tenang, ingin sekali rasanya 

mata ini terlelap tetapi entah mengapa kedua mata ini tidak bisa terpejam. Yah daripada 

melamun dan bengong nggak jelas akhirnya diputuskan untuk mengecek blog secondprince 

yang sudah tidak terurus itu. Tidak ada yang spesial tetapi ada komentar yang bikin senang 

sekaligus kesal. Komentar dari seseorang dalam tulisan Al Quran dan Hadis Menyatakan 

Ahlul Bait Selalu Dalam Kebenaran 

@SP 

Dari tulisan Anda: Al-Syawkani menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas sebagaimana yg 

diriwayatkan oleh Al Hakim, At Turmudzi, Ath Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi 

dalam kitab Ad Dalail jilid 4 hal 280, bahwa Nabi saw. bersabda … “Aku dan Ahlul BaitKu 

tersucikan dari dosa-dosa”. Mohon bantuan tambahan info berupa letak hadis tsb dlm kitab 

hadis yg disusun Al-Hakim, Tirmidzi, Al-Thabrani, & Ibnu Mardawayh? Atau bisakah saya 

dikirimi teks hadis beserta sanadnya (via email)? Terima kasih sebelumnya. Salam „alaykum. 

Senang karena saya punya dorongan untuk menulis, kesal karena saya sebenarnya ingin 

sekali tidur. Pyuuuuuh karena mata ini tidak bisa tidur maka ada baiknya saya memenuhi 

permintaan saudara tersebut.  

Kutipan Hadis 

Jalaludin As Suyuthi Dalam Kitab Tafsirnya Durr Al Mantsur 6/605 mengeluarkan riwayat 

berikut 

ٚأخشض اٌحى١ُ ٚاٌرشِزٞ ٚاٌطثشأٟ ٚاتٓ ِشد٠ٚٗ ٚأتٛ ٔؼ١ُ ٚاٌث١ٙمٟ ِؼا فٟ اٌذالئً ػٓ اتٓ ػثاط سضٟ 

اْ هللا لغُ اٌخٍك لغ١ّٓ فعؼٍٕٟ فٟ خ١شّ٘ا لغّا ” لاي سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ : هللا ػّٕٙا لاي 

 فأٔا ِٓ أصحاب ا١ّ١ٌٓ ٚأٔا 41 ٚ أصحاب اٌشّاي اٌٛالؼح ا٠٢ح 27فزٌه لٌٛٗ ٚأصحاب ا١ّ١ٌٓ اٌٛالؼح ا٠٢ح 

ٚأصحاب ا١ٌّّٕح ِا أصحاب ” خ١ش أصحاب ا١ّ١ٌٓ شُ ظؼً اٌمغ١ّٓ أشالشا فعؼٍٕٟ فٟ خ١ش٘ا شٍصا فزٌه لٌٛٗ 

 فأٔا ِٓ اٌغاتم١ٓ 10 – 8اٌٛالؼح ا٠٢ح ” ا١ٌّّٕح ٚأصحاب اٌّشأِح ِا أصحاب اٌّشأِح ٚاٌغاتمْٛ اٌغاتمْٛ 

ٚأٔا خ١ش ِٓ اٌغاتم١ٓ شُ ظؼً األشالز لثائً فعؼٍٕٟ فٟ خ١ش٘ا لث١ٍح ٚرٌه لٌٛٗ ٚظؼٍٕاوُ شؼٛتا ٚلثائً 

 ٚأٔا أذمٝ ٌٚذ آدَ ٚأوشُِٙ ػٍٝ هللا ذؼاٌٝ ٚال فخششُ 13ٌرؼاسفٛا أْ أوشِىُ ػٕذ هللا أذماوُ اٌحعشاخ ا٠٢ح 

https://secondprince.wordpress.com/2009/04/09/analisis-hadis-kesucian-rasulullah-dan-ahlul-bait/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/#comment-6338
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/#comment-6338
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/#comment-6338
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ظؼً اٌمثائً ت١ٛذا فعؼٍٕٟ فٟ خ١ش٘ا ت١را فزٌه لٌٛٗ إّٔا ٠ش٠ذ هللا ١ٌز٘ة ػٕىُ اٌشظظ أً٘ اٌث١د ٠ٚطٙشوُ 

” ذط١ٙشا فأٔا ٚأً٘ ت١رٟ ِطٙشْٚ ِٓ اٌزٔٛب   

Dikeluarkan oleh Al Hakim, Tirmidzi, Thabrani, Ibnu Mardawaih. Abu Nuaim dan Baihaqi 

dalam Ad Dalail dari Ibnu Abbas yang berkata ―Rasulullah SAW bersabda ―Sesungguhnya 

Allah SWT membagi manusia menjadi dua kelompok. Dan Dia menjadikanku pada 

kelompok yang paling baik dan adalah firmanNya “Dan golongan kanan, alangkah 

bahagianya golongan kanan itu”(Al Waqiah 27). “Dan golongan kiri, siapakah golongan 

kiri itu” (Al Waqiah 41). Dan aku dari golongan kanan bahkan sebaik-baik golongan kanan. 

Kemudian Allah SWT menjadikan kedua kelompok itu menjadi tiga kelompok dan Dia 

menjadikanku pada yang paling baik, itu adalah firmanNya “Yaitu golongan kanan, alangkah 

mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu(masuk surga). 

Mereka itulah orang-orang yang didekatkan(kepada Allah SWT)” (Al Waqiah 8-10). Aku 

dari kelompok yang paling awal dan sebaik-baik kelompok yang paling awal (as sabiqun). 

Kemudian Dia menjadikan ketiga kelompok itu kabilah-kabilah dan Dia menjadikanku pada 

sebaik-baik kabilah. Dan itu firmanNya “Dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal” (Al Hujurat 13). Dan Aku anak cucu 

Adam yang paling bertakwa dan paling mulia di sisi Allah. Kemudian Dia menjadikan 

kabilah-kabilah itu menjadi keluarga-keluarga dan Dia menjadikanku pada sebaik-baik 

keluarga. Itulah firmanNya “Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan dosa 

dari kamu wahai Ahlul Bait dan mensucikanmu sesuci-sucinya” (Al Ahzab 33). Aku dan 

Ahlul BaitKu tersucikan dari dosa-dosa. 

Dalam Kitab Tafsir Fathul Qadir Asy Syaukani 4/278 ketika menafsirkan Al Ahzab 33, 

beliau juga mengeluarkan riwayat tersebut dengan sedikit perbedaan yaitu beliau tidak 

mengatakan kalau riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Nu‘aim. Asy Syaukani berkata 

 ٚأخشض اٌحى١ُ اٌرشِزٞ ٚاٌطثشأٝ ٚاتٓ ِشد٠ٚٗ ٚاٌث١ٙمٝ فٝ اٌذالئً ػٓ اتٓ ػثاط

Dan dikeluarkan oleh Al Hakim, Tirmidzi, Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Baihaqi dalam Ad 

Dalail dari Ibnu Abbas Berdasarkan keterangan As Suyuthi dan Asy Syaukani di atas maka 

hadis tersebut diriwayatkan oleh 

 Al Hakim 

 At Tirmidzi 

 At Thabrani 

 Ibnu Mardawaih 

 Abu Nu‟aim 

 Abu Bakar Baihaqi dalam Dalail 

Takhrij Hadis 

Sayangnya hadis ini hanya saya temukan dalam kitab Ad Dalail Baihaqi, Mu‟jam Ath 

Thabrani, Majma‟ Az Zawaid Al Haitsami, dan Ma‟rifat Al Tarikh Al Fasawi. Saya tidak 

berhasil menemukan hadis ini dalam kitab Mustadrak Al Hakim, Sunan Tirmidzi dan Hilyatul 

Aulia Abu Nu‟aim. Sedangkan riwayat Ibnu Mardawaih, saya tidak memiliki sumber untuk 

mengaksesnya. 
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Riwayat ini saya temukan dalam Ad Dalail Baihaqi 1/170-171, Mu‟jam Al Kabir Thabrani 

3/56 hadis no 2674 dan 12/103 hadis no 12604. Hadis riwayat Thabrani ini disebutkan juga 

oleh Al Haitsami dalam Majma‟ Az Zawaid 8/396 hadis no 13822. Selain itu hadis ini juga 

saya temukan dalam Ma‟rifat Al Tarikh Yaqub Al Fasawi 1/498. Riwayat Thabrani, Baihaqi 

dan Ya‘qub Al Fasawi semuanya melalui sanad dari Yahya bin Abdul Hamid dari Qais bin 

Rabi‟ dari Al „Amasy dari Ubayah bin Rib‟i dari Ibnu Abbas. Walaupun begitu ada sedikit 

perbedaan antara riwayat Thabrani dengan riwayat Baihaqi dan Al Fasawi. Riwayat dengan 

kata-kata Rasulullah SAW “Aku dan Ahlul BaitKu tersucikan dari dosa-dosa” ada dalam 

riwayat Baihaqi dan Al Fasawi sedangkan dalam riwayat Thabrani tidak disebutkan, riwayat 

tersebut berhenti pada penggalan Ayat Al Ahzab 33. 

Analisis Sanad Hadis 

Berikut sanad lengkap riwayat Baihaqi dalam Ad Dalail An Nubuwah1/170-171 

أخثشٔا أتٛ اٌحغ١ٓ تٓ اٌفضً لاي أخثشٔا ػثذ هللا تٓ ظؼفش لاي حذشٕا ٠ؼمٛب تٓ عف١اْ لاي حذشٕٟ ٠ح١ٝ 

  تٓ ػثذ اٌح١ّذ لاي حذشٕا ل١ظ ػٓ األػّش ػٓ ػثا٠ح تٓ ستؼٟ ػٓ اتٓ ػثاط لاي

Telah mengabarkan kepada kami Abu Husain bin Fadhl yang berkata telah mengabarkan 

kepada kami Abdullah bin Ja‟far yang berkata telah menceritakan kepada kami Ya‟qub bin 

Sufyan yang berkata telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abdul Hamid yang berkata 

telah menceritakan kepada kami Qais dari Al „Amasy dari Ubayah bin Rib‟i dari Ibnu Abbas 

yang berkata. 

Hadis ini sanadnya hasan, berikut keterangan mengenai para perawinya 

 Abu Husain bin Fadhl, dia adalah Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Fadhl 

Al Azraq Abu Husain Al Qathan Al Baghdadi, mendengar hadis dari Abdullah bin 

Ja‘far dan merupakan salah satu guru Abu Bakar Baihaqi. Adz Dzahabi dalam Tarikh 

Al Islam 28/391 berkata “tsiqat masyhur” dan dalam As Siyar „Alam An Nubala 

17/331 Adz Dzahabi mengatakan kalau Abu Husain bin Fadhl seorang syaikh yang 

tsiqat. 

 Abdullah bin Ja’far juga dikenal dengan Abu Muhammad Al Farsi meriwayatkan 

dari Yaqub bin Sufyan Al Fasawi. Adz Dzahabi dalam Siyar „Alam An Nubala 15/531 

mengatakan kalau ia “Al Imam, Allamah, Syaikh” . Disebutkan dalam Tarikh 

Baghdad Al Khatib 9/435 no 5045 bahwa ia seorang yang tsiqat. Al Baihaqi 

menshahihkan hadis riwayatnya dalam Sunan Baihaqi 1/399. 

 Ya’qub bin Sufyan Al Fasawi, beliau adalah perawi Tirmidzi dan An Nasa‘i. Ibnu 

Hajar menyebutkan biografinya dalam Tahdzib At Tahdzib juz 11 no 648. Beliau 

dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban. An Nasa‘i berkata “la ba‟sa bihi(tidak cacat)” Al 

Hakim berkata kalau dia seorang Imam ahli hadis. Ibnu Hajar dalam At Taqrib 2/337 

mengatakan kalau Yaqub bin Sufyan tsiqat hafiz.  

 Yahya bin Abdul Hamid, beliau perawi yang dijadikan hujjah oleh Imam Muslim 

dalam Shahihnya. Disebutkan Ibnu hajar dalam Tahdzib At Tahdzib juz 11 no 399 

bahwa beliau dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Ma‘in, Ibnu Numair dan Al Busyanji, Al 

Khalili menyebutnya sebagai hafiz. 

 Qais bin Rabi’ Al Asadi, Abu Muhammad Al Kufi, beliau adalah perawi Abu 

Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebutkan Ibnu Hajar dalam Tahdzib At Tahdzib 

juz 8 no 698 bahwa Afan, Syu‘bah, Sufyan Ats Tsawri dan Abul Walid menyatakan 

kalau ia tsiqah dan hadisnya hasan. Ibnu Ady berkata “kebanyakan hadisnya lurus”. 
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Ibnu Ma‘in, Nasa‘I dan Daruquthni melemahkannya. Ibnu Hajar menyebutkannya 

dalam At Taqrib 2/33 dengan predikat shaduq atau jujur tetapi mengalami perubahan 

hafalan di masa tuanya, mungkin karena ini ia dinyatakan dhaif oleh sebagian Ulama. 

Oleh karena itu hadisnya dinilai hasan. 

 Al ’Amasy adalah Sulaiman bin Mihran Al Kufi. Dalam Tahdzib At Tahdzib juz 4 no 

386, beliau telah dinyatakan tsiqat oleh Al Ajli, Ibnu Main, An Nasa‘i dan Ibnu 

Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. 

 Ubayah bin Rib’i, beliau adalah tabiin generasi awal. Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh 

Wat Ta‟dil 7/29 no 155 menyatakan kalau ia meriwayatkan dari Ali, Abu Ayub dan 

Ibnu Abbas, kemudian meriwayatkan darinya Khaitsamah bin Abdurrahman, 

Salamah bin Kuhail, Al ‟Amasy dan Musa bin Tharif. Abu Hatim mengatakan kalau ia 

termasuk sesepuh syiah dan ia seorang Syaikh. Pernyataan Syaikh adalah penilaian 

ta‘dil yang setingkat dengan hasanul hadis. Ibnu Sa‘ad dalam Thabaqat Al Kubra juz 

6 hal 127 mengatakan ”Ubayah bin Rib‟i meriwayatkan dari Umar dan Ali bin Abi 

Thalib, ia sedikit meriwayatkan hadis, semoga rahmat Allah dan kesejahteraan 

dilimpahkan kepadanya”. 

Jadi hadis tersebut telah diriwayatkan oleh para perawi yang sebagiannya tsiqat dan 

sebagiannya lagi berstatus hasan hadisnya. Oleh karena itu kedudukan hadis ini adalah hasan. 

Tinjauan Atas Kritik Hadis 

Sebagian orang yang tentunya dari kalangan salafiyun telah menolak dengan keras hadis ini. 

Terkadang mereka mengatakan hadis ini maudhu‘ atau palsu seperti Syaikh Al Albani dalam 

Silsilah Ad Dhaifah no 5495 dan terkadang mereka mengatakan hadis ini dhaif. Di antara 

mereka ada yang berhujjah dengan pernyataan Ibnu Katsir dalam Al Bidayah Wan Nihayah 

bahwa di dalam hadis ini terdapat hal yang gharib dan mungkar. Pernyataan Ibnu Katsir 

tidaklah benar, cobalah lihat hadis tersebut sekali lagi tidak ada satupun sesuatu yang gharib 

ataupun mungkar. Jika kemuliaan dan kesucian Rasulullah SAW dan Ahlul Bait dikatakan 

sebagai gharib mungkar maka tidak ada lagi yang patut untuk didiskusikan. 

Mereka juga terkadang berhujjah dengan pernyataan Al Haitsami dalam Majma‟ Az Zawaid 

8/396 no 13822 yaitu 

 سٚاٖ اٌطثشأٟ ٚف١ٗ ٠ح١ٝ تٓ ػثذ اٌح١ّذ اٌحّأٟ ٚػثا٠ح تٓ ستؼٟ ٚوالّ٘ا ضؼ١ف

Hadis riwayat Thabrani dan didalamnya terdapat Yahya bin Abdul Hamid Al Hamani dan 

Ubayah bin Rib‟i yang dikatakan dhaif. 

Pernyataan Al Haitsami juga tidaklah benar. Yahya bin Abdul Hamid telah dijadikan hujjah 

oleh Imam Muslim, dan dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Numair dan Ibnu Ma‘in. Walaupun ada 

yang melemahkan Yahya maka itu tidak membuat hadis tersebut menjadi dhaif, apakah 

mereka akan berani menyatakan yang seperti ini terhadap hadis Yahya yang dijadikan hujjah 

oleh Imam Muslim dalam Shahihnya. Yah sepertinya kita akan melihat kembali antagonisme 

salafy dalam menilai hadis. 

Di antara mereka yang mendhaifkan hadis ini telah menilai cacat kepada Ubayah bin Rib‘i. 

Mereka berhujjah dengan pernyataan Ibnu Hajar dalam Lisan Al Mizan juz 3 no 1082 yang 

mengatakan kalau Ubayah bin Rib‟i adalah syiah ekstrem dan Al Uqaili yang memasukkan 

Ubayah dalam kitabnya Ad Dhu‟afa 3/415 no 1457. Hujjah seperti ini bersifat bias sektarian. 
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Ubayah adalah seorang tabiin awal yang meriwayatkan dan bertemu dengan sahabat Nabi 

dimana Al Hakim dalam Ma‟rifat Ulumul Hadis hal 41 berkata tentang golongan tabiin awal  

فخ١ش إٌاط لشٔاً تؼـذ اٌصحـاتح ِٓ شـافٗ أصحـاب سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ، ٚحفع ػُٕٙ اٌذ٠ٓ 

 ٚاٌغٕٓ، ُٚ٘ لذ شٙذٚا اٌٛحٟ ٚاٌرٕض٠ً

Sebaik-baik manusia setelah sahabat adalah mereka yang bertemu langsung dengan sahabat 

Rasulullah SAW, memelihara dari mereka agama dan sunnah dan mereka para sahabat telah 

menyaksikan turunnya wahyu. 

Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Abu Hatim dan Ibnu Sa‘ad telah memberikan 

predikat ta‘dil kepada Ubayah, padahal Abu Hatim mengetahui kalau Ubayah adalah seorang 

Syiah. Kemudian Al Hakim juga telah menshahihkan hadis Ubayah dalam kitab Mustadrak 

As Shahihain hadis no 3717, 3831 dan 4095 yang berarti predikat ta‘dil bagi Ubayah bin 

Rib‘i. 

Lagipula tuduhan syiah ekstrem adalah tuduhan yang tidak jelas jika disematkan kepada para 

tabiin awal. Bagaimana Ubayah bisa dituduh sebagai syiah ekstrem?. Dalam Lisan Al Mizan 

ternyata satu-satunya alasan mengapa Ubayah dituduh syiah ekstrem adalah karena ia 

meriwayatkan hadis-hadis yang berbau syiah diantaranya riwayat Imam Ali yang berkata 

“Aku adalah pembagi neraka dan surga”. Alasan ini jugalah yang membuat Al Uqaili 

memasukkan Ubayah dalam kitab Ad Dhu‟afa. Alasan seperti ini memiliki beberapa 

kerancuan 

 Jika memang orang yang meriwayatkan hadis tersebut dikatakan dhaif maka mengapa 

bukan perawi-perawi lain sebelum Ubayah yang dijadikan sasaran tuduhan. Mengapa 

bukan Al‘Amasy misalnya?. Apakah karena ‗Amasy tsiqah lantas ia bebas dari 

tuduhan?. Apakah orang dengan tingkatan seperti Ubayah yaitu tabiin awal yang 

bertemu dengan sahabat Nabi tidak pantas untuk dibebaskan dari tuduhan?. Jadi mau 

dikemanakan hadis kebanggaan salafy kalau tabiin adalah generasi terbaik setelah 

sahabat. 

 Bisa jadi hadis-hadis Ubayah yang dipermasalahkan para salafy sebenarnya bukanlah 

tanggung jawab Ubayah. Misalnya hadis Qasim An Nar yaitu Imam Ali sebagai 

pembagi neraka. Hadis tersebut diriwayatkan dari Musa bin Tharif dari Ubayah. 

Musa telah dinyatakan matruk oleh Ad Daruquthni dalam Ad Dhu‟afa no 519. Nah 

bukankah ini berarti yang seharusnya jadi sasaran tuduhan adalah Musa bin Tharif 

bukan Ubayah. 

Aneh sekali kalau melihat berbagai kejanggalan yang berbau syiahpobhia. Apalagi kalau 

kejanggalan seperti ini menjangkiti para ahli hadis. Adz Dzahabi misalnya tidak segan-segan 

mencela Al Uqaili ketika Al Uqaili memasukkan Ali bin Madini ke dalam kitab Ad Dhu‟afa 

3/235 tetapi ketika seorang Ubayah meriwayatkan hadis tentang Ahlul Bait maka ia dengan 

mudahnya bertaklid dengan Al Uqaili yang mendhaifkan Ubayah. Padahal ketika Ubayah bin 

Rib‘i tidak meriwayatkan hadis yang berbau syiah, sedikitpun Adz Dzahabi tidak 

mencacatnya bahkan menyatakan shahih hadis Ubayah bin Rib‘i dalam Talkhis Al Mustadrak 

3/333 hadis no 3717. Jadi tuduhan syiah ekstrem adalah tuduhan yang terkesan dicari-cari 

dan tuduhan seperti ini menjadi dasar bagi Al Uqaili untuk mendhaifkan Ubayah, padahal 

dikenal kalau Al Uqaili suka berlebihan dalam mencacat orang bahkan ulama besar sekaliber 

Ali bin Madini pun tidak lepas dari pencacatan Al Uqaili dalam kitabnya Ad Dhu‟afa.  
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Kesimpulan 

Hadis tersebut sanadnya hasan dan kelemahan yang ada pada sebagian perawinya memang 

tidak membuat shahih hadis tersebut tetapi juga tidak menjatuhkannya ke derajat dhaif 

apalagi maudhu‘. 

Lampiran 
Berikut saya lampirkan hadis ini yang dikutip dalam kitab Tafsir Al Alusi Ruhul Ma‟ani juz 

22 hal 13-14. 

Di bawah ini kutipan riwayat tersebut dari hal 13 sampai dengan hal 14 

 
. 

Salam Damai 

 

Studi Kritis Jalaluddin Rakhmat Dalam Dialog Syiah 

di Makassar 

Posted on Maret 2, 2009 by secondprince  

Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah tulisan di internet yang berjudul Kesalahan 

Jalaluddin Rakhmat Terbongkar Dalam Dialog Syiah di Makassar. Saya sedikit kecewa 

dengan tulisan yang terkesan memojokkan seperti itu. Ditambah lagi ternyata banyak hal 

yang mesti diluruskan dari tulisan tersebut. Cukup banyak kritikan sok ilmiah yang 

dilontarkan terhadap Jalaluddin Rakhmat padahal sebenarnya kritikan tersebut bernada cacat 

karena dipengaruhi syiahpobhia. Silakan dilihat 

https://secondprince.wordpress.com/2009/03/02/studi-kritis-jalaluddin-rakhmat-dalam-dialog-syiah-di-makassar/
https://secondprince.wordpress.com/2009/03/02/studi-kritis-jalaluddin-rakhmat-dalam-dialog-syiah-di-makassar/
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 Kesalahan Jalaluddin Rakhmat Terbongkar Dalam Dialog Syiah di Makassar 

 Kesalahan Jalaluddin Rakhmat Terbongkar Dalam Dialog Syiah di Makassar 

 Kesalahan Jalaluddin Rakhmat Terbongkar Dalam Dialog Syiah di Makassar 

Perlu diingatkan saya bukanlah siapa-siapa, saya bukan keluarga dari Pak Jalal, saya bukan 

pula pengikut Pak Jalal dan saya bukan pula murid Pak Jalal. Saya hanyalah pembaca tulisan-

tulisan Pak Jalal dan dengan itu tidak berlebihan kalau suatu ketika saya menerima 

pendapatnya dan menolak pendapatnya di saat yang lain. Dalam tulisan ini juga saya tidak 

akan membabi buta membela Pak Jalal karena tujuan utama tulisan ini adalah meluruskan 

kritikan-kritikan yang tidak benar yang hanya dibahas secara sepihak. Tulisan mengecewakan 

yang akan saya tanggapi disini adalah yang diblockquote. Selamat menilai dengan kritis. 

Kesalahan Jalaluddin Rakhmat Terbongkar Dalam Dialog Syiah di Makassar 

Ketua Dewan Syura Jamaah Ahli Bait (Ijabi) Indonesia Prof Dr KH Jalaluddin Rakhmat (JR) 

tampil Sebagai pemateri tunggal dalam Dialog Muballigh dengan tema : ―Syiah dalam 

Timbangan Alquran dan Sunnah‖. Kamis Malam, 1 Januari 2009 di hotel horison Makassar. 

Dedengkot Syiah Indonesia, yang biasa disapa Kang Jalal ini, memaparkan makalahnya 

dengan judul ―Mengapa Kami Memilih Mazhab Ahlulbait as.?‖. 

Acara yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi dan Informasi Islam (LSII) Makassar , yang 

diketuai Syamsuddin Baharuddin dan didukung ICC dan Ijabi ini dihadiri tiga asatidzah dari 

Wahdah, yakni Ust. M. Said Abd.Shamad, Ust. M. Ikhwan AJ, Ust. Rahmat  AR dan 

beberapa ulama, cendekiawan dan muballigh Kota Makassar, di antaranya Prof. Dr. Rusydi 

Khalid, Prof.Dr. Ahmad Sewang, Prof.Dr. Qasim Mathar, Fuad Rumi, Das‘ad Latif, 

DR.Mustamin Arsyad, MA . Dalam sesi kedua, dialog yang dipandu oleh pengamat politik 

Islam UIN DR.Hamdan Juhannis ini, Ustadz Rahmat mendapat kesempatan pertama, 

mengutarakan argumen. 

Untuk mengetahui situasi awal dan siapa-siapa yang ikut dalam dialog tersebut, saya rasa 

cukup dengan melihat kutipan di atas. Sepertinya ada cukup banyak orang bertitel pintar yang 

ikut menghadiri dialog tersebut 

Ustadz yang merupakan Ketua Lembaga Kajian dan Konsultasi Syariah (LKKS) Wahdah 

Islamiyah ini, sebelum mengomentari makalah JR, mengatakan bahwa Ahlus Sunnah tidak 

pernah membenci Ahlul Bait, Ahlussunnah sangat paham terhadap Sunnah dan menjunjung 

tinggi wasiat Rasulullah untuk mencintai Ahlul Bait. 

Saya akui baik syiah maupun ahlussunnah sama-sama mengaku mencintai Ahlul bait tetapi 

tidak dapat dipungkiri kalau terjadi perbedaan mengenai bagaimana cara mencintai Ahlul 

bait. Lagipula wahai Ustadz yang baik, wasiat Rasulullah SAW itu tidak hanya agar kita 

mencintai Ahlul bait tetapi yang jauh lebih ditekankan Rasulullah SAW adalah agar kita umat 

Islam berpegang teguh kepada Ahlul bait agar tidak tersesat. Nah siapakah yang berpegang 

teguh pada Ahlul bait, Syiah atau Ahlussunnah? 

Dari makalah tersebut, Ustadz memberikan komentar tentang buku acuan yang dituliskan JR, 

―ini adalah suatu bentuk pengelabuan terhadap data, dalam pembicaraan tentang buku-buku 

yang diambil acuan ternyata tidak seperti apa yang dituliskan atau kurang menyimpulkan 

secara sempurna‖. 

http://abuthalhah.wordpress.com/2009/01/07/kesalahan-jalaluddin-rakhmat-terbongkar-dalam-dialog-syiah-di-makassar/
http://wandi.web.ugm.ac.id/?p=106
http://www.wahdah.or.id/wis/index.php?option=com_content&task=view&id=1773&Itemid=1
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Ustadz itu menuduh JR melakukan pengelabuan terhadap data yang menurutnya tidak 

terlepas dari dua hal berikut 

 Buku yang diambil acuan ternyata tidak seperti apa yang dituliskan 

 Kurang menyimpulkan secara sempurna 

Mari kita menilai bersama-sama baik JR ataupun Ustadz ataupun para komentator yang 

lainnya. Apakah mereka sebenarnya bebas dari “pengelabuan” atau malah melakukan 

“pengelabuan” yang jauh lebih parah. Dalam tulisan tersebut ada 7 tema yang diangkat yaitu 

 Pembatasan Ahlul Bait hanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain 

 Masalah Kepemimpinan Setelah Rasulullah jatuh ke tangan Ali 

 Tidak Mengakui Kedudukan Hadis Perintah Untuk Kembali Kepada “Al Quran dan 

SunnahKu” 

 Mencela dan Melaknat Sahabat Amr bin Ash 

 Mengkafirkan Sahabat Muawiyah 

 Fatimah Melaknat Abu Bakar 

 Kesalahan Fatal Menerjemahkan Penggalan Surah Al Maidah 55 dan Surah Al Ahzab 

33 

Harap diperhatikan saya hanya menanggapi tulisan tersebut bukan sedang melakukan 

pembahasan terperinci mengenai tema-tema di atas karena tema-tema di atas terlalu luas 

untuk diangkat sekaligus dalam satu tulisan. 

Pembatasan Ahlul Bait hanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain 

Misalnya, tentang pembatasan ahlul bait hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain Radhiyallahu 

Ajmain yang berkenaan dengan Surah Al Ahzab:33. 

Disebutkan dalam makalah JR: ―Masih dari Ummu Salamah: Ayat ini-Sesungguhnya 

Allah…-turun di rumahku. Aku berkata:Ya Rasululah, bukannkah aku termasuk 

Ahlulbait?Beliau bersabda:Kamu dalam kebaikan. Kamu termasuk istri-istri Rasulullah 

Shallallahu ‗Alaihi Wasallam.. Ia berkata Ahlul bait adalah Ali, Fathimah, Al Hasan dan Al 

Husain. Kata Ibn Asakir:Hadits ini Shahih (Al Arbain fi Manaqib Ummil Mu‘minin 106). 

Hadits-hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa ahlulbait itu tidak termasuk ke dalamnya 

istri-istri Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam.‖ 

Hadis yang disebutkan JR memang dengan jelas menyatakan bahwa Ahlul bait dalam 

penggalan surah Al Ahzab 33 hanyalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain sedangkan istri-istri 

Rasulullah SAW tidak termasuk dalam hadis tersebut. Saya sendiri sudah membahas panjang 

lebar mengenai hal ini dalam berbagai tulisan. ini salah satunya Ayat Tathir Khusus Untuk 

Ahlul Kisa‟  

Ketua Departemen Dakwah DPP Wahdah ini sambil memegang laptop yang dilengkapi 

dengan program Maktabah Syamilah (kumpulan ribuan kitab), menegaskan bahwa adanya 

pembatasan tersebut di atas tidak sesuai dengan  apa yang ada dalam syarah Shahih Muslim 

yang bekenaan dengan hal tersebut.  Ketika kita kembali kepada surahAl Ahzab:33, ayat ini 

justru turun kepada Istri-istri Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam. 

https://secondprince.wordpress.com/2008/10/23/ayat-tathhir-khusus-untuk-ahlul-kisa%E2%80%99/
https://secondprince.wordpress.com/2008/10/23/ayat-tathhir-khusus-untuk-ahlul-kisa%E2%80%99/
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Saya rasa justru Ketua Departemen Dakwah DPP Wahdah ini keliru. JR sedang membahas Al 

Ahzab 33 dengan mengutip hadis asbabun nuzulnya entah mengapa tiba-tiba Pak Ketua ini 

malah mengatakan penbahasan JR tidak sesuai berdasarkan syarah Shahih Muslim. Anehnya 

Pak Ketua ini menegaskan bahwa jika kembali pada surah Al Ahzab 33 maka ayat tersebut 

turun pada istri-istri Nabi. Metode JR adalah menafsirkan ayat tersebut berdasarkan hadis 

shahih yang menjelaskan secara langsung siapa Ahlul bait dalam Al Ahzab 33. Hadis shahih 

yang dikutip JR dengan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan 

secara langsung kalau Ahlul bait dalam Al Ahzab 33 adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. 

Metode Pak Ketua dengan bersandar pada syarah Shahih Muslim tidaklah kuat karena hadis 

yang dimaksudkan Pak Ketua itu tidak menyebutkan soal tafsir Ahlul bait dalam Al Ahzab 33 

dan lagi hadis yang dimaksud dalam Shahih Muslim menyebutkan pendapat sahabat Nabi 

Zaid bin Arqam mengenai siapa Ahlul bait. Bagaimana mungkin perkataan Rasulullah SAW 

bisa dikatakan tidak sesuai karena berbeda dengan perkataan sahabat Nabi. Kemudian 

Metode Pak Ketua dalam menafsirkan Al Ahzab 33 adalah berdasarkan asumsinya sendiri 

yang ia lihat dari ayat-ayat sebelumnya sehingga dengan berani ia mengatakan kalau ayat 

tersebut turun untuk istri-istri Nabi. Metode ini sangat cacat karena telah terbukti ada hadis 

shahih yang menjelaskan asbabun nuzul Al Ahzab 33 dimana Rasulullah SAW mengatakan 

kalau Ahlul bait yang dimaksud adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi hadis yang 

dikutip JR itu adalah bukti kuat pembatasan Ahlul bait oleh Rasulullah SAW sendiri. 

Hadits yang menyebutkan pembatasan di atas sebenarnya tidak bertentangan dengan apa 

yang disampaikan oleh Zaid Ibnu Arqam Radhiyallalu ‗Anhu yang disebut juga dalam 

penjelasan JR sebelumnya. 

Sepertinya Pak Ketua ini mengakui kalau hadis yang dikutip JR memang bermakna 

pembatasan. Memang hadis yang dikutip JR tidak bertentangan dengan hadis yang memuat 

perkataan Zaid bin Arqam RA. Mari kita lihat hadis tersebut menurut Pak Ketua 

―Said Ibnu Arqam Radhiyallalu ‗Anhu ditanya tentang siapa itu  Ahlul Bait, apakah hanya 

khusus Ali, Fathimah, Al Hasan dan Al Husain? kata beliau Radhiyallalu ‗Anhu, bahwa istri-

istri Nabi adalah ahlul bait beliau, kemudian siapa yang diharamkan memakan sedekah, 

beliau mengatakan alu ja‘far, alu atiq, alu Abbas (HR.Muslim). 

Kalau memang Pak Ketua itu mengatakan seperti ini maka beliau sudah salah dalam 

mengutip hadis riwayat Muslim. 

 Dalam hadis riwayat Muslim tidak ada kata-kata apakah hanya khusus Ali, Fathimah, 

Al Hasan dan Al Husain? 

 Dalam hadis riwayat Muslim kata-katanya bukan seperti ini kemudian siapa yang 

diharamkan memakan sedekah, beliau mengatakan alu ja‟far, alu atiq, alu Abbas. alu 

atiq itu siapa ya? � 

Penggalan hadis yang dimaksud Ustad itu adalah berikut 

Lalu Husain bertanya kepada Zaid” Hai Zaid siapa gerangan Ahlul Bait itu? Tidakkah istri-

istri Nabi termasuk Ahlul Bait? Jawabnya “Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Tetapi yang 

dimaksud Ahlul Bait adalah orang yang tidak diperkenankan menerima sedekah setelah 

wafat Nabi SAW”, Husain bertanya “Siapa mereka?”.Jawab Zaid ”Mereka adalah Keluarga 
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Ali, Keluarga Aqil, Keluarga Ja‟far dan Keluarga Abbas”. Apakah mereka semua 

diharamkan menerima sedekah (zakat)?” tanya Husain; “Ya”, jawabnya. 

Jadi siapakah yang sebenarnya sedang melakukan ‖pengelabuan‖, bukankah ini bukti bahwa 

apa yang disampaikan tidak sesuai dengan yang tertulis di buku acuan. 

Menurut Ustadz Rahmat bahwa semua itu dari keturunan bani Abdul Muttalib, dan tentu 

termasuk Istri-istri Nabi, sebab ayat tersebut memang turun untuk mereka. 

Setiap Ustadz boleh saja berkata apapun tetapi yang menjadi hujjah kebenaran adalah 

perkataan Rasulullah bahwa Ahlul bait dalam Al Ahzab 33 adalah Ali, Fatimah, Hasan dan 

Husain. Kalau perkataan sahabat Nabi saja tidak layak diambil hujjah jika bertentangan 

dengan perkataan Rasulullah SAW maka apalagi pernyataan seorang Ustadz yang 

menyelisihi Rasulullah SAW. Kalau memang Ahlul bait dalam Al Ahzab 33 mencakup istri-

istri Nabi dan semua keturunan bani abdul muthalib termasuk keluarga Aqil, keluarga Ja‘far 

dan keluarga Abbas maka sangat tidak mungkin ketika ayat Al Ahzab 33 turun Rasulullah 

SAW hanya memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. 

Dari hadits ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa JR hanya mengambil hadits yang 

mendukung pemahaman  Syiah, tanpa melihat hadits shahih yang lainnya, sehingga 

mengambil kesimpulan pembatasan ahlul bait yang keliru. 

Lagi-lagi sebenarnya orang yang mengatakan inilah yang keliru. JR tidak berhujjah dengan 

hadis Muslim karena memang hadis tersebut tidak sedang mentafsirkan Al Ahzab 33 dan 

mungkin sekali JR tahu kalau hadis dalam Shahih Muslim itu memuat perkataan Zaid tentang 

siapa Ahlul bait dan bukan perkataan Rasulullah SAW. 

Dengan mudah ia menuduh JR hanya mengambil hadis yang mendukung pemahaman Syiah 

padahal ia sendiri juga melakukan hal yang sama. Bukankah ia sebelumnya mengutip hadis 

riwayat Muslim yang ia jadikan hujjah untuk menolak pembahasan JR. Dalam hadis riwayat 

Muslim ternyata masih ada beberapa hadis yang berada tepat di bawah hadis yang dikutip 

Ustadz yang menunjukkan kalau istri-istri Nabi bukan Ahlul bait. Inilah bunyi hadisnya 

“Kami berkata “Siapa Ahlul Bait? Apakah istri-istri Nabi? .Kemudian Zaid menjawab” 

Tidak, Demi Allah ,seorang wanita(istri) hidup dengan suaminya dalam masa tertentu jika 

suaminya menceraikannya dia akan kembali ke orang tua dan kaumnya. Ahlul Bait Nabi 

adalah keturunannya yang diharamkan untuk menerima sedekah”. 

Bagaimana mungkin seseorang dengan laptop yang berisi program Maktabah Asy Syamilah 

bisa luput melihat hal ini. Sungguh aneh tapi nyata 

Masalah Kepemimpinan Setelah Rasulullah jatuh ke tangan Ali 

Masalah Kepemimpinan Setelah Rasulullah jatuh ke tangan Ali Radhiyallalu ‗Anhu 

Contoh kedua, tentang Ayat Wilayah (kepemimpinan) yang tercantum dalam makalah. 

Disebutkan  pemimpin dalam alquran  disebut ‗waliy‖. Al Quran sudah memberikan petunjuk 

siapa yang sepatutnya dijadikan pemimpin setelah Allah dan RasulNya: Sesungguhnya 

pemimpin kamu itu hanyalah Allah, RasulNya, dan orang-orang beriman yang mendirikan 

shalat dan mengeluarkan zakat dalam keadaan rukuk (Al Maidah:55). Berkata Ibn Abbas, Al 

Suddi, Utbah bin hakim dan tsabit bin Abdullah:yang  dimaksud dengan orang-orang beriman 
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yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dalam keadaan rukuk adalah Ali bin Abi 

Thalib. Seorang pengemis lewat (meminta tolong) dan Ali sedang rukuk di Masjid. Lalu Ali 

menyerahkan cincinnya (tafsir al Tsa‘labi 4:80). 

Memang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih bahwa ayat tersebut 

berkenaan dengan Imam Ali yang bersedekah dalam keadaan ruku‘ 

Di antara rujukan yang dipakai JR dalam menetapkan sebab turunnya ayat ini adalah Tafsir 

Ibnu Katsir, namun setelah diperiksa ternyata Ibnu Katsir sendiri melemahkan riwayat yang 

menyatakan ayat ke 55 ini turun karena Ali ibn Abi Thalib dan menegaskan bahwa sebab 

turunnya ayat-ayat al-Maidah ini adalah untuk Ubadah ibn as-Shamit  Radhiyallalu ‗Anhu. 

Dalam melihat kutipan dari suatu kitab, kita memang harus teliti dan bersikap kritis. Ada 3 

bentuk cara mengutip yang sering dipakai 

 Mengutip riwayat atau hadis dalam suatu Kitab yang ditulis oleh seorang Ulama 

 Mengutip pendapat Ulama tersebut terhadap validitas riwayat tersebut 

 Mengutip tafsir Ulama tersebut atau pendapatnya mengenai makna hadis tersebut 

Jalaluddin Rakhmat mengutip riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir sehingga cara mengutip yang 

ia lakukan adalah yang jenis pertama. Dengan cara ini bukan berarti JR harus mengikuti 

pendapat Ibnu Katsir yang melemahkan hadis tersebut atau tafsiran dan pendapat Ibnu Katsir 

mengenai makna ayat tersebut. 

Sebelumnya, Ibnu Katsir menjelaskan makna (wa hum raki‘un), bahwa kalimat ini bukan 

menunjukkan keadaan bagi orang yang berzakat sebab jika demikian berarti berzakat dalam 

keadaan ruku‘ lebih afdhal dari berzakat tidak dalam keadaan ruku‘ dan tidak ada seorang 

ulama pun yang mengatakan akan hal itu. Namun sayang JR tidak menyebutkan komentar 

Ibnu Katsir untuk sebab turunnya ayat ini, metode penetapan yang dipakai menyiratkan 

bahwa Ibnu Katsir sepakat dengan mazhab ini padahal itu jauh panggang dari api. (Tafsir 

Ibnu Katsir, Qs. Al-Maidah:55) 

Pendapat Ibnu Katsir jelas didasari oleh penolakannya terhadap hadis yang menyatakan kalau 

Imam Ali mengeluarkan zakat ketika ruku‘. Ibnu Katsir membawakan hadis-hadis tentang ini 

dan melemahkannya. Sayang sekali tidak semua pendhaifan Ibnu Katsir itu benar. Saya 

sendiri telah menemukan sanad yang shahih mengenai riwayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. 

Saya telah membuat tulisan khusus yang membantah pernyataan dhaif dari Ibnu Katsir. Jadi 

JR berhujjah dengan hadis atau riwayatnya dan bukan berhujjah dengan Ibnu Katsir. 

Tidak Mengakui Kedudukan Hadis Perintah Untuk Kembali Kepada “Al Quran dan 

SunnahKu” 

Tidak Mengakui Kedudukan Hadits perintah untuk kembali kepada ―Al Qur‘an dan 

Sunnahku‖. 

Terakhir, komentar Ustadz Rahmat, tentang hadits kembali  pada Al Quran dan Assunnah 

yang didhaifkan. Sayang JR tidak kembali ke perkataan al-Albani sebagaimana kuatnya, ia 

merujukkan hadits al-Qur‘an dan al-Ithrah ke beliau, padahal al-Albani menshahihkan 

keduanya. (Hadits al-Kitab dan Sunnahku dishahihkan dalam Shahih at-Targib wat Tarhib, 

Hadits No. 40) 

https://secondprince.wordpress.com/2008/04/20/ayat-al-wilayah-al-maidah-55-turun-untuk-imam-ali/
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Begini wahai Ustadz Rahmat, Penentuan shahih tidaknya hadis bukanlah ditentukan semata-

mata melalui otoritas seseorang seperti Syaikh Al Albani. Selalu ada alasan atau dasar untuk 

menilai apakah hadis tersebut shahih atau tidak yaitu dengan melihat sanad-sanadnya. Hadis 

Al Qur‘an dan Al Ithrah diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat atau terpercaya sehingga 

adalah wajar kalau Syaikh Al Albani menshahihkan hadis tersebut sedangkan hadis kembali 

kepada Al Quran dan Sunnahku diriwayatkan oleh para perawi dhaif, matruk bahkan 

pendusta. Oleh karena itu penshahihan Syaikh Al Albani terhadap hadis kembali pada Al 

Quran dan SunnahKu adalah tidak benar. Saya sendiri sudah membahas hal ini dalam tulisan 

yang khusus. 

 Analisis versi mikro hadis “Al Qur‟an dan SunnahKu” 

 Analisis versi makro hadis “Al Qur‟an dan SunnahKu” 

Sebagai catatan bagi anda wahai Ustadz , seorang Ulama Alawy Habib Hasan bin Ali As 

Saqqaf telah mengkritik Syaikh Al Albani dalam salah satu tulisannya Shahih Sifat Shalat An 

Naby, beliau telah menyatakan kalau hadis Al Quran dan Al Ithrah adalah shahih sedangkan 

hadis Al Quran dan Sunnahku adalah maudhu‟ atau palsu. Pada akhirnya bagi seorang 

Ustadz yang memiliki ilmu hadis yang cukup akan dengan mudah menerima adanya gejala 

seperti ini. Sangat umum sekali dalam berbagai kitab hadis seseorang terkadang berhujjah 

dengan pendapat satu Ulama dan menolaknya di saat yang lain karena pada prinsipnya 

kebenaran bukanlah terletak pada Ulama itu sendiri melainkan terletak pada apa dasar-dasar 

dari pendapat ulama tersebut. 

Hadits Itrati kalau dilanjutkan dalam As-Shahihah al-Albani sangat jelas mengatakan orang-

orang Syiah menggunakan  hadits ini untuk membenarkan mazhab Rafidhah dan hal itu sama 

sekali tidak benar, tidak seperti itu, beliau bantah dalam kitab tersebut, bahkan dalam 

mukaddimah kitab tersebut. 

Tentu saja sangatlah wajar bagi seorang Syaikh Salafy seperti Syaikh Al Albani untuk 

membantah Syiah. Bantah membantah adalah hal yang biasa dalam dunia permahzaban. Bagi 

orang yang memang berniat mencari kebenaran maka yang harus ia lakukan adalah menilai 

apa dasar seorang ulama mengatakan hal tersebut bukan dengan seenaknya bertaklid buta 

atau menerima hujjah siapa saja yang ia kehendaki. Bagi saya kata-kata Syaikh yang menolak 

orang-orang Syiah berhujjah dengan hadis Tsaqalain adalah tidak bermakna sama sekali. 

Mahzab Syiah tegak dengan dasar berpegang teguh pada Ahlul bait sehingga literatur hadis 

mereka dipenuhi dengan hadis-hadis Itrah Ahlul bait jadi klaim Syiah yang berpegang pada 

hadis Tsaqalain memiliki bukti nyata. 

Kitab lain yang dipakai oleh JR dalam membenarkan mazhabnya adalah Kitab as-Shawaiq al-

Muhriqah karangan Ibnu Hajaral-Haitami, justru kitab itu untuk membantah Syiah, judulnya 

adalah: as-Shawaiq al-Muhriqah fi ar-Raddi ala Ahli ar-Rafdhi wa ad-Dhalali wa az-

Zandaqah , ini bantahan Syiah yang ―menuhankan‖ Ahlul Bait, namun sayang JR tidak jujur 

dalam mengambil pendapat-pendapat penulis. 

Saya pribadi tidak tahu dimana letak ketidakjujuran JR dalam mengutip kitab As Shawaiq. 

Bagi para peneliti bukanlah hal yang sulit untuk mengetahui kalau kitab Ash Shawaiq adalah 

kitab yang membantah Syiah. Secara metodologis sangat tidak ada salahnya orang syiah 

manapun untuk mengutip hadis-hadis dalam As Shawaiq atau mengutip penshahihan Ibnu 

Hajar Al Haitsami terhadap suatu hadis dalam As Shawaiq walaupun orang syiah sendiri 

tidak menerima uraian Ibnu Hajar tentang mahzab mereka. Ketidakjujuran hanya bisa 

https://secondprince.wordpress.com/2008/11/20/kedudukan-hadis-aku-tinggalkan-kitab-allah-dan-sunahku-agar-tidak-sesat/
https://secondprince.wordpress.com/2007/07/27/19/
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dikatakan jika JR memang membuat kutipan yang salah dari As Shawaiq sedangkan sikap 

berhujjah misalnya dengan penshahihan Ibnu Hajar tetapi menolak penafsiran Ibnu Hajar 

adalah hal yang sah sah saja. Seorang Ulama ahlussunnah terkadang ketika membantah syiah 

mereka tidak bisa menafikan kalau hadis yang dijadikan hujjah oleh Syiah adalah hadis yang 

shahih sehingga yang bisa mereka lakukan sedapat mungkin untuk membantah syiah adalah 

dengan membuat tafsiran sendiri dan mengatakan kalau pemahaman syiah terhadap hadis 

tersebutlah yang keliru. 

―Seandainya ada waktu mengecek semua riwayat ini (dalam makalah JR), saya yakin bahwa 

riwayat-riwayat dalam buku tersebut, tidak seperti yang diinginkan Kang Jalal dalam 

Istidlalnya,‖ tegas Ustadz menutup komentarnya. 

Silakan saja, bila perlu anda wahai Ustadz membuat buku khusus yang membantah JR 

sehingga kami yang jauh-jauh ini berkesempatan untuk melihat hasil pengecekan anda dan 

melihat sejauh mana apa yang anda sebut “tidak seperti yang diinginkan Kang Jalal”. 

Pada kesempatan kedua, Ustadz Muh.Said Abd.Shamad, Lc mengutarakan komentarnnya. 

Ketua Dewan Syariah WI ini diawal pembicaraannya mengusulkan agar pembicaraan ini 

tuntas, ― Biar sampai jam 1 malam saya siap, karena kita mencari kebenaran,‖ katanya. 

Jalaluddin Rakhmat sudah banyak membuat buku-buku dan siapapun bisa mempelajari dan 

mengkritiknya. Jadi anda wahai Ustadz memiliki banyak sekali waktu untuk membahas 

tulisan-tulisan Kang Jalal demi mencari kebenaran 

Mencela dan Melaknat Sahabat Amr bin Ash 

Mencela dan Melaknat Sahabat Amr bin Ash 

Pada sisi yang lain, Ustadz mengingatkan tulisan Supha Atana pada konferensi Syiah di 

Makassar beberapa waktu lalu, yang berjudul ―Mahzab Cinta dan Akhlak‖ yang banyak 

memuji  JR sebagai Ulama dan Cendikiawan yang paling intens membicarakan dan 

menganjurkan Mahzab Cinta dan Akhlak. Supha Atana yang sekarang Pimpinan Iran Corner 

Unhas mengatakan juga bahwa andaikata tidak karena cinta dan akhlak maka setiap hari kita 

akan mengkafirkan orang lain. 

Intinya gampang sekali, kita tidak perlu memaksakan apapun pandangan kita terhadap orang 

lain. Perbedaan pandangan itu wajar karena manusia pada dasarnya memiliki cara berpikir 

yang bermacam-macam tetapi adalah tidak wajar kalau kita dengan mudahnya mengkafirkan 

orang lain karena pandangan yang dianutnya kita nilai salah atau keliru. Yang benar katakan 

benar dan yang salah cukup anda benarkan dengan kata-kata atau kritikan yang objektif dan 

sewajarnya. 

Dan dalam forum malam ini JR mengemukakan hadits yang menurutnya sudah banyak 

dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu bahwa darah kamu, harta kamu dan kehormatan kamu 

diharamkan dan tidak boleh dirusak. Ungkapan di atas sangat bertolak belakang sekali 

dengan tulisan JR dalam bukunya terbitan 2008 yang lalu yang sangat mempermalukan dan 

mengkafirkan Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku tersebut JR menyebut 

Sahabat  Amr bin Ash Radhiyallahu Anhu sebagai anak haram yang tidak diketahui bapaknya 

secara pasti dan dia sangat banyak dilaknat oleh Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam. Siapa 

yang dilaknat oleh Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam berarti dilaknat oleh Allah. 
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Dalam hal ini saya sendiri tidak sepakat dengan JR. Walaupun memang ada riwayat-riwayat 

dimana Rasulullah SAW pernah melaknat Amr bin Ash tetapi pada akhirnya Amr bin Ash 

memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. 

Ternyata kitab rujukan JR adalah kitab golongan Syiah yang memang sangat membenci  

Sahabat Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam dan sangat banyak memalsukan keterangan-

keterangan dengan dalil-dalil yang lemah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga 

Imam Syafii mengatakan bahwa golongan yang paling berani dan paling banyak membuat 

kepalsuan dan dusta ialah golongan Syiah. 

Kalau memang begitu maka tidak ada yang perlu anda risaukan wahai Ustadz. Kitab Syiah 

pada titik tertentu memang memuat informasi yang berbeda cukup tajam dengan kitab Sunni. 

Perbedaan ini berakar cukup lama dan salah satu penyebabnya adalah perbedaan persepsi 

terhadap para penyampai informasi tersebut. Syiah mengatakan bahwa seseorang tertentu 

diterima riwayatnya sedangkan Sunni menolaknya begitu pula sebaliknya. Melakukan 

generalisasi dengan mengatakan bahwa kitab golongan Syiah adalah palsu jelas berlebihan 

dan hanya merupakan tuduhan yang tendensius. Seorang syiah malah bisa mengatakan hal 

yang sama bahwa Kitab golongan Sunni sangat banyak memalsukan keterangan demi 

kepentingan Bani Umayyah. Bagi saya argumen-argumen seperti ini tidak ada nilainya sama 

sekali. Dalam berdiskusi kita tidak perlu menghiasi argumen kita dengan tuduhan yang malah 

membuat risuh tetapi cukup dengan bukti. 

Mengkafirkan Sahabat Muawiyah 

Mengkafirkan Sahabat Muawwiyah Radhiyallahu ‗Anhu Selanjutnya, JR menulis tentang 

Sahabat Muawwiyah Radhiyallahu ‗Anhu bahwa dia itu bukan saja fasik bahkan Kafir 

menurut  riwayat versi Syiah. Ustadz Said  sangat tersinggung akan hal tersebut. 

Tentu saja dalam riwayat versi Syiah anda tidak akan menemukan cerita yang baik soal 

Muawiyah, seharusnya anda sudah bisa memakluminya wahai Ustadz. Kalau memang anda 

tersinggung maka saya katakan mungkin orang Syiah juga tersinggung ketika musuh-musuh 

Ahlul bait begitu dimuliakan oleh sebagian orang Sunni. Lagi-lagi tersinggung atau tidak itu 

bukan urusan yang penting dalam mencari kebenaran. 

Kata Ustadz, Muawiyah, iparnya Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam dan penulis wahyunya. 

Mungkinkah Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam memilih orang yang berjiwa kafir sebagai 

Penulis Wahyu? Juga Muawiyah Radhiyallahu ‗Anhu ditunjuk oleh Khalifah Umar bin 

Khattab Radhiyallahu ‗Anhu dan sesudahnya Khalifah Utsman juga menunjuk sebagai 

Gubernur di Syam. Bahkan beliau menjabat sebagai Khalifah sesudah Hasan bin Ali 

Radhiyallahu ‗Anhu sekitar 20 tahun. Beliau meriwayatkan hadits Nabi Shallallahu ‗Alaihi 

Wasallam sebanyak 130 (lihat Nushatul Muttaqin Syarah Riyadul Shalihin Hal.1330). 

Terlepas dari kontroversi soal apakah Muawiyah memang seorang penulis wahyu maka saya 

akan menjawab pertanyaan Ustadz Mungkinkah Nabi Shallallahu „Alaihi Wasallam memilih 

orang yang berjiwa kafir sebagai Penulis Wahyu?. Kenyataannya saya tidak tahu apakah 

benar Nabi SAW memilih Muawiyah atau tidak tapi ada dalil shahih yang mengatakan bahwa 

seorang penulis wahyu bisa menjadi seorang yang kafir dan mendapat azab dari Allah SWT. 

Dan ternyata Muawwiyah Radhiyallahu ‗Anhu telah didoakan Nabi Shallallahu ‗Alaihi 

Wasallam: Ya Allah jadikanlah iya orang yang memberi petunjuk, orang mendapat petunjuk 

dan berilah petunjuk manusia dengannya (Hadits Shahih riwayat at Tirmidzi). Begitu banyak 

https://secondprince.wordpress.com/2008/11/16/penulis-wahyu/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/16/penulis-wahyu/
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kelebihan Muawiyah yang tidak dapat disebut satu per satu dapat kita lihat diantaranya dalam 

kitab al ‗awashim min al qawasim hal.202-210 karangan al Qadhi Abi Bakr al Arabi 

Mengenai doa Rasulullah terhadap Muawiyah, saya sendiri sudah membahasnya secara 

khusus dan menurut saya hadis tersebut dhaif dan begitu pula keutamaan Muawiyah yang 

lain. Silakan dilihat 

 Kedudukan Hadis “Ya Allah Jadikanlah Muawiyah Seorang Yang memberi 

Petunjuk” 

 Kedudukan hadis “Ya Allah Anugerahkanlah Muawiyah Al Kitab dan Al hisab” 

Ustadz boleh saja mengutip Ibnu Arabi tetapi orang lain juga bisa mengutip Ishaq bin 

Rahawaih, An Nasa‘I dan Al Hakim yang mengatakan dengan jelas bahwa hadis-hadis 

keutamaan Muawiyah adalah palsu. 

Bukan itu saja bahkan JR menulis dari sumber yang sama bahwa Muawiyah itu tidak senang 

mendengar nama Nabi  Shallallahu ‗Alaihi Wasallam selalu disebut dalam Adzan dan 

menganggapnya sebagai tanda bahwa Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam sangat ambisius 

karena tidak senang kecuali namanya digandengkan dengan nama Allah Rabbul Alamin. 

Dalam hal ini saya tidak bisa berkomentar, karena saya tidak menemukan adanya referensi 

yang bisa dirujuk. 

Beginikah Mahzab  cinta dan akhlak?dan beginikah menjaga kehormatan kaum muslimin? 

Saya pribadi membedakan antara pandangan yang dianut atau diyakini dengan sikap yang 

mesti ditampilkan. Kita bisa saja berbeda pandangan bahkan dengan ekstrim menolak 

pandangan tertentu tetapi bukan berarti kita bebas menghina atau mengkafirkan siapapun 

yang berbeda pandangan dengan kita. Menuliskan sebuah riwayat yang terkesan 

mendiskreditkan tokoh-tokoh tertentu yang kita agungkan tidak bisa dikatakan langsung 

sebagai merusak kehormatan kaum musli. Misalnya 

 Kalau memang begitu lantas apa yang akan kita katakan mengenai hadis-hadis 

tertentu seperti Shahih Bukhari yang bagi sebagian orang mendiskreditkan para Nabi, 

salah satu contohnya adalah hadis Nabi Musa yang berlari dengan telanjang untuk 

mengejar bajunya yang dibawa lari sebongkah batu. 

 Dan apa yang akan kita katakan mengenai para sejarawan seperti Ath Thabari, Al 

Mas‘udi, Abul Fida‘ dan Ibnu Ishaq yang banyak memuat kisah-kisah yang bagi 

sebagian orang mendiskreditkan sahabat Nabi. Akankah kita mengatakan kalau para 

sejarawan itu tidak menjaga kehormatan kaum muslimin. 

―Kami, Pak Jalal, sangat sakit hati kalau keluarga kami dicela, apalagi dikatakan anak haram, 

dan dikafirkan. Tapi kami lebih sakit hati lagi kalau Sahabat Nabi Shallallahu ‗Alaihi 

Wasallam dikatakan anak haram, tidak ditau orangtuanya, dikatakan kafir,‖ Ungkap Ustadz 

dengan nada sedikit tinggi. 

Bisa dimaklumi, tapi wahai Ustadz anda bukanlah satu-satunya yang punya perasaan sakit 

hati. Mereka yang bermahzab Syiah juga sakit hati dan tidak rela jika musuh-musuh Ahlul 

bait atau mereka yang menzhalimi Ahlul bait dimuliakan dan diangkat tinggi kedudukannya 

https://secondprince.wordpress.com/2008/12/20/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cya-allah-jadikanlah-muawiyah-seorang-yang-memberi-petunjuk%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2008/12/20/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cya-allah-jadikanlah-muawiyah-seorang-yang-memberi-petunjuk%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2009/02/22/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cya-allah-ajarkanlah-muawiyah-al-kitab-dan-al-hisab%E2%80%9D/
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di dalam islam. Jadi kalau hanya menuruti siapa yang sakit hati maka masalah yang sensitive 

seperti ini tidak akan bisa dibahas dengan objektif. 

Lanjut Ustadz, Kalau tulisan JR yang berdasarkan keterangan yang lemah tersebut diterima, 

berarti kita mendustakan al Quran dan Hadits yang Shahih yang sangat banyak memuji para 

Sahabat Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam. Dan juga dapat berdampak kita meragukan al 

Qur‘an yang telah dikumpulkan oleh para Sahabat dan juga menunjukkan bahwa Nabi 

Shallallahu ‗Alaihi Wasallam tidak mampu mendidik para Sahabatnya dengan baik. Naudzu 

Billahi min Dzalik dan sangat mengherankan JR sampai hati menulis tentang Sahabat dengan 

secara keji. 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan Ustadz tidak koheren dan hanya bertopang pada 

pengandaian Ustadz sendiri. Ketika Syiah mengkritik sahabat mereka tidak sedang 

mendustakan Al Qur‘an bahkan mereka mengutip Ayat Al Qur‘an yang menunjukkan bahwa 

di antara mereka yang bersama Nabi di Madinah terdapat orang yang munafik dimana Nabi 

sendiri tidak mengetahuinya. (jika diasumsikan bahwa orang-orang disekeliling Nabi dan 

penduduk Madinah termasuk Sahabat Nabi) 

Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan 

(juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu 

(Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti 

mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang 

besar. (At Taubah 101) 

Jadi Syiah tidak sedang mendustakan Al Quran dan hadis Shahih. Apalagi terdapat hadis 

shahih dan mutawatir yang mengatakan bahwa sebagian sahabat-sahabat Nabi nanti dicegah 

untuk bertemu dengan Nabi di Al Haudh karena mengada-adakan hal baru selepas kematian 

Rasul SAW. Jadi dasar Syiah dalam hal ini ada, bukan berarti saya membenarkan Syiah tetapi 

saya katakan Syiah dan JR tidaklah sekeji seperti yang anda katakan. Lagipula bukankah JR 

tidak mengecam semua sahabat , beliau baru memvonis dua orang sahabat yaitu Amr bin Ash 

dan Muawiyah 

Ustadz sempat membacakan surah  al Fath   ayat 29: ―Muhammad itu adalah utusan Allah 

dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi 

berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku‘ dan sujud mencari karunia Allah 

dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. 

Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti 

tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu 

menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati 

penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir‖, Imam 

Malik mengatakan, orang-orang Syiah yang benci terhadap Sahabat adalah orang kafir 

berdasarkan ayat ini. 

Inilah bedanya Syiah dengan Sunni, syiah walaupun secara ushuli memiliki perbedaan 

keyakinan soal Imamah dengan Sunni mereka tidak pernah menunjuk-nunjuk atau 

mengatakan kalau Sunni atau ahlussunnah adalah orang kafir. Hal ini cukup kontras dengan 

sebagian Ulama Sunni dan Ulama Salafy yang mengkafirkan Syiah. Ayat yang Ustadz kutip 

di atas tidak memuat dalil yang jelas bahwa mereka yang membenci sahabat adalah orang 

kafir. Yang saya tangkap dari hadis di atas adalah Mereka yang bersama Muhammad adalah 

kaum muslimin yang keras terhadap orang kafir dan berkasih saying dengan sesama mereka 
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dan hal inilah yang menjengkelkan hati orang-orang kafir. Menafsirkan bahwa orang yang 

bersama Nabi dalam ayat ini adalah seluruh sahabat Nabi kurang tepat karena di ayat Al 

Quran yang lain disebutkan kalau diantara mereka yang bersama Nabi di Madinah juga 

terdapat orang-orang munafik. 

Fatimah Melaknat Abu Bakar 

Fathimah Melaknat Abubakar Radhiyallahu ‗Anhu (Pada akhirnya dikatakan Rasulullah dan 

Allah Melaknat Abubakar) 

Dalam buku kecil yang memuat ceramah Asyura, JR mengatakan bahwa Fatimah 

Radhiyallahu ‗Anha telah mengutuk Abubakar Radhiyallahu ‗Anhu karena tidak memberikan 

kepadanya harta peninggalan Rasulullah Shallallahu ‗Alaihi Wasallam. Hal tersebut 

dibenarkan oleh JR berdasarkan hadits bahwa Fathimah itu adalah bahagian Rasulullah 

Shallallahu ‗Alaihi Wasallam. Apa yang menjadikan Fathimah murka berarti Rasulullah 

Shallallahu ‗Alaihi Wasallam juga akan murka dan melaknatnya dan apa yang dilaknat oleh 

Rasul berari dilaknat oleh Allah. Lalu JR membaca ayat surat al ahzab ayat 58. 

Masalah Fadak ini pun saya sudah membahasnya secara khusus. Bisa dibilang saya tidak 

akan banyak bicara karena bagi saya sudah cukup kebenaran itu berada pada Sayyidah 

Fatimah Alahissalam. Perkara siapa yang dilaknat itu sangat tidak penting bagi saya. 

Ustadz Said mengatakan bahwa sebenarnya Abubakar Radhiyallahu ‗Anhu tidak memberikan 

harta peninggalan tersebut karena berdasarkan hadits yang shahih bahwa para Nabi itu tidak 

diwarisi, harta yang dia tinggalkan adalah menjadi sedekah (Hadits Bukhari Muslim). 

Hadis shahih belum tentu benar. Mengapa begitu? Karena jika hadis tersebut bertentangan 

dengan Al Qur‘an dan hadis shahih lain maka hadis tersebut sudah jelas keliru. Pendapat saya 

dalam hal ini Abu Bakar keliru dalam memahami hadis tersebut dan sudah seharusnya ia 

mengembalikan permasalahan ini kepada Ahlul bait yang merupakan tempat Umat Islam 

termasuk Abu Bakar sendiri untuk berpegang teguh agar tidak tersesat. 

Dan dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Fathimah telah memaafkan Abubakar 

Radhiyallahu ‗Anhu diahir hayatnya, setelah Abubakar datang menjenguknya dan meminta 

ridhanya (Hadits Riwayat Baihaqi dengan sanad yang kuat, lihat albidayah wa al Nihayah Juz 

V Hal.253) 

Sayang sekali wahai Ustadz, hadis ini dhaif dan entah mengapa dalam perkara yang berbau 

Syiah, seorang Ulama sunni tidak kritis dalam menilai hujjah yang menguatkan pendapatnya. 

Hadis Baihaqi di atas adalah hadis mursal dan bertentangan dengan hadis shahih dalam 

Shahih Bukhari sehingga tidak diragukan kalau status hadis ini dhaif bahkan dalam salah satu 

kajian teman saya ia mengatakan kalau hadis ini palsu. 

Di akhir sesi dialog, Ustadz Said  dengan lantang menantang JR untuk berdiskusi pada waktu 

yang lain dan menegaskan bahwa Sunni-Syiah tidak akan mungkin dapat dipertemukan. 

Alasannya karena Sunni sangat menghormati Sahabat Abubakar, Umar, dan Ustman dan Ali 

Radhiyallahu ‗Anhu Ajmain, sedangkang  Syiah hanya mengakui Syaidina Ali Radhiyallahu 

‗Anhu dan sangat mencerca tiga sahabat sebelumnya serta menganggap bahwa melaknat 

seluruh Sahabat Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam selain ahli bait dan pengikutnya, sebagai 

ibadah 

https://secondprince.wordpress.com/2007/12/01/analisis-riwayat-fadak-antara-sayyidah-fatimah-az-zahra-as-dan-abu-bakar-ra/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/16/hadis-shahih-yang-tidak-shahih/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/13/menolak-keraguan-seputar-riwayat-fadak/
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Wahai Ustadz, memangnya mau dipertemukan seperti apa?. Cukuplah bagi Sunni-Syiah 

untuk berdialog secara objektif dan ilmiah serta tidak perlu melibatkan emosi sendiri. Jika 

seandainya tetap berbeda maka sudah cukuplah perbedaan itu tanpa diiringi sikap 

mengkafirkan atau merendahkan mahzab lain. 

 Syiah memang mengakui Imam Ali itu benar 

 Syiah sangat mencerca tiga sahabat sebelumnya mungkin benar mungkin juga tidak 

 Syiah menganggap bahwa melaknat seluruh sahabat Nabi selain Ahlul bait dan 

pengikutnya sebagai ibadah, saya rasa ini tidak benar. 

Lain halnya dengan Ustadz Ikhwan yang menjadi penanggap berikutnya, Ustadz memulai 

dengan sedikit nostalgia pada masa SMU, terkesan dengan buku karangan JR yang berjudul 

Islam Alternatif, ―lama-kelamaan saya menyadari barangkali yang dimaksud JR Islam 

alternatife itu adalah Syiah‖, ungkap Ustadz dengan nada bertanya. 

Tidak masalah, baik Sunni ataupun Syiah adalah islam. 

Komentar Wakil Ketua Umum DPP WI ini selanjutnya, tentang ketertarikannya dengan 

ungkapan JR mengenai orang Syiah yang ahlul wara wal wafa, orang yang obyektif dan adil 

dalam memberi  penilaian. Ustadz sedikit terusik, dikatakan JR dalam bukunya  bahwa Imam 

Adzahabi menulis Mizanul I‘tiqadi untuk memberi komentar kepada perawi dhaif. 

Lanjut Ustadz, justru dalam mukaddimah Mizanul I‘tiqadi diungkapkan bahwa, Imam 

Adzahabi mengatakan ―saya tidak mengatakan semua yang saya sebutkan dalam buku saya, 

adalah perawi-perawi dhaif, tetapi orang-orang yang dianggap dhaif‖. Maka dapat dikatakan 

itu adalah mizan (timbangan), apakah benar itu dhaif atau tidak. 

Kalau memang JR dalam bukunya menulis seperti yang Ustadz itu katakan maka memang 

benar JR keliru. Kitab Mizan Al „I tidal Dzahabi adalah timbangan keadilan para perawi 

bukan kitab yang memuat para perawi dhaif. 

―Makanya saya semakin terusik  lagi ketika sempat membaca kitab al Mustafa pada bagian 

masa muda Nabi Shallallahu ‗Alaihi Wasallam, Pak Jalal di situ mengomentari seseorang 

yang sangat terkenal, Sufyan Ats Sauri disebut :yudallis (mengelabui)  wayaktubu anil 

kadzabin (pembohong). Saya merasa terheran-heran karena sebelumnya saya pernah 

membaca tahzibut tahdzib Ibnu hajar, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau  adalah 

amirul mukminin fil hadits. Di buku Mizanul I‘tidal Di buku Mizanul I‘tidal, ternyata  Sufyan 

Ats Tsauri adalah al Hujjah Ats Sabtu (Sumber yang dipercaya), ada kata yang tidak 

dimasukkan kang jalal, saya tidak tahu apakah itu kutipan langsung atau kutipan antara dari 

kitab sirah an nabi al a‘dham. 

Terlepas dari benar tidaknya kutipan JR itu, ustadz sebenarnya tidak perlu terheran-heran 

karena jika Ustadz menggeluti dengan baik kitab rijal para perawi maka Ustadz akan 

menemukan banyak contoh seperti itu. Dimana sebagian perawi yang dinilai tsiqah oleh 

sebagian ulama telah dinyatakan dhaif oleh ulama yang lain. Contoh yang mungkin akan 

membuat Ustadz terheran-heran adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar, penulis kitab Sirah 

yang terkenal. Beliau dinyatakan oleh Imam Malik sebagai dajjal dan dinyatakan sebagai 

pendusta oleh sebagian Ulama (Sulaiman At Taimi, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa‟id). 

Padahal sebagian Ulama lain(Syu‟bah) malah menyebutnya sebagai amirul mukminin fil 

hadits. Silakan terheran-heran 
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Dikatakan bahwa: Laa ‗ibrata liman qala innahu yudallis (mengelabui)  wayaktubu anil 

kadzabin, yang artinya : tidak ada atau tidak dianggap (ini kata yang tidak dimasukkan), 

orang yang mengatakan bahwa ats Tsauri melakukan tadlis dan menulis dari orang-orang 

dusta. Sekali lagi saya tidak tahu dan saya tidak ingin menghakimi di sini apakah Pak Jalal 

menyengajakan diri mengutip atau tidak membaca‖, terang Pengurus MUI Kota Makassar 

ini. 

Sederhananya ya berarti JR keliru, tidak sulit untuk mengatakan itu tapi yang sulit adalah 

mengatakan kalau JR sengaja melakukan kekeliruan untuk menipu orang awam 

Senada dengan Asatidzah Wahdah, Dr.Hj.Amrah Kasim, MA, Dosen UIN Alauddin 

Makassar di awal komentarnya menyatakan penolakannya terhadap ajaran Syiah. Lulusan Al 

Ahzar Kairo ini pernah menanyakan ke Ulama-ulama Al Ahzar, kenapa referensi Syiah tidak 

diajarkan di kampus yang dikenal menara ilmu ini. Lalu Ulama-ulama Al Ahzar menjawab: 

―Ya Binti, nahnu nuhibbu Rasulallah wa Ahlal Bait, wa lakin laa natasyayya‘ ,‖ disambut 

teriakan Alllahu Akbar dari beberapa peserta, artinya: kami mencintai Rasulullah dan Ahlul 

Bait dan kami tidak bersyiah. ―Sikap saya seperti itu juga, saya mencintai Rasulallah,  Ahlul 

Bait tapi saya tidak bersyiah,‖ tegas yang mengaku Azhary ini di dalam forum itu. 

Kami disini juga mencintai Rasulullah dan Ahlul bait dan sebagian diantara kami bersyiah 

dan sebagian tidak. Bagi saya mau bersyiah atau tidak itu tidak penting karena fokus utama 

adalah berpegang teguh pada Ahlul bait. 

Kesalahan Fatal Menerjemahkan Penggalan Surah Al Maidah 55 dan Surah Al Ahzab 

33 

Kesalahan Fatal Menerjemahkan Penggalan Surah Al Maidah:55 dan Surah Al Ahzab:33 

Yang kedua, yang dikomentari Direktur Pesantren Putri IMMIM Makassar ini setelah 

menyimak buah-buah pikiran  JR. Kesalahan fatal JR dalam  penerjemahan surah al 

Maidah:55 dalam penggalan ayat, …innama waliyyukum….   ― , suatu kekeliruan 

menerjemahkan innama menjadi sesungguhnya. ―innama itu,  tidak bisa diterjemahkan 

sesungguhnya di situ, itulah salah satu perilaku orang Syiah dalam membelokkan  makna ayat 

untuk kepentingannya,‖ jelas istri Doktor Tafsir Al Ahzar, DR.Mustamin Arsyad MA ini. 

Kalau memang innama itu tidak bisa diterjemahkan sesungguhnya maka apa terjemahan yang 

tepat wahai Ustadzah. Lagipula maaf, anda terlalu tendensius dalam menuduh. Jika Syiah 

mengartikan innama sebagai sesungguhnya maka itu tidak berarti Syiah membelokkan makna 

ayat demi kepentingannya. Apa yang akan anda katakan wahai Ustadzah mengenai 

terjemahan Al Quran versi Departemen Agama yang sudah menyebar ke seluruh pelosok 

Indonesia. Bukankah dalam terjemahan versi Depag kata innama pada kedua ayat tersebut 

diterjemahkan dengan kata-kata sesungguhnya. Apakah anda wahai Ustadzah akan berani 

pula mengatakan Departemen Agama itu membelokkan makna ayat demi kepentingan 

mereka. 

Berikutnya, yang fatal sekali, tidak dimasukkannya Istri Nabi dalam Ahlul Bait. ―Keluarnya 

zaujati Rasulullah Shallallahu ‗Alaihi Wasallam dari Ahlul Bait, saya pikir ini adalah suatu 

kekeliruan besar (disambut ucapan Allahu Akbar dari Ustadz Said). Saya banyak mengkaji 

buku-buku Syiah, memang metodenya sama, banyak membelok-belokkan makna ayat, ― 

tegasnya lagi. 
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Metodenya sederhana yaitu Tafsir bil Matsur atau mentafsirkan suatu ayat sebagaimana 

Rasulullah SAW mentafsirkan. Jika Rasulullah mengatakan kalau Ahlul bait dalam Al Ahzab 

33 adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain maka itulah yang benar. Kalau Rasulullah SAW 

menolak istri-istri Nabi sebagai Ahlul bait dalam al Ahzab 33 maka itulah yang benar. 

Berkaitan dengan tafsir Al Ahzab 33 maka saya katakan Syiah tidak membelokkan makna 

ayat tetapi mereka memahami sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tetapkan. 

Sementara itu, JR dalam jawabannya mengakui kesalahannya, termasuk tanggapannya 

terhadap  Dr. Hj. Amrah, tentang kesalahannya dalam menerjemahkan Al Qur‘an surat Al 

Maidah: 55, JR minta maaf. 

Saya tidak tahu apakah benar JR meminta maaf?, Yang saya tahu justru Ustadzah itulah yang 

keliru soal penerjemahan Al Maidah 55. Jadi kalau JR sepakat dengan Ustadzah tersebut saya 

pun akan menyatakan JR keliru. 

Sebagai kesimpulan dari dialog tersebut, JR yang terpojok dialog ini akhirnya berkilah kalau 

dirinya bukan syiah, ―Saya cinta ahlul bait, dan Saya tidak jadi Syiah, (lalu dilanjut) tapi 

Syiah menurut definisi saya, dan itu definisi yang diajarkan oleh para iman ahlul bait kami,‖ 

kilah JR. Meskipun dari ucapan itu dapat dipahami hanyalah kedok semata, sebab selama ini 

JR selalu mengagung-agungkan mazhab Syiah, termasuk banyak mengangkat referensi syiah, 

bahkan JR dianggap sebagai pelopor Syiah di Indonesia. 

Jalaluddin Rakhmat Syiah atau bukan itu tidak masalah. Menjadi Syiah tidak membuat anda 

menjadi rendah begitu pula mengaku Syiah tidak membuat anda menjadi mulia. Cukuplah 

kebenaran itu tidak bermahzab dan Syiah ataupun Sunni hanyalah sebuah nama dimana 

didalamnya bisa terdapat kebenaran dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda. 

Sebagai penguat, kami  kutip dua sms dari salah seorang tokoh dan pengamat Islam yang 

hadir malam itu ke asatidzahWahdah: 

―TADI MALAM, IJABI LAKSANA MULAI MENGGALI LUBANG KUBURNYA 

SENDIRI. MESKIPUN TAMPAKNYA MEREKA TDK MENYADARI DAN BOLEH 

JADI JUSTRU SEBALIKNYA.‖ 

Yah perkataan seperti ini tidak ada gunanya sama sekali. Apakah mereka tidak melihat kalau 

sebenarnya para pengkritik JR sendiri juga tidak terlepas dari kritik. 

― ALHAMDULILLAH. SAYA TERINGAT, SEBGMNA KETIKA BUKU ISLAM 

ALTERNATIF DITIMBANG O/ORG DEWAN DAKWAH, KETIDAKJUJURAN 

(KELICIKAN?) KG JALAL SEMALAM, KEMBALI TERULANG-PAMER REFERENSI. 

TAPI MENGUTIP SEC TIDAK FAIR. SMOGA KG JALAL MAU MENYADARINYA. 

WALLAHU A‘LAM‖ 

Kang Jalal bukan orang yang selalu benar. Beliau bisa saja melakukan kekeliruan atau 

kesalahan. Tapi bukan berarti setiap kesalahan dengan mudahnya dikatakan ketidakjujuran 

atau kelicikan. Kata-kata buruk seperti ini memerlukan bukti yang kuat kalau tidak mau 

dikatakan memfitnah. Bagi saya pamer referensi masih jauh lebih baik daripada pamer 

tuduhan kasar dan kritikan-kritikan kosong. 
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Kepada para pengagum dan pengikut JR agar tidak menelan mentah-mentah pemikiran JR, 

yang  banyak mengambil dalil dan pendapat Ulama Ahlussunah secara sepotong-potong yang 

―menguntungkan‖ mazhabnya sendiri, namun perkataan yang membantah mazhab tersebut 

dari ulama yang sama tidak akan dikutip bahkan meskipun datang dalam konteks dan rujukan 

yang sama. Semoga Allah menunjuki kita semua jalan yang lurus dan mengembalikan ke 

jalan lurus itu orang-orang yang tersesat dan menyimpang. 

Kepada siapapun anda wahai pembaca baik Syiah ataupun Sunni maka sudah seharusnya 

anda menilai setiap dalil atau pendapat Ulama siapapun dengan kritis dan objektif. Siapaun 

Ulama baik Syiah ataupun Sunni, mereka semua berhak mendapat tempat yang sama untuk 

dinilai secara kritis. Bukan berarti karena Syiah maka dengan gampangnya ia dituduh tidak 

jujur atau karena ulama tersebut adalah ahlussunnah maka ia seolah tidak pernah salah. 

Ingatlah kebenaran itu pada dasarnya tidak memihak. Wassalam 

Catatan  

 Tidak disangka tulisan ini cepat sekali di-ACC 

 Rasanya ini tulisan dengan link terbanyak  

 Buat seseorang, saya tunggu Risalah versi makronya  

 Sudah lama juga tidak menulis “kritik Syiahpobhia”  

 

Riwayat Muawiyah Mencela Imam Ali AS Adalah Shahih 

Posted on Januari 12, 2009 by secondprince  

Riwayat Muawiyah Mencela Imam Ali AS Adalah Shahih 

Salah satu kabar yang masyhur dalam Sejarah Ahlul Bait adalah Adanya pihak-pihak yang 

mencaci maki Imam Ali AS. Tradisi ini dikatakan berasal dari bani Umayyah yang diawali 

oleh Muawiyah dan diikuti oleh para pengikutnya seperti Marwan, Mughirah dan Gubernur-

gubernur yang diangkat Muawiyah. Tentu saja tradisi seperti ini adalah suatu kebatilan yang 

nyata dan tindakan seperti ini jelas mencoreng dan merendahkan siapapun yang 

melakukannya. Hal ini dikarenakan adanya hadis shahih yang menyatakan bahwa barang 

siapa yang mencaci maki Ali maka ia telah mencaci maki Rasulullah SAW. 

Tentu sudah bisa ditebak kalau mereka para pecinta Muawiyah yang notabenenya para 

Salafiyun berteriak dengan parau seraya menuduh bahwa cerita itu adalah dusta dan dibuat-

buat untuk menjatuhkan kedudukan Muawiyah. Dan tidak jarang mereka katakan bahwa 

Syiah lah yang membuat cerita palsu tersebut. Mereka para Salafiyun itu mencari segala 

macam cara untuk mendustakan adanya tradisi itu atau menakwilkannya demi melindungi 

Muawiyah. Bahkan tidak puas dengan sekedar membela, mereka malah membuat kitab-kitab 

khusus tentang Keutamaan Muawiyah. 

Tulisan ini akan menunjukkan dengan jelas bahwa Tindakan Muawiyah yang mencela Imam 

Ali telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih. Kami akan menunjukkan dua riwayat yang 

menjadi bukti yaitu dalam Shahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah 

https://secondprince.wordpress.com/2009/01/12/riwayat-muawiyah-mencela-imam-ali-as-adalah-shahih/
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Riwayat Shahih Muslim 

Dalam kitab Shahih Muslim Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi 4/1870 no 2404 

diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash 

 فماي أِا روشخ شالشا لاٌٙٓ ٌٗ سعٛي هللا أِش ِؼا٠ٚح تٓ أتٟ عف١اْ عؼذا فماي ِا ِٕؼه أْ ذغة أتا اٌرشاب ؟

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ فٍٓ أعثٗ ألْ ذىْٛ ٌٟ ٚاحذج ِٕٙٓ أحة إٌٟ ِٓ حّش إٌؼُ عّؼد سعٛي هللا صٍٝ هللا 

ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٠مٛي ٌٗ خٍفٗ فٟ تؼض ِغاص٠ٗ فماي ٌٗ ػٍٟ ٠ا سعٛي هللا خٍفرٕٟ ِغ إٌغاء ٚاٌصث١اْ ؟ فماي ٌٗ 

سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ أِا ذشضٝ أْ ذىْٛ ِٕٟ تّٕضٌح ٘اسْٚ ِٓ ِٛعٝ إال أٔٗ ال ٔثٛج تؼذٞ 

ٚعّؼرٗ ٠مٛي ٠َٛ خ١ثش ألػط١ٓ اٌشا٠ح سظال ٠حة هللا ٚسعٌٛٗ ٠ٚحثٗ هللا ٚسعٌٛٗ لاي فرطإٌٚا ٌٙا فماي 

ادػٛا ٌٟ ػ١ٍا فأذٝ تٗ أسِذ فثصك فٟ ػ١ٕٗ ٚدفغ اٌشا٠ح إ١ٌٗ ففرح هللا ػ١ٍٗ ٌّٚا ٔضٌد ٘زٖ ا٠٢ح فمً ذؼاٌٛا 

دػا سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ػ١ٍا ٚفاطّح ٚحغٕا ٚحغ١ٕا  [ 61/ آي ػّشاْ  / 3 ]ٔذع أتٕاءٔا ٚأتٕائىُ 

 فماي اٌٍُٙ ٘ؤالء أٍٟ٘ 

Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Sa‟ad, lalu berkata “Apa yang menghalangimu untuk 

mencaci Abu Turab”?. Sa‟ad berkata “Selama aku masih mengingat tiga hal yang dikatakan 

oleh Rasulullah SAW aku tidak akan mencacinya yang jika aku memiliki salah satu saja 

darinya maka itu lebih aku sukai dari segala macam kebaikan. Rasulullah SAW telah 

menunjuknya sebagai Pengganti Beliau dalam salah satu perang, kemudian Ali berkata 

kepada Beliau “Wahai Rasulullah SAW engkau telah meninggalkanku bersama perempuan 

dan anak-anak?” Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya Tidakkah kamu ridha bahwa 

kedudukanmu disisiku sama seperti kedudukan Harun disisi Musa, hanya saja tidak ada Nabi 

setelahku. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata di Khaibar “Sungguh Aku akan 

memberikan panji ini pada orang yang mencintai Allah dan RasulNya serta dicintai Allah 

dan RasulNya. Maka kami semua berharap untuk mendapatkannya. Lalu Beliau berkata 

“Panggilkan Ali untukku”. Lalu Ali datang dengan matanya yang sakit, kemudian Beliau 

meludahi kedua matanya dan memberikan panji kepadanya. Dan ketika turun ayat “Maka 

katakanlah : Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian”(Ali Imran ayat 

61), Rasulullah SAW memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain dan berkata “Ya Allah 

merekalah keluargaku”. 

Penjelasan Hadis 

Jika kita melihat hadis di atas dengan baik, maka kita akan melihat bahwa pada awalnya 

Muawiyah memberikan perintah pada Sa‘ad bin Abi Waqqash baru setelah itu ia bertanya 

―Apa yang menghalangimu untuk mencaci Abu Turab‖. Timbul pertanyaan, perintah apa 

yang diberikan Muawiyah kepada Sa‘ad sehingga setelah itu ia bertanya kepada Sa‘ad. Jika 

kita mengkaitkan antara perintah Muawiyah dengan pertanyaan selanjutnya Muawiyah yaitu 

―Apa yang menghalangimu mencaci Abu Turab‖ maka kita dapat memahami bahwa Perintah 

yang diberikan Muawiyah adalah agar Sa‘ad mencaci Abu Turab tetapi Sa‘ad menolak 

sehingga Muawiyah bertanya ―Apa yang menghalangimu untuk mencaci Abu Turab?‖. 

Tentu saja pemahaman seperti ini akan mudah dimengerti tetapi para Salafiyun berusaha 

membela Muawiyah dengan mencatut Penakwilan Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim.  
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Dalam Syarh Shahih Muslim 15/175-176 An Nawawi berkata 

Menurut para Ulama(ahli ilmu), semua hadis yang zhahirnya mengandung serangan 

terhadap pribadi salah seorang sahabat maka hadis tersebut mesti ditakwilkan. Mereka 

mengatakan semua hadis dari perawi tsiqat pasti dapat ditakwilkan. Karena itu perkataan 

Muawiyah di atas tidak harus itu berarti dia memerintah Sa‟ad mencaci Ali. Dia hanya 

bertanya alasan apa yang menyebabkan Sa‟ad tidak mencaci Ali?. Seakan-akan Muawiyah 

berkata “Apakah engkau tidak melakukan itu karena khawatir berbuat dosa, takut atau 

sebab lain? Jika kamu tidak mencerca Ali karena takut berbuat dosa atau mengagungkan ia 

maka kamu adalah orang yang benar, kalau bukan karena itu kamu pasti punya alasan lain”. 

Mungkin juga Sa‟ad ketika itu berada di tengah-tengah suatu kelompok yang mencaci maki 

Ali tetapi dia tidak turut mencaci bersama mereka. Sa‟ad mungkin tidak mampu menentang 

mereka tetapi ia tidak setuju dengan mereka. Lalu Muawiyah mengajukan pertanyaan 

kepada Sa‟ad. Atau menurut mereka, hadis tersebut bisa juga ditakwilkan dengan kata-kata 

“Mengapa kamu tidak menyalahkan pendapat dan ijtihad Ali dan memperlihatkan kepada 

semua orang bahwa pendapat dan ijtihad kami adalah benar sedangkan ijtihad Ali itu 

salah?. 

Sayangnya para Salafiyun itu tidak bisa membedakan sebuah pendekatan yang benar dan 

penakwilan yang jauh dan dibuat-buat. Mereka hanya bisa berdalih dan bertaklid bahwa 

makna hadis tersebut adalah seperti yang dikatakan An Nawawi. Sebelum kami menganalisis 

Penakwilan Nawawi di atas, maka kami ingatkan bahwa Dalil sejelas apapun tetap bisa 

dicari-cari penolakannya dan bisa dibuat tafsiran-tafsiran untuk menakwilkan demi 

mengarahkannya pada makna tertentu yang diinginkan. Oleh karena itu kita akan menerapkan 

tiga landasan metode dalam menilai setiap interpretasi 

1. Berpegang pada teksnya 

2. Mencari Penafsiran yang terdekat dengan teksnya 

3. Membandingkannya dengan riwayat lain yang relevan dengan hadis tersebut 

Analisis Penakwilan Imam Nawawi 

Pada awalnya Imam Nawawi berkata 

Menurut para Ulama, semua hadis yang zhahirnya mengandung serangan terhadap pribadi 

salah seorang sahabat maka hadis tersebut mesti ditakwilkan. Mereka mengatakan semua 

hadis dari perawi tsiqat pasti dapat ditakwilkan. 

Perhatikan baik-baik, Imam Nawawi mengawali penjelasannya dengan mengatakan bahwa 

semua hadis yang zhahirnya mengandung serangan terhadap pribadi sahabat harus 

ditakwilkan. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi juga menangkap dalam hadis di atas 

adanya serangan terhadap pribadi Muawiyah sehingga dengan itu ia melakukan penakwilan 

untuk membela Muawiyah. 

Imam Nawawi berkata 

Karena itu perkataan Muawiyah di atas tidak harus itu berarti dia memerintah Sa‟ad 

mencaci Ali. Dia hanya bertanya alasan apa yang menyebabkan Sa‟ad tidak mencaci Ali? 
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Memang benar kalau Muawiyah bertanya Alasan apa yang menyebabkan Sa‘ad tidak mau 

mencaci Ali?. Dan Muawiyah ingin mengetahui alasan yang membuat Sa‘ad menolak 

perintahnya untuk mencaci Abu Turab. 

Secara zahir teks kita melihat ada dua premis 

 Muawiyah Memerintah Sa‘ad 

 Muawiyah bertanya kepada Sa‘ad ―Apa yang menghalangimu Mencaci Abu Turab‖? 

Dengan asumsi bahwa kedua premis tersebut berhubungan maka kita dapat menduga ada 

hubungan antara apa yang diperintahkan Muawiyah dan apa yang membuat Muwiyah 

bertanya. Jika kita mengasumsikan bahwa Muawiyah memerintah Sa‘ad untuk mencaci Ali 

maka kita dapat menarik hubungan antara perintah tersebut dengan pertanyaan Muawiyah. 

Hubungannya yaitu Sa‘ad menolak untuk mencaci Abu Turab, hal inilah yang membuat 

Muawiyah bertanya “Apa yang menghalangimu mencaci Abu Turab”?. Jadi asumsi 

Muawiyah memerintah Sa‘ad mencaci Abu Turab cukup relevan dan sesuai dengan zahir teks 

hadisnya. 

Imam Nawawi membuat penakwilan pertama 

Seakan-akan Muawiyah berkata ―Apakah engkau tidak melakukan itu karena khawatir 

berbuat dosa, takut atau sebab lain? Jika kamu tidak mencerca Ali karena takut berbuat dosa 

atau mengagungkan ia maka kamu adalah orang yang benar, kalau bukan karena itu kamu 

pasti punya alasan lain‖. 

Tentu saja perkataan Muawiyah yang seakan-akan ini hanyalah rekaan yang dibuat oleh 

Nawawi. Siapapun tidak akan bisa menghubungkan kata-kata Muawiyah yang seakan-akan 

ini dengan zahir teks hadis Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Sa’ad, lalu berkata 

”Apa yang menghalangimu untuk mencaci Abu Turab”?. Jadi singkat kata penjelasan 

Nawawi itu malah merekayasa teks hadis sendiri yang berbeda dengan zahir teks hadis yang 

sudah ada. Tentu saja berbeda dengan asumsi “Muawiyah memerintah Sa‟ad mencaci Abu 

Turab” yang justru berawal dari zahir teks hadis bahwa Muawiyah memerintah Sa‘ad 

kemudian bertanya. 

Imam Nawawi memberikan penakwilan kedua 

Mungkin juga Sa‟ad ketika itu berada di tengah-tengah suatu kelompok yang mencaci maki 

Ali tetapi dia tidak turut mencaci bersama mereka. Sa‟ad mungkin tidak mampu menentang 

mereka tetapi ia tidak setuju dengan mereka. Lalu Muawiyah mengajukan pertanyaan 

kepada Sa‟ad. 

Inipun bisa dibilang asumsi yang dimasukkan pada hadis tersebut. Seandainya kita menerima 

asumsi ini maka itu tidak menafikan kalau Muawiyah memerintah Sa‘ad untuk mencaci Abu 

Turab. Bahkan bisa dibilang kita dapat menguatkan asumsi kalau Muawiyah memerintah 

Sa‘ad mencaci Abu Turab dengan asumsi Imam Nawawi ini. Perhatikan, mungkin saja saat 

itu Muawiyah dan Sa‘ad berada di tengah-tengah kelompok yang mencaci-maki Ali. Sa‘ad 

tidak mencaci Ali bersama mereka, tetapi bagaimana dengan Muawiyah, ada dua 

kemungkinan 

 Muawiyah ikut mencaci 
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 Muawiyah tidak ikut mencaci 

Mari kita ambil perandaian Imam Nawawi tentang perkataan Muawiyah yang Seakan-akan 

Muawiyah berkata “Apakah engkau tidak melakukan itu karena khawatir berbuat dosa, takut 

atau sebab lain? Jika kamu tidak mencerca Ali karena takut berbuat dosa atau 

mengagungkan ia maka kamu adalah orang yang benar, kalau bukan karena itu kamu pasti 

punya alasan lain”. 

Intinya Imam Nawawi mendudukkan posisi Muawiyah sebagai orang yang mengetahui 

bahwa mencaci Ali itu jelas tidak benar. Nah kalau memang begitu bukankah Muawiyah 

yang berada di tengah-tengah kelompok yang mencaci maki Ali dapat melarang tindakan 

kelompok tersebut atau mengecam mereka. Sa‘ad mungkin saja tidak mampu menentang 

mereka tetapi bukankah Muawiyah yang merupakan Penguasa saat itu memiliki kemampuan 

untuk itu. 

Hal yang aneh ditampilkan oleh Imam Nawawi adalah ketimbang Muawiyah melarang 

kelompok tersebut ia malah mengajukan pertanyaan kepada Sa‘ad yang sebenarnya tidak 

perlu ditanyakan. Paling tidak pertanyaan yang harus diajukan untuk situasi tersebut adalah 

pertanyaan kepada kelompok yang mencaci Ali “mengapa mereka sampai mencaci Ali” 

bukan kepada Sa‘ad 

Adanya pertanyaan kepada Sa‘ad membuat kita berasumsi bahwa Muawiyah ikut mencaci 

Ali bersama kelompok tersebut sehingga dalam hal ini Muawiyah tidak perlu bersusah-susah 

melarang mereka dan ketika ia melihat Sa‘ad tidak mau mencaci Ali atau bisa saja saat itu ia 

memerintah Sa‘ad untuk ikut mencaci Ali dan Sa‘ad menolak maka Muawiyah bertanya 

“Apa yang menghalangimu untuk mencaci Abu Turab”. Asumsi ini jelas lebih masuk akal. 

Nah kita lihat, kesimpangsiuran dari andai-andai Imam Nawawi ini sangat jelas terlihat jika 

dianalisis dengan baik. 

Imam Nawawi mengajukan penakwilan terakhir 

Atau menurut mereka, hadis tersebut bisa juga ditakwilkan dengan kata-kata “Mengapa 

kamu tidak menyalahkan pendapat dan ijtihad Ali dan memperlihatkan kepada semua orang 

bahwa pendapat dan ijtihad kami adalah benar sedangkan ijtihad Ali itu salah?. 

Sudah jelas penakwilan seperti ini sangat jauh sekali dari teks hadisnya. Intinya kita tidak 

dapat menarik atau menimbulkan kata-kata ini dari zahir teks hadisnya. Singkatnya asumsi 

ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan zahir teks hadis Muawiyah bin Abi Sufyan 

memerintah Sa’ad, lalu berkata ”Apa yang menghalangimu untuk mencaci Abu 

Turab”?. Sudah jelas kata-kata pada hadis tersebut adalah mencaci bukan soal ijtihad yang 

benar atau salah. Jadi penakwilan ini sungguh jauh sekali dari teks hadisnya bahkan hanya 

sekedar dibuat-buat. 

Penafsiran Ulama Lain 

Penakwilan Nawawi di atas sudah jelas hanyalah sebuah pembelaan semata yang tidak 

memuat sedikitpun hujjah dan argumentasi yang kuat sehingga dalam hal ini kita dapat 

melihat terdapat ulama-ulama yang mengkritik penakwilan yang dilakukan Imam Nawawi 

atau menyatakan dengan jelas bahwa hadis Muslim di atas memang mengindikasikan 

Muawiyah memerintah Sa‘ad untuk mencaci Abu Turab, diantara mereka adalah 
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 Al Hafiz Muhammad bin Abdul Hadi As Sindi dalam Syarh Sunan Ibnu Majah no 

118 berkata ”Muawiyah telah mencaci Ali dan ia juga memerintahkan Sa‟ad untuk 

mencaci Ali sebagaimana disebutkan oleh Muslim dan Tirmidzi”. 

 Muhibbudin Ath Thabari dalam Riyadh An Nadirah 3/194 telah membawakan hadis 

Muslim dan Tirmidzi di atas dan beliau mengawali penjelasan hadis Muslim di atas 

dengan kata-kata ”Muawiyah memerintahkan Sa‟ad untuk mencaci Abu Turab 

kemudian Sa‟ad berkata Selama aku masih mengingat tiga hal..(dan seterusnya) 

dikeluarkan oleh Muslim dan Tirmidzi.” 

 Muhammad Abu Zahrah dalam Tarikh Mahdzab Al Islam 1/38 telah mengkritik Imam 

Nawawi mengenai penjelasannya dalam Syarh Shahih Muslim, beliau telah menilai 

Imam Nawawi tidak jujur dalam membela Muawiyah. 

Sebagai penjelasan terakhir akan ditunjukkan bukti kuat yang benar-benar membuktikan 

kalau Muawiyah telah mencela Imam Ali yaitu riwayat dalam Sunan Ibnu Majah berikut 

 

Riwayat Sunan Ibnu Majah 

Dalam Sunan Ibnu Majah Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi 1/45 no 121 terdapat hadis 

riwayat Sa‘ad berikut 

حذشٕا ِٛعٝ تٓ ِغٍُ ػٓ اتٓ عاتظ ٚ٘ٛ ػثذ اٌشحّٓ ػٓ عؼذ تٓ . حذشٕا أتٛ ِؼا٠ٚح . حذشٕا ػٍٟ تٓ ِحّذ 

فغضة عؼذ ٚلاي ذمٛي . فٕاي ِٕٗ . أتٟ ٚلاص لاي لذَ ِؼا٠ٚح فٟ تؼض حعاذٗ فذخً ػ١ٍٗ عؼذ فزوشٚا ػ١ٍا 

أٔد  )ٚعّؼرٗ ٠مٛي  (ِٓ وٕد ِٛالٖ فؼٍٟ ِٛالٖ  )٘زا ٌشظً عّؼد سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٠مٛي 

ألػط١ٓ اٌشأ٠ح ا١ٌَٛ سظال ٠حة هللا ) ٚعّؼرٗ ٠مٛي  (ِٕٟ تّٕضٌح ٘اسْٚ ِٓ ِٛعٝ إال أٔٗ ال ٔثٟ تؼذٞ 

؟ (ٚسعٌٛٗ   

Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami yang berkata Abu Muawiyah menceritakan 

kepada kami yang berkata Musa bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibnu Sabith dan 

dia adalah Abdurrahman dari Sa‟ad bin Abi Waqash yang berkata ”Ketika Muawiyah 

malaksanakan ibadah haji maka Saad datang menemuinya. Mereka kemudian membicarakan 

Ali lalu Muawiyah mencelanya. Mendengar hal ini maka Sa‟ad menjadi marah dan berkata 

”kamu berkata seperti ini pada seseorang dimana aku telah mendengar Rasulullah SAW 

bersabda ”barangsiapa yang Aku adalah mawlanya maka Ali adalah mawlanya”. Dan aku 

juga mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Ali ”Kamu disisiKu sama seperti 

kedudukan Harun disisi Musa hanya saja tidak ada Nabi setelahKu”. Dan aku juga 

mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Ali ”Sungguh akan Aku berikan panji hari ini 

pada orang yang mencintai Allah dan RasulNya”. 

Hadis ini telah dinyatakan Shahih oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah no 

98. Hadis di atas adalah bukti yang paling kuat kalau Muawiyah memang telah mencela 

Imam Ali. Al Hafiz Muhammad bin Abdul Hadis As Sindi dalam Syarh Sunan Ibnu Majah 

no 118 telah menunjukkan dengan kata-kata yang jelas dalam komentarnya tentang hadis ini 

”bahwa Muawiyah telah mencaci Imam Ali bahkan memerintahkan Sa‟ad untuk mencaci 

Imam Ali sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim dan Tirmidzi”. 

Salam Damai 
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Catatan : 

 Kutipan dari Al Hafiz Al Sindi dan Muhibudin Ath Thabari itu memang dari kami 

sendiri 

 Kutipan Abu Zahrah adalah tambahan dari saudara FP, terimakasih atas 

masukannya  

 

 

Analisis Kredibilitas Athiyyah Al ‘Aufi 

Posted on Desember 4, 2008 by secondprince  

Analisis Terhadap Athiyyah Al ‘Aufi 

Athiyyah bin Sa‘ad bin Junadah Al ‗Aufi adalah perawi Bukhari dalam Adab Al Mufrad, 

Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad, Shahih Ibnu 

Khuzaimah dan Musnad Al Bazzar. Beliau adalah salah satu dari perawi hadis yang dikecam 

oleh sebagian ulama. Bisa dikatakan beliau adalah perawi yang dikenal dhaif oleh sebagian 

orang. 

Athiyyah bin Sa‘ad adalah seorang tabiin yang belajar hadis dari Abu Said Al Khudri RA, 

Ibnu Abbas RA, Ibnu Umar RA, Zaid bin Arqam RA, Abu Hurairah dan lain-lain. 

Sebelumnya kami termasuk dari sebagian orang yang tidak berhujjah dengan hadis Athiyyah, 

pada tulisan kami disana disebutkan bahwa 

Hadis riwayat Athiyyah tidak dapat dijadikan hujjah tetapi dapat dijadikan I‘tibar atau hadis 

pendukung. 

Akhirnya setelah melalui proses telaah yang panjang dan diskusi dengan orang-orang tertentu 

maka akhirnya kami mendapatkan kesimpulan baru bahwa “Hadis Athiyyah derajatnya 

hasan“. Segala puji bagi Allah SWT, tulisan ini adalah pertanggungjawaban sebagai koreksi 

pandangan kami terdahulu. 

Ulama Yang Menta’dilkan Athiyyah 

 

Yahya bin Ma’in 

Yahya bin Ma‘in adalah Ulama yang sangat terkenal dalam ilmu Jarh wat ta‘dil. Beliau telah 

menta‘dilkan Athiyyah Al Aufi. 

Dalam Tahdzib At Tahdzib juz 7 no 414 dan Tarikh Ibnu Ma‟in no 2446 disebutkan 

 لاي اٌذٚسٞ ػٓ تٓ ِؼ١ٓ صاٌح

Ad Dawri berkata dari Ibnu Main “Shalih” 

https://secondprince.wordpress.com/2008/12/04/analisis-terhadap-athiyyah-al-%e2%80%98awfy/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/30/kekeliruan-ibnu-jauzi-terhadap-hadis-tsaqalain/
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Disebutkan dalam Ats Tsiqat Ibnu Sayhin no 1023 

 ػط١ح اٌؼٛفٟ ١ٌظ تٗ تأط لاٌٗ ٠ح١ٝ

Athiyyah Al „Awfy dikatakan Yahya “tidak ada cacat” 

Pernyataan laysa bihi ba‟sa khusus oleh Ibnu Main sama halnya dengan pernyataan tsiqat 

seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Ulumul Hadis. Oleh karena itu Al 

Haitsami dalam kitabnya Majma‟ Az Zawaid berulang kali menyatakan bahwa Athiyyah 

ditsiqatkan oleh Ibnu Ma‘in. 

Ibnu Sa’ad 

Ibnu Sa‘ad dengan jelas menyatakan bahwa Athiyyah tsiqah kendati ia mengetahui bahwa ada 

sebagian orang yang tidak berhujjah dengan hadis Athiyyah. Hal ini disebutkan dalam 

kitabnya Thabaqat Al Kubra juz 6 hal 304 dan dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Tahdzib At 

Tahdzib juz 7 no 414 

لاي تٓ عؼذ خشض ػط١ح ِغ تٓ األشؼس فىرة اٌحعاض إٌٝ ِحّذ تٓ اٌماعُ أْ ٠ؼشضٗ ػٍٝ عة ػٍٟ فئْ 

ٌُ ٠فؼً فاضشتٗ أستؼّائح عٛط ٚاحٍك ٌح١رٗ فاعرذػاٖ فأتٝ أْ ٠غة فأِضٝ حىُ اٌحعاض ف١ٗ شُ خشض 

 ٚواْ 11إٌٝ خشاعاْ فٍُ ٠ضي تٙا حرٝ ٌٟٚ ػّش تٓ ٘ث١شج اٌؼشاق فمذِٙا فٍُ ٠ضي تٙا إٌٝ أْ ذٛفٟ عٕح 

 شمح إْ شاء هللا ٌٚٗ أحاد٠س صاٌحح ِٚٓ إٌاط ِٓ ال ٠حرط تٗ

Ibnu Sa‟ad berkata, “Athiyyah melakukan perjalanan dengan Ibnu Al Asy‟ats, kemudian 

Hajjaj menulis surat kepada Muhammad bin Qasim untuk memerintahkan „Athiyyah agar 

mencaci maki Ali, dan jika dia tidak melakukannya maka cambuklah dia sebanyak empat 

ratus kali dan cukurlah janggutnya. Muhammad bin Qasim pun memanggilnya, tetapi 

Athiyyah tidak mau mencaci maki Ali, maka dijatuhkanlah hukuman Hajjaj kepadanya. 

Kemudian Athiyyah pergi ke Khurasan, dan tinggal di sana sampai Umar bin Hubairah 

memerintah Irak. Athiyyah tetap tinggal di Khurasan hingga wafat pada tahun seratus 

sepuluh hijrah. Insya Allah, dia seorang yang tsiqat (dapat dipercaya), dan dia mempunyai 

hadis-hadis yang baik, walaupun sebagian orang tidak menjadikannya hujjah.” 

Imam Tirmidzi 

Imam Tirmidzi telah berhujjah dengan hadis Athiyyah dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. 

Beliau membawakan banyak hadis Athiyyah dan menghasankannya. Terkadang beliau 

mengatakan hadisnya hasan, hasan gharib atau hasan shahih. 

 Imam Tirmidzi menyatakan hadis Athiyyah Hasan pada hadis no 551, no 552, no 

2431, no 2535, no 3243, no 3658 dan no 3904. 

 Imam Tirmidzi menyatakan hadis Athiyyah Hasan gharib pada hadis no 477, no 

1329, no 2174, no 2351, no 2524, no 2590, no 2926, no 2936, no 3071, no 3192, no 

3397, no 3680, no 3727 dan no 3788. 

 Imam Tirmidzi menyatakan hadis Athiyyah Hasan shahih pada hadis no 1955, no 

2381, no 2522 dan no 2558. 
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Dengan banyaknya hadis Athiyyah yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi maka kami 

menyimpulkan bahwa dalam pandangan Imam Tirmidzi hadis Athiyyah derajatnya hasan 

dan bisa dijadikan hujjah. 

Ibnu Syahin 

Ibnu Syahin telah memasukkan Athiyyah dalam daftar perawi tsiqah dalam kitabnya Tarikh 

Asma Ats Tsiqat no 1023. Beliau mengutip pernyataan Ibnu Main yang menta‘dilkan 

Athiyyah sehingga dapat disimpulkan kalau Ibnu Syahin setuju dengan Ibnu Main bahwa 

Athiyyah adalah perawi tsiqah. 

Al Bazzar 

Dalam Tahdzib At Tahdzib juz 7 no 414 disebutkan bahwa Al Bazzar juga memberikan 

predikat ta‘dil pada Athiyyah Al ‗Awfiy. 

 لاي أتٛ تىش اٌثضاس واْ ٠ؼذٖ فٟ اٌرش١غ سٜٚ ػٕٗ ظٍح إٌاط

Abu Bakar Al Bazzar berkata “Ia seorang yang terpengaruh Syiah dan hadisnya 

diriwayatkan oleh para Ulama besar” Pernyataan ini menurut Ilmu Jarh wat ta‘dil adalah 

predikat ta‘dil yang setingkat dengan shalih(baik), mahalluhu al shidqu(berstatus jujur) atau 

hasan al hadis(hadisnya baik). 

Ibnu Khuzaimah 

Ibnu Khuzaimah telah memasukkan hadis Athiyyah dalam kitab Shahihnya yaitu diantaranya 

pada Shahih Ibnu Khuzaimah juz 2 hal 244 hadis no 1254 dan juz 3 hal 159 hadis no 1817. 

Sikap Ibnu Khuzaimah yang memasukkan hadis Athiyah kedalam kitab Shahihnya 

menunjukkan bahwa Ibnu Khuzaimah menta‘dilkan Athiyyah. 

Al Ajli 

Al Ajli adalah salah satu ulama yang memiliki karya monumental mengenai para perawi 

tsiqah. Beliau menulis kitab Ma‟rifat Ats Tsiqah yang memuat daftar nama para perawi yang 

tsiqah dalam pandangan beliau. Dalam kitab tersebut Al Ajli memasukkan nama Athiyyah 

bin Saad Al Awfiy. Al Ajli berkata dalam Ma‟rifat Ats Tsiqah no 1255 

 ػط١ح اٌؼٛفٟ وٛفٝ ذاتؼٟ شمح ١ٌٚظ تاٌمٛٞ

Athiyyah Al „Aufiy seorang tabiin kufah yang tsiqat tapi tidak kuat. 

Pernyataan tsiqat atau dapat dipercaya sudah jelas bersifat ta‘dil tetapi dalam hal ini 

walaupun Athiyyah tsiqat dalam pandangan Al Ajli, beliau tetap dinyatakan tidak kuat. 

Pengertian tidak kuat dalam hal ini lebih mungkin dipahami sebagai kekurangan pada 

dhabit(hafalan) sang perawi hadis. Dengan kata lain tidak kuat yang dikatakan Al Ajli pada 

Athiyyah lebih mengarah pada hafalan hadisnya. Jadi pernyataan tsiqat yang beriringan 

dengan tidak kuat menunjukkan bahwa derajat hadis Athiyyah itu adalah hasan dalam 

pandangan Al Ajli. 
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Ibnu Hajar 

Dalam Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar telah menuliskan berbagai pendapat ulama baik yang 

menta‘dilkan atau yang mendhaifkan Athiyyah. Kemudian dalam kitabnya At Taqrib beliau 

memberikan predikat shaduq(jujur) pada Athiyyah. Ibnu Hajar berkata mengenai Athiyyah 

dalam At Taqrib juz 1 hal 678 

 صذٚق ٠خطئ وص١شا ٚواْ ش١ؼ١ا ِذٌغا

Shaduq(jujur) tapi sering salah dan ia seorang syiah yang melakukan tadlis 

Predikat shaduq yang diberikan Ibnu Hajar menunjukkan bahwa dalam pandangan Ibnu 

Hajar, Athiyyah adalah seorang yang jujur tetapi sering melakukan kesalahan dalam 

hadisnya. Mengenai tadlis yang disebutkan Ibnu Hajar maka hal ini adalah kekeliruan yang 

akan kami jelaskan nanti. 

Ulama Yang Mendhaifkan Athiyyah 

Dalam Tahdzib At Tahdzib juz 7 no 414 kami menemukan cukup banyak ulama yang 

mendhaifkan Athiyyah. 

 لاي أتٛ صسػح ١ٌٓ

Abu Zar‟ah berkata “layyin(lemah)” 

 لاي أتٛ حاذُ ضؼ١ف ٠ىرة حذ٠صٗ

Abu Hatim berkata “dhaif tetapi bisa ditulis hadisnya” 

 لاي إٌغائٟ ضؼ١ف

An Nasa‟I berkata “dhaif” 

 لاي أتٛ داٚد ١ٌظ تاٌزٞ ٠ؼرّذ ػ١ٍٗ

Abu Dawud berkata “tidak bisa dijadikan pegangan” 

 لاي اٌغاظٟ ١ٌظ تحعح ٚواْ ٠مذَ ػ١ٍا ػٍٝ اٌىً

As Saji berkata “tidak bisa dijadikan hujjah, ia mengutamakan Ali dari semua sahabat yang 

lain” 

. 

Dalam Mizan Al „Itidal no 5667 disebutkan 

 لاي أحّذ ضؼ١ف اٌحذ٠س

Ahmad berkata “hadisnya dhaif” 
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 لاي عاٌُ اٌّشادٜ واْ ػط١ح ٠رش١غ

Salim Al Muradi berkata “Athiyyah seorang Syiah” Sudah sangat masyhur bahwa Athiyyah 

seorang yang dhaif sehingga Adz Dzahabi berkata dalam Al Mizan 

 ذاتؼٟ ش١ٙش ضؼ١ف

Tabiin yang dikenal dhaif. 

Pemecahan 

Dalam kaidah Ilmu Hadis, jika seorang perawi diperselisihkan keadaannya dalam arti ada 

sebagian yang menta‟dilkan (memuji) dan ada sebagian lain yang menjarh (mencacat) maka 

Jarh mesti didahulukan dibanding ta‘dil dengan syarat Jarh tersebut bersifat mufassar. Jarh 

mufassar adalah Jarh yang dijelaskan sebab-sebabnya jadi mereka yang mendhaifkan atau 

mencacat harus menampilkan alasan atau bukti untuk itu. Dalam hal ini tidak cukup 

menyatakan dhaif semata tanpa dijelaskan alasan-alasannya. Sedangkan jika jarh yang 

dikemukakan tidak ada alasannya atau Jarh mubham maka yang diunggulkan adalah 

penta‘dilan perawi tersebut. 

Dalam kasus Athiyyah kami menemukan mereka yang menjarh atau mencacatkan beliau 

terbagi menjadi dua 

 Ulama yang memberikan alasan untuk Jarhnya (Jarh mufassar) seperti Imam Ahmad, 

Sufyan Ats Tsawri, Ibnu Hibban, Salim Al Muradi dan As Saji 

 Ulama yang tidak memberikan alasan untuk Jarhnya (Jarh mubham) seperti Abu 

Hatim, Abu Zar‘ah, An Nasa‘I, Abu Dawud dan Adz Dzahabi. 

Sudah dibuktikan bahwa Athiyyah telah dita‘dilkan oleh para Ulama besar seperti Ibnu Main, 

Ibnu Saad, Imam Tirmidzi, Ibnu Syahin, Ibnu Khuzaimah, Al Ajli, Al Bazzar dan Ibnu Hajar 

oleh karena itu Jarh terhadapnya harus bersifat mufassar atau dijelaskan sebab-sebabnya. 

Dalam pandangan kami mereka yang menjarh Athiyyah dengan jarh mubham hanyalah 

mengikut saja pada mereka yang menjarh Athiyyah dengan jarh mufassar. Oleh Karena itu 

selanjutnya akan langsung dianalisis Jarh mufassar terhadap Athiyyah. 

Di antara ulama-ulama yang menjarh atau mencacat Athiyyah dengan jarh mufassar mereka 

hanya menampilkan dua alasan atau sebab yaitu 

1. Tadlis Syuyukh seperti yang dikemukakan oleh Sufyan Ats Tsawri, Ahmad dan Ibnu 

Hibban. (Tadlis inilah yang disinggung oleh Ibnu Hajar dalam At Taqrib). 

2. Syiah atau Tasyayyu‘ seperti yang dikemukakan oleh Salim Al Muradi dan As Saji 

Kami akan membahas terlebih dahulu alasan yang kedua. Alasan ini tidak dapat diterima 

karena perkara kesyiahan atau tasyayyu‟ tidak membuat seorang perawi ditolak hadisnya. 

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim banyak sekali perawi hadis yang syiah dan tasyayyu‘ 

tetapi mereka tetap dinyatakan tsiqat dan diterima sebagai para perawi shahih. Diantara 

perawi syiah yang dinyatakan tsiqat adalah Abban bin Taghlib, Ja‟far bin Ziyad Al Ahmar, 

Ja‟far bin Sulaiman Ad Dhab‟I, Ismail bin Muza Al Fazari, Hasan bin Shalih Al Hamdani, 

Khalid bin Mukhallad Al Qatswani, Daud bin Abi‟Auf Abul Jahhaf, Yahya bin Jazzar Al 



 1457 

Urani Al Kufi dan lain-lain. Jika memang hanya dengan alasan Syiah atau tasyayyu‘ seorang 

perawi bisa di tolak hadisnya maka bagaimana dengan mereka yang telah kami sebutkan di 

atas. 

Apalagi alasan As Saji yang mengatakan bahwa hadis Athiyyah tidak bisa dijadikan hujjah 

karena ia mengutamakan Ali dibanding sahabat yang lain. Tentu saja alasan ini tidak bisa 

diterima. Imam Ali jelas memiliki banyak keutamaan yang jauh lebih tinggi dibanding yang 

lain oleh karena itu dikalangan sahabat dan tabiin ada mereka yang mengutamakan Ali 

dibanding sahabat yang lain. Bagi kami keutamaan Imam Ali yang lebih tinggi dibanding 

sahabat yang lain adalah kebenaran yang nyata. Dalam Al Isti‟ab karya Ibnu Abdil Barr akan 

didapati terdapat sebagian sahabat yang mengutamakan Ali dibanding semua sahabat yang 

lain (Salman, Abu Dzar, Miqdad, Zaid, Amr bin Watsilah Abu Thufail). Dalam Al Isti‟ab Ibnu 

Abdil Barr juz 3 hal 1090 disebutkan 

ٚسٜٚ ػٓ عٍّاْ ٚأتٝ رس ٚاٌّمذاد ٚخثاب ٚظاتش ٚأتٝ عؼ١ذ اٌخذسٜ ٚص٠ذ تٓ األسلُ أْ ػٍٝ تٓ اتٝ طاٌة 

 سضٝ هللا ػٕٗ أٚي ِٓ أعٍُ ٚفضٍٗ ٘ؤالء ػٍٝ غ١شٖ

Diriwayatkan dari Salman, Abu Dzar, Miqdad, Khabbab, Jabir, Abu Said Al Khudri dan 

Zaid bin Al Arqam bahwa Ali bin Abi Thalib RA adalah orang yang pertama masuk islam 

dan mereka mengutamakan Ali dibanding sahabat yang lain. 

Jadi apakah itu berarti hadis-hadis yag diriwayatkan oleh Salman, Abu Dzar, Miqdad, Jabir 

dan lain-lain mesti ditolak atau tidak bisa dijadikan hujjah karena Mereka mengutamakan Ali 

dibanding sahabat yang lain?. 

Selanjutnya mari kita bahas alasan yang pertama dan yang terakhir yaitu Athiyyah 

melakukan Tadlis Syuyukh. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud 

dengan tadlis syuyukh 

Tadlis Syuyukh adalah seorang perawi meriwayatkan suatu hadits yang didengar dari 

gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal dan masyhur. Sebutan itu bisa nama, gelar, 

pekerjaan atau kabilah dan negri yang disifatkan untuk seorang syaikh, supaya gurunya itu 

tidak dikenal oleh orang. 

Misalnya si A berguru pada si B yang terkenal dhaif kemudian si A ini ketika meriwayatkan 

hadis dari si B ia sengaja menggunakan nama atau gelar yang tidak umum pada si B dengan 

tujuan agar orang mau menerima hadisnya. Seandainya si A menyebut dengan jelas nama si 

B maka hadisnya pasti akan langsung ditolak oleh mereka yang mendengarnya. 

Athiyyah dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban bahwa ia melakukan tadlis syuyukh. 

Dalam Tahdzib At Tahdzib juz 7 no 414 disebutkan 

لاي أحّذ ٚروش ػط١ح اٌؼٛفٟ فماي ٘ٛ ضؼ١ف اٌحذ٠س شُ لاي تٍغٕٟ أْ ػط١ح واْ ٠أذٟ اٌىٍثٟ ٠ٚغأٌٗ ػٓ 

 اٌرفغ١ش ٚواْ ٠ى١ٕٗ تأتٟ عؼ١ذ ف١مٛي لاي أتٛ عؼ١ذ
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Imam Ahmad berkata ketika menyebutkan Athiyyah Al Aufiy, dia hadisnya dhaif. Telah 

disampaikan kepadaku bahwa Athiyyah belajar tafsir kepada Al Kalbi dan memberikan 

kuniyah Abu Said kepadanya agar dianggap Abu Said Al Khudri. 

Al Kalbi adalah Muhammad As Sa‟ib Al Kalbi seorang yang dikenal sangat dhaif dan matruk. 

Disini Imam Ahmad menyatakan bahwa Athiyyah memberikan nama panggilan Abu Said 

kepada Al Kalbi sehingga ketika ia meriwayatkan hadis Al Kalbi dengan sebutan Abu Said, 

orang-orang akan mengira bahwa yang dimaksud adalah Abu Said Al Khudri padahal 

sebenarnya Al Kalbi 

. 

Alasan ini memang sangat cukup untuk menyatakan dhaifnya hadis Athiyyah apalagi bahkan 

hampir sebagian besar hadis Athiyyah adalah dari Abu Said Al Khudri RA. Hal yang senada 

sangat jelas dikatakan Ibnu Hibban, beliau memasukkan Athiyyah dalam daftar perawi dhaif 

dalam kitabnya Al Majruhin no 807 

عّغ ِٓ أتٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ أحاد٠س فّا ِاخ أتٛ عؼ١ذ ظؼً ٠عاٌظ اٌىٍثٟ ٠ٚحضش لصصٗ فئرا لاي 

اٌىٍثٟ لاي سعٛي هللا تىزا ف١حفظٗ ٚوٕاٖ أتا عؼ١ذ ٠ٚشٚٞ ػٕٗ فئرا ل١ً ٌٗ ِٓ حذشه تٙزا ف١مٛي حذشٕٟ أتٛ 

عؼ١ذ ف١رّْٛ٘ٛ أٔٗ ٠ش٠ذ أتا عؼ١ذ اٌخذسٞ ٚإّٔا أساد تٗ اٌىٍثٟ فال ٠حً االحرعاض تٗ ٚال وراتح حذ٠صٗ إال 

 ػٍٝ ظٙح اٌرؼعة

Athiyyah mendengar hadis dari Abu Said Al Khudri kemudian setelah Abu Sa‟id wafat ia 

belajar pada Al Kalbi. Ketika Al Kalbi berkata Rasulullah bersabda „demikian, demikian‟ 

maka Athiyyah menghafalkannya dan meriwayatkan hadis itu dengan menyebut Al Kalbi 

sebagai Abu Sa‟id. Ketika ditanya siapa yang meriwayatkan kepadamu, ia menjawab Abu 

Sa‟id. Orang-orang mengira ini Abu Sa‟id Al Khudri padahal sebenarnya Al Kalbi. Oleh 

karena itu hadisnya tidak halal diriwayatkan, tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak perlu 

ditulis kecuali untuk menunjukkan keheranan. 

Alasan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban ini memang merupakan bukti yang kuat, kamipun 

awalnya sempat percaya dan setuju bahwa hadis Athiyyah itu dhaif dan bisa menjadi I‟tibar 

jika didukung oleh perawi lain. Tapi ternyata bukti kuat ini memiliki cacat yang fatal jika 

dianalisis dengan seksama. 

Cacat Fatal 

Bagaimana bisa Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang terpisah waktu yang begitu jauhnya dari 

Athiyyah bisa mengetahui kelakuan Athiyyah yang dikatakan tadlis?, bagaimana bisa mereka 

tahu kalau Athiyyah memanggil Al Kalbi dengan sebutan Abu Sa‘id?. Pertanyaan itulah yang 

mengusik kami sehingga membuat kami menelaah kembali masalah ini. 

 Perhatikan perkataan Imam Ahmad “Telah disampaikan kepadaku”. Jika kita analisis 

dengan kritis maka kita dapat bertanya, siapa yang menyampaikan kepada Imam 

Ahmad, begitu pula Ibnu Hibban 

 Ibnu Hibban jelas tidak sezaman dengan Athiyyah jadi bagaimana bisa ia mengetahui 

kelakuan tadlis Athiyyah dalam meriwayatkan hadis. 
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Dalam kitab Al Ilal Ma‟rifat Ar Rijal no 4502, Imam Ahmad menyatakan bahwa Sufyan Ats 

Tsawri mendhaifkan hadis Athiyyah. Dan dalam Al Ilal Ma‟rifat Ar Rijal no 1307 dan 4500 

disebutkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang berkata 

حذشٕٟ أتٟ لاي حذشٕا أتٛ أحّذ اٌضت١شٞ لاي عّؼد عف١اْ اٌصٛسٞ لاي عّؼد اٌىٍثٟ لاي وٕأٟ ػط١ح أتا 

 عؼ١ذ

Telah menceritakan kepadaku Ayahku yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu 

Ahmad Zubairi yang berkata telah mendengar dari Sufyan Ats Tsawri yang berkata telah 

mendengar dari Al Kalbi yang berkata ”Athiyyah memanggilku dengan sebutan Abu 

Sa‟id”. 

Kemudian disebutkan pula dalam Al Majruhin no 807 riwayat lain yang menjadi hujjah bagi 

Ibnu Hibban 

تٓ ١ّٔش ٠مٛي لاي ٌٟ أتٛ خاٌذ األحّش لاي ٌٟ اٌىٍثٟ لاي ٌٟ ػط١ح و١ٕره تأتٟ عؼ١ذ لاي فأٔا ألٛي حذشٕا 

 أتٛ عؼ١ذ 

Ibnu Numair mengatakan telah berkata Abu Khalid Al Ahmar yang mengatakan telah 

berkata Al Kalbi bahwa Athiyyah berkata kepadaku ”aku akan memanggilmu dengan 

sebutan Abu Said” dan ia mengatakan ”kemudian aku akan berkata “telah menceritakan 

kepada kami Abu Sa‟id”. 

. 

Dari kedua riwayat di atas diketahui bahwa baik Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Sufyan Ats 

Tsauri menyatakan dhaifnya hadis Athiyyah berdasarkan kesaksian seseorang yaitu Al Kalbi. 

Tuduhan tadlis Athiyyah dimana ia memanggil Al Kalbi dengan sebutan Abu Sa’id 

justru bersumber dari Al Kalbi sendiri. Dan tuduhan ini tidak bisa dijadikan pegangan 

karena Al Kalbi adalah seorang yang pendusta dan matruk. Sehingga perkataannya bahwa 

Athiyyah begini begitu jelas tidak bisa dipercaya. 

. 

. 

Al Kalbi adalah Muhammad bin As Sa‟ib Al Kalbi 

An Nasa‘i dalam Ad Dhu‟afa no 514 berkata 

 ِحّذ تٓ اٌغائة أتٛ إٌضش اٌىٍثٟ ِرشٚن اٌحذ٠س وٛفٟ

Muhammad bin As Saib Abu Nadhr Al Kalbi adalah orang kufah yang matruk 

Perawi matruk adalah perawi yang terbiasa dan terbukti berdusta perkataannya sehingga 

hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah karena tertuduh berdusta dalam hadisnya. Oleh karena 

itu perkataan Al Kalbi tentang Athiyyah adalah bagian dari kedustaan Al Kalbi karena 

Athiyyah terbukti seorang yang jujur dan sangat amanah dalam agamanya, bukankah cerita 



 1460 

yang dibawakan Ibnu Saad menjadi bukti bahwa Athiyyah lebih suka mendapat hukuman 

yang berat dari Al Hajjaj daripada mencaci maki Ali. 

. 

. 

Selain itu Al Kalbi telah dikenal sebagai perawi dhaif dan pendusta dimana hampir setiap 

kitab Dhu‘afa pasti memuat dirinya. Al Kalbi telah dimasukkan 

 Daruquthni dalam kitabnya Ad Dhu‟afa wal Matrukin no 469 

 Bukhari dalam Ad Dhu‟afa As Shaghir no 322 dimana disebutkan kalau Al Kalbi 

seorang pendusta 

 Al Uqaili juga mengatakan Al Kalbi pendusta dalam Kitabnya Ad Dhu‟afa no 1632 

 Abu Nu‘aim dalam kitabnya Ad Dhu‟afa no 210 mengatakan kalau Al Kalbi adalah 

pemalsu hadis bahkan 

 Ibnu Hibban sendiri mendhaifkannya dalam Al Majruhin no 930. 

Jadi bagaimana bisa kata-kata Al Kalbi dijadikan pegangan untuk mencacatkan orang lain. 

Bukankah seorang pendusta tidak diterima perkataannya. 

. 

. 

Kesimpulan 
Pembahasan panjang di atas telah membuktikan bahwa Athiyyah adalah seorang yang jujur 

dan hadisnya hasan sebagaimana beliau telah dita‘dilkan oleh para Ulama besar seperti Ibnu 

Main, Ibnu Sa‘ad, Imam Tirmidzi, Ibnu Syahin, Ibnu Khuzaimah, Al Ajli, Al Bazzar dan 

Ibnu Hajar. Sedangkan semua Ulama yang mendhaifkannya tidak memiliki dasar atau alasan 

yang kuat. Sebagian hanya karena kecenderungan mahzab yang terkait syiah dan tasyayyu‘, 

sebagian karena tuduhan yang tidak berdasar dan sisanya hanya sekedar taklid atau mengikut 

semata. Oleh karena itu perkataan yang menta‘dilkan atau memuji Athiyyah lebih 

didahulukan ketimbang pencacatan yang tidak berdasar. Dengan ini cukup sudah pembahasan 

panjang kami, semoga bermanfaat bagi semua. 

. 

Salam Damai 

. 

. 

Catatan : 

 Maafkan kalau tulisan ini sangat membosankan 

 Sayangnya kami masih sangat sibuk sekarang  



 1461 

 

Meneliti Kembali Sanad Hadis ”Wanita Yang Paling 

Dicintai Rasulullah SAW Adalah Fathimah” 

Posted on November 26, 2008 by secondprince  

Meneliti Kembali Sanad Hadis ”Wanita Yang Paling Dicintai Rasulullah SAW Adalah 

Fathimah” 

Menyikapi suatu hadis memang harus berhati-hati, jangan sampai karena kecenderungan 

tertentu malah mendhaifkan hadis yang shahih atau menshahihkan hadis yang dhaif. Tentu 

dalam masalah ini, sudah banyak ulama yang berjasa besar yang telah mempelajari dan 

memberikan pendapat mereka mengenai banyak hadis. Oleh karena itu sudah selayaknya jika 

kita mempelajari dengan baik arahan mereka para Ulama. Untuk mempersingkat waktu, kami 

kali ini ingin mengajak anda mengkaji bersama hadis 

Wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah Fatimah  

dan dari kalangan laki-laki adalah Ali. 

Dalam Tulisan kami yang lalu telah kami tegaskan bahwa Hadis ini adalah shahih. 

Kemudian selang beberapa lama, saudara haulasyiah memberikan tanggapan yang 

menurutnya adalah untuk meluruskan tulisan kami yang menurut beliau tidak sesuai dengan 

kaidah yang diletakkan oleh Ulama hadis.Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada 

saudara haulasyiah, dan tentunya tanpa merendahkan niat baik beliau kami katakan bahwa 

kami sudah berusaha sekuat mungkin untuk sesuai dengan kaidah-kaidah yang diletakkan 

oleh Ulama hadis.Dalam tanggapan beliau terdapat cacat atau illat tersembunyi yang perlu 

diluruskan kembali. Nah untuk itulah kami berpanjang-panjang menulis tanggapan di tengah 

kesibukan kami yang entah kenapa begitu membludak akhir-akhir ini  Untuk selanjutnya 

kata-kata saudara haulasyiah yang kami kutip akan kami cetak biru  

. 

. 

Riwayat Pertama 
Saudara haulasyiah berkata 

Perlu diperhatikan, yang dipermasalahkan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah bukanlah 

keadaannya sebagai seorang yang tsiqah, shaduq atau dha‟if, tetapi keadaannya sebagai 

seorang mudallis. Terlebih, ketika ia meriwayatkan hadits ini dengan sighah „an (dari) atau 

yang disebut dengan sighah „an‟anah. 

Kami membawakan banyak komentar Ulama yang mentsiqahkan Abdullah bin Atha‘ adalah 

sebagai penjelasan yang berimbang atas 

https://secondprince.wordpress.com/2008/11/26/meneliti-kembali-sanad-hadis-%e2%80%9cwanita-yang-paling-dicintai-rasulullah-saw-adalah-fathimah%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/26/meneliti-kembali-sanad-hadis-%e2%80%9cwanita-yang-paling-dicintai-rasulullah-saw-adalah-fathimah%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/18/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cmanusia-yang-paling-dicintai-rasulullah-adalah-fatimah-dan-ali%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/18/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cmanusia-yang-paling-dicintai-rasulullah-adalah-fatimah-dan-ali%E2%80%9D/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/18/kedudukan-hadis-%E2%80%9Cmanusia-yang-paling-dicintai-rasulullah-adalah-fatimah-dan-ali%E2%80%9D/
http://haulasyiah.wordpress.com/2008/11/22/mengkaji-lagi-hadits-wanita-yang-paling-dicintai-rasulullah-saw-adalah-fatimah/
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 Pernyataan Syaikh Al Albani yang mengatakan bahwa Adz Dzahabi memasukkan 

Abdullah bin Atha‟ dalam Ad Dhuafa. Disini kami telah menunjukkan bahwa dalam 

pandangan Adz Dzahabi sendiri Abdullah bin Atha‘ adalah perawi yang shaduq. 

 Pernyataan Syaikh Al Albani yang mengutip An Nasai bahwa Abdullah bin Atha‟ itu 

tidak kuat. Disini kami menanggapi bahwa ada banyak Ulama selain Nasa‘I yang 

justru menyatakan Abdullah tsiqat dan kami telah menunjukkan kendati Imam Nasa‘I 

berkomentar begitu beliau tetap menulis hadis Abdullah dalam Kitab Sunan-nya. 

Saudara haulasyiah berkata 

Ini menunjukkan bahwa Syaikh Al Albani memang memiliki keilmuwan yang demikian dalam 

tentang ilmu hadits, bagaimana beliau bisa membedakan mana hadits shahih dan mana 

hadits yang lemah. dan bagaimana beliau memisahkan antara perawi yang tsiqah bukan 

mudallis dan perawi yang tsiqah atau shaduq yang mudallis. 

Syaikh Al Albani memang memiliki keilmuan dalam masalah hadis tetapi beliau jelas bukan 

satu-satunya dan menurut kami ada banyak ulama lain yang memiliki kelimuan yang tidak 

kalah dari beliau. Dalam perkara mudallis ini Syaikh Al Albani ternyata juga melakukan 

kontradiksi dalam karya-karyanya. Hal ini akan kami tunjukkan nanti. Tetapi saya setuju, 

perawi tsiqah yang mudallis memang berbeda dengan perawi tsiqah yang bukan mudallis. 

Perkara Mudallis ini adalah perkara yang cukup sensitive di kalangan para ahli hadis dan 

termasuk lahan yang menarik bagi para peneliti hadis. Ada suatu kaidah umum yang cukup 

dikenal di kalangan ahli hadis mengenai apa hukumnya hadis mudallis. Kaidah ini adalah 

seperti yang dikutip oleh saudara haulasyiah 

Ibnu Sholah Rahimahullah Ta‟ala berkata, “Jika ia (perawi yang mudallis) berterus terang 

(dalam periwayatannya) menggunakan sighoh ittishal, seperti: „Aku mendengar‟, „Telah 

menceritakan kami‟, dan „telah mengkabarkan kami.‟ Maka riwayatnya diterima dan bisa 

dijadikan hujjah. (Akan tetapi) jika ia menggunakan lafazh yang mengandung kemungkinan 

(mendengar atau tidak, seperti „an, anna atau Qola) maka hukumnya seperti hadits mursal 

(tidak diterima alias lemah).”  

Imam Suyuthi setelah menyebutkan khilaf para ulama‟ tentang masalah ini, beliau 

menyimpulkan, “Yang benar harus dirinci, jika ia (perawi mudallis) menggunakan lafazh 

yang ada kemungkinan (mendengar atau tidak, seperti „an), ia tidak menjelaskan pada 

riwayatnya itu mendengar langsung maka riwayatnya mursal (tidak diterima). Tetapi jika ia 

menjelaskan dengan lafazh, aku mendengar, telah menceritakan kami, telah mengkhabarkan 

kami, dan yang semisalnya maka riwayatnya diterima. Dalam Ash Shahihain dan selain 

keduanya contohnya banyak sekali…” (Tadrib Ar Rawi 1/169) 

Kaidah ini adalah kaidah yang umum dan ternyata tidak bisa dipukul rata, sama untuk semua 

kasus. Hal ini dikarenakan periwayatan hadis lebih dahulu terjadi ketimbang ilmu hadis itu 

sendiri sehingga dalam periwayatan hadis, para perawi generasi awal terkadang 

menggunakan lafal haddatsana, akhbarana atau lafal „an. Sehingga dalam kitab-kitab hadis 

yang shahih sekalipun seperti Bukhari dan Muslim ada cukup banyak hadis dengan lafal ‗an 

yang diriwayatkan oleh perawi yang dikatakan mudallis. 

Jika kaidah umum di atas dipakai untuk setiap perawi yang dikatakan mudallis maka akan 

cukup banyak hadis shahih yang akan hilang. Oleh karena itu Ibnu Hajar yang menulis kitab 



 1463 

daftar para mudallis yaitu Thabaqat Al Mudallisin telah menetapkan klasifikasi atau martabat 

bagi para mudallis. Dalam Thabaqat Al Mudallisin, Ibnu Hajar mengelompokkan perawi 

yang dikatakan mudallis ke dalam 5 tingkatan atau martabat dari yang paling ringan sampai 

ke yang paling berat yaitu 

1. Tingkatan pertama, yaitu perawi yang tidak banyak disifati tadlis seperti Yahya bin 

Said Al Anshari. Masuk dalam tingkatan ini adalah perawi yang kadang-kadang 

melakukan tadlis atau telah masyhur bahwa ia pernah melakukan tadlis. 

2. Tingkatan kedua yaitu Perawi yang dikatakan melakukan tadlis tetapi tetap 

diriwayatkan dan diterima hadisnya dalam kitab Shahih dikarenakan kredibilitas dan 

sedikit tadlisnya dalam periwayatan seperti Sufyan Ats Tsauri Atau perawi yang tidak 

mentadlis kecuali dari perawi yang tsiqah seperti Sufyan bin Uyainah. 

3. Tingkatan ketiga yaitu Perawi yang mentadlis tetapi tidak dari perawi yang tsiqah 

saja. Dan ia sering melakukan tadlis dan riwayatnya diterima jika ia menyatakan 

bahwa ia mendengar langsung riwayat tersebut atau tidak dengan lafal ‗an. 

4. Tingkatan Keempat yaitu Perawi yang sering melakukan tadlis dari perawi-perawi 

dhaif seperti Baqiyah bin Walid 

5. Tingkatan Kelima yaitu Perawi yang selain melakukan tadlis ia juga memiliki sifat-

sifat lain yang memperberat kelemahannya. 

Tingkatan pertama dan kedua adalah tingkatan perawi mudallis yang bisa diterima hadisnya 

walaupun menggunakan lafal ‘an. Saudara haulasyiah sendiri mengakui bahwa kaidah ini 

tidak bisa dipukul rata, seperti yang ia sendiri katakan 

Sebagian pakar hadits lain mengecualikan beberapa perawi mudallis yang bisa diterima 

riwayatnya walaupun menggunakan lafazh „an dan yang semisalnya disebabkan beberapa 

perkara, seperti Qotadah, Sufyan bin „Uyainah, Sufyan Ats Tsauri, dan yang lainnya. 

Pengecualian yang disebutkan oleh beliau itu terkait dengan tingkatan para mudallis. Kedua 

Sufyan diterima hadisnya dalam kitab shahih walaupun dengan lafal ‘an dikarenakan alasan 

yang telah kami sebutkan dalam tingkatan kedua. 

Mengenai perkara Abdullah bin Atha‘ seorang mudallis, maka kami menyatakan sebelumnya 

bahwa Dan sebagaimana disebutkan dalam At Tahdzib kalau Abdullah bin Atha‟ memang 

meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Buraidah. Disebutkan dalam Thabaqat Al Mudallisin 

bahwa ia seorang mudallis martabat awal yang tidak terlalu parah tadlisnya .Jadi tidak bisa 

begitu saja dikatakan tidak menjadi hujjah. Penjelasannya adalah sebagai berikut, kami 

menyebutkan dua pernyataan yang berhubungan 

1. Abdullah bin Atha‘ sudah dinyatakan dalam At Tahdzib bahwa ia memang 

meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Buraidah. 

2. Dan disebutkan pula dalam Thabaqat Al Mudallisin bahwa Abdullah bin Atha‘ adalah 

mudallis martabat awal. 

Kedua pernyataan ini hanya ingin menunjukkan bahwa walaupun ia mudallis tetapi hadisnya 

tetap bisa diterima dan dijadikan hujjah karena ia mudallis martabat awal. Bukti akan hal ini 

adalah para Ulama telah berhujjah dengan hadis Abdullah bin Atha‘ dengan lafal ‗an dari 

Abdullah bin Buraidah. 
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Kitab Tahdzib At Tahdzib yang ditulis oleh Ibnu Hajar adalah kitab yang memuat para perawi 

hadis yang meriwayatkan hadis dalam Kutub As Sittah yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, 

Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud dan Sunan Nasa‟i. Ibnu Hajar dalam 

At Tahdzib mengatakan pada biografi Abdullah bin Atha‘ bahwa ia adalah perawi Muslim 

dan Ashabus Sunan dan meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Buraidah. 

Ketika kami merujuk pada kitab Shahih Muslim dan Ashabus Sunan (Sunan Tirmidzi, Sunan 

Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud dan Sunan Nasa‟i) untuk melihat hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh Abdullah bin Atha‘ dari Abdullah bin Buraidah, maka kami temukan 

bahwa semua hadis Abdullah bin Atha‟ dari Abdullah bin Buraidah diriwayatkan 

Abdullah dengan lafal „an. Perinciannya adalah sebagai berikut 

 Dalam Shahih Muslim 2/805 tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi kami temukan 3 

hadis Abdullah bin Atha‘ dari Abdullah bin Buraidah yang semuanya menggunakan 

lafal ‗an. 

 Dalam Sunan Tirmidzi kami temukan 3 hadis Abdullah bin Atha‘ dari Abdullah bin 

Buraidah yaitu hadis no 667 juz 3/54, no 929 juz 3/269 dan no 3868 juz 5/689. 

Semuanya diriwayatkan Abdullah dengan lafal ‗an. 

 Dalam Sunan Ibnu Majah kami temukan 2 hadis Abdullah bin Atha‘ dari Abdullah 

bin Buraidah yaitu hadis no 1759 juz 1/559 dan hadis no 2394 juz 2/800. Kedua hadis 

ini diriwayatkan Abdullah dengan lafal ‗an. 

 Dalam Sunan Abu Dawud kami temukan 3 hadis Abdullah bin Atha‘ dari Abdullah 

bin Buraidah yaitu hadis no 1656 juz 1/520, hadis no 2877 juz 2/129 dan hadis no 

3309 juz 2/256. Ketiga hadis tersebut diriwayatkan Abdullah dengan lafal ‗an. 

 Dalam Sunan Nasai kami hanya menemukan satu hadis Abdullah bin Atha‘ tetapi itu 

bukan riwayatnya dari Abdullah bin Buraidah. 

Jadi dari sumber Kutub As Sittah itu didapatkan bahwa hadis Abdullah bin Atha‟ dari 

Abdullah bin Buraidah diriwayatkan dengan lafal „an. 

Jika memang seperti yang dikatakan oleh saudara haulasyiah bahwa hadis mudallis terhukum 

mursal kecuali dengan pernyataan sama‘ langsung maka semua riwayat Abdullah bin Atha‟ 

dari Abdullah bin Buraidah terhukum mursal, artinya ia tidak meriwayatkan dari Abdullah 

bin Buraidah. Jika memang begitu maka mengapa Ibnu Hajar dalam At Tahdzib benar-benar 

menegaskan bahwa Abdullah bin Atha‘ meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Buraidah?. 

Penjelasan atas kemusykilan ini adalah seperti yang kami katakan sebelumnya bahwa 

Abdullah bin Atha‘ adalah mudallis pada tingkatan pertama yang tidak banyak melakukan 

tadlis dan tetap diterima hadisnya walaupun dengan lafal ‗an. 

Dari uraian di atas juga dapat diketahui bahwa 

1. Imam Muslim telah menshahihkan hadis Abdullah bin Atha‘ dari Abdullah bin 

Buraidah dengan lafal ‘an karena beliau memasukkan hadis Abdullah dengan lafal ‘an 

itu pada kitabnya Shahih Muslim. 

2. Semua hadis Abdullah bin Atha‘ dari Abdullah bin Buraidah dengan lafal ‘an telah 

dinyatakan shahih oleh Syaikh Al Albani dalam kitabnya Shahih Sunan Ibnu Majah, 

Shahih Sunan Abu Dawud dan Shahih Sunan Tirmidzi kecuali satu hadis yaitu hadis 

Sunan Tirmidzi 5/689 no 3868. Tahukah anda satu hadis Sunan Tirmidzi ini, ya satu 

hadis ini adalah hadis yang isinya menyatakan bahwa Wanita yang paling dicintai 

Rasulullah SAW adalah Fatimah dan dari kalangan laki-laki adalah Ali. Agak 
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aneh bukan, kalau memang yang beliau permasalahkan itu adalah sanad hadisnya 

dimana Abdullah bin Atha‘ seorang mudallis meriwayatkan dengan lafal ‘an maka 

bagaimana dengan hadis-hadis Abdullah bin Atha‘ dengan lafal ‘an yang berulang 

kali beliau shahihkan. Ini inkonsistensi Syaikh Al Albani yang patut disayangkan. 

3. Sebagai tambahan, sudah kami kemukakan sebelumnya bahwa Al Hakim dan Adz 

Dzahabi telah menyatakan shahih hadis Abdullah bin Atha‘ dari Abdullah bin 

Buraidah dengan lafal ‘an yaitu hadis Wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW 

adalah Fatimah dan dari kalangan laki-laki adalah Ali. 

Jadi saudara haulasyiah, mengenai komentar saudara 

Para pembaca rahimakumulah, dari kalimat ini seakan-akan Saudara Secondprince tidak 

mempermasalahkan jika seorang mudallis meriwayatkan dari syaikh yang ia pernah 

meriwayatkan darinya, dengan kata lain yang dipermasalahkan hanyalah seorang mudallis 

meriwayatkan dari syaikh yang tidak ia kenal (belum pernah berjumpa/meriwayatkan). 

Sepertinya Saudara Secondprince tidak paham atau pura-pura tidak paham. Padahal jika 

kita memperhatikan apa yang dimaksud dengan tadlis, mudallis, dan mudallas justru apa 

yang disebutkan oleh Saudara Secondprince itulah yang disebut tadlis. Karena defenisi tadlis 

(isnad) adalah, “Seorang rawi meriwayatkan sebuah hadits dari syaikhnya yang kebetulan 

(hadits tersebut) tidak didengar langsung darinya, akan tetapi dia menyampaikan hadits 

tersebut dengan bentuk yang mengesankan kalau ia memang mendengarnya, seperti: „an 

(dari), anna (bahwasanya), atau qola (ia berkata).” 

Sudah kami jawab dengan uraian di atas, maafkan kalau penjelasan singkat kami membuat 

anda salah memahami maksud yang kami sampaikan. Kami memahami kaidah yang saudara 

sebutkan apalagi pengertian mudallis tetapi sejauh ini pengalaman kami dengan hadis-hadis 

mudallis membuat kami berhati-hati dalam menempatkan kaidah itu, semoga bisa 

direnungkan. 

Setelah mengamati penjelasan beberapa pakar hadits diatas, maka kita tahu bahwa riwayat 

Abdullah bin „Atho tidak bisa diterima, karena ia seorang mudallis dan dalam hadits ini ia 

meriwayatkan menggunakan „an‟anah. 

Sudah ditunjukkan bahwa Imam Muslim dan Syaikh Al Albani telah menshahihkan hadis 

Abdullah bin Atha‘ dengan lafal ‗an. Jadi kata-kata saudara tidak pada tempatnya 

Atas dasar ini, hadits ini adalah mudallas hukumnya seperti mursal. Terlebih, ketika yang 

meriwayatkan darinya adalah Ja‟far bin Ziyad Al Ahmar, seorang yang sering salah dalam 

meriwayatkan hadits dan berpaham syi‟ah. Bahkan disebutkan oleh cucunya sendiri bahwa 

ia adalah gembong syi‟ah untuk daerah Khurasan. Walaupun sebagian ulama‟ 

menganggapnya tsiqah akan tetapi kesimpulan dari keadaannya adalah seperti yang 

disebutkan Ibnu Hibban, “Sering meriwayatkan dari Adh Dhu‟afa‟ (perawi lemah), jika 

meriwayatkan dari perawi tsiqah ia bersendirian dan sering terbolak balik.” 

Ja‘far bin Ziyad Al Ahmar adalah perawi tsiqah dan tidak ada yang menyatakan bahwa ia 

sering salah dalam meriwayatkan hadis. Dalam At Taqrib Ibnu Hajar menyebutnya 

shaduq(jujur) dan tasyayyu‟ bukan dengan kata-kata shaduq yukhti‟u(jujur tetapi sering 

salah). Satu-satunya yang mengisyaratkan bahwa Ja‘far sering salah adalah Ibnu Hibban 

yang mengatakan bahwa Ja‘far sering meriwayatkan dari perawi dhaif dan sering terbolak 
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balik. Kami katakan apa yang dikemukakan Ibnu Hibban tidak bisa diterima dengan 

banyaknya kesaksian ulama lain 

1. Ibnu Syahin mentsiqahkan beliau dalam kitabnya Tarikh Asma Ats Tsiqat .  

2. Imam Ahmad berkata bahwa hadisnya baik 

3. Ibnu Main menyatakan ia tsiqat 

4. Yaqub bin Sufyan menyatakan ia tsiqat 

5. Abu Zar‘ah menyatakannya shaduq(jujur) 

6. Abu Dawud menyatakannya jujur 

7. An Nasa‘I berkata “tidak ada cacat”,  

8. Al Fasawi menyatakan ia tsiqat 

9. Usman bin Abi Syaibah menyatakan Ja‟far shaduq tsiqat 

10. Al Ajli berkata bahwa ia orang kufah yang tsiqat. 

11. Ibnu Ady berkata ia seorang syiah yang baik 

Bisa dilihat ada 11 ulama yang menta‘dilkan beliau dan bagaimana bisa saudara dengan 

begitu saja menyatakan bahwa kesimpulan dari keadaannya adalah seperti yang dikatakan 

Ibnu Hibban. Bukankah Ibnu Hibban memasukkan Ja‘far dalam kitabnya tentang para perawi 

dhaif Al Majruhin no 182. Jadi dengan begitu mudahkah saudara setuju dengan pendhaifan 

Ibnu Hibban dan mengesampingkan belasan penta‘dilan ulama lain. 

Sungguh tepatlah pernyataan Syaikh Al Albani,  

“(jika perawinya) seperti dia (sering salah dan berpaham Syi‟ah) maka hati ini tidak tenang 

terhadap haditsnya, terlebih ketika berbicara tentang keutamaan Ali radhiallahu „anhu. 

Karena sudah diketahui, bagaimana sikap berlebihan Syi‟ah terhadap Ali, dan demikian 

banyaknya mereka membuat hadits-hadits dusta tentang keutamaannya.” 

Mari kita nilai perkataan Syaikh Al Albani itu dengan kritis dan objektif. Pertama-tama 

beliau berkata “(jika perawinya) seperti dia (sering salah dan berpaham Syi‟ah) maka hati 

ini tidak tenang terhadap haditsnya, terlebih ketika berbicara tentang keutamaan Ali 

radhiallahu „anhu. Ini adalah perasaan subjektif Syaikh sendiri, bagi kami tidak perlu takut 

menerima hadis perawi syiah jika ia memang terbukti jujur dan tsiqat. Tapi tentu sikap itu 

adalah pilihan beliau sendiri yang memang tidak bisa dipaksakan. 

Beliau menyebutkan alasan ketidaktenangannya itu dengan kata-kata Karena sudah 

diketahui, bagaimana sikap berlebihan Syi‟ah terhadap Ali, dan demikian banyaknya mereka 

membuat hadits-hadits dusta tentang keutamaannya.” Alasan ini sudah jelas batil, bukankah 

yang dituju dalam kata-kata tidak tenang terhadap hadisnya adalah Ja‟far bin Ziyad lantas 

kenapa beliau malah mengajukan alasan bahwa syiah berlebihan dan banyak membuat hadis 

dusta tentang keutamaan Ali. Bukankah Ja‘far adalah syiah yang dikenal tsiqat dan jujur lalu 

apa hubungannya dengan mereka yang membuat hadis dusta. Ini adalah satu contoh 

kesalahan berhujjah dengan dalil-dalil umum yang digeneralisasi semaunya. Kalau memang 

benar Syiah seperti yang Syaikh katakan adalah pembuat hadis dusta maka itupun tetap tidak 

ada hubungannya dengan Ja‘far bin Ziyad yang telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama. 

Jadi bagaimana bisa pernyataan Syaikh Al Albani itu dikatakan tepat. 

Kesimpulan : Riwayat pertama itu jelas shahih 

. 

. 
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Riwayat Kedua 

Saudara haulasyiah berkata  

Rasanya ada beberapa terjemahan Saudara Secondprince yang perlu dijelaskan lagi, 

Ketika menterjemahkan komentar Al Bukhari, “Dia bisa dipertimbangkan.” Kalimat aslinya 

adalah Fiihi Nazhar (perlu diperiksa lagi), kalimat ini biasa digunakan oleh muhaditstsin 

sebagai jarh/kritikan atau ketidak setujuan.  

Kami ucapkan terimakasih atas penjelasannya dan memang benar yang saudara sampaikan 

bahwa pernyataan fiihi nazhar sendiri bagi Bukhari adalah ketidaksetujuan. 

Para pembaca rahimakumullah, Sebenarnya dari uraian para ulama‟ yang disebutkan 

Saudara Secondprince diatas sudah jelas menunjukkan bahwa Jami‟ atau Jumai‟ bin Umair 

adalah perawi yang tidak bisa dipakai, dari 8 pakar hadits diatas hanya Abu Hatim dan Al 

Ijli saja yang menyatakan tsiqah, itupun disebabkan Al Ijli dikenal sebagai mutasahil fit 

ta‟dil (Bermudahan dalam memberikan ta‟dil) selebihnya menjarh dengan jarh yang amat 

pedas. 

Jami‘ bin Umair adalah perawi yang bisa dipakai hadisnya paling tidak bisa dijadikan syahid 

atau pendukung. Selain Abu Hatim dan Al Ajli, As Saji juga mengatakan ia jujur walaupun 

sebelumnya ia berkata lahu ahadits manakir dan fiihi nazhar. Itu artinya kendati ada 

kelemahan pada Jami‘ beliau tetap seorang yang jujur dalam pandangan As Saji. Selain itu 

Imam Tirmidzi sendiri selaku periwayat hadis ini telah menghasankan hadis Jami‘ bin Umair 

tersebut dan Al Hakim yang juga meriwayatkan hadis tersebut menyatakan shahih hadis 

Jami‘ bin Umair. Bukankah seperti kata anda Ulama yang merawikan hadis lebih 

mengetahui hadis yang ia riwayatkan. Lagipula apakah saudara tidak memperhatikan apa 

yang ditulis oleh Ibnu Hajar setelah ia menyebutkan dalam At Tahdzib berbagai pandangan 

ulama seperti Abu Hatim, Al Ajli, Bukhari, As Saji, Ibnu Ady, Ibnu Hibban dan Ibnu Numair 

kemudian dalam At Taqrib beliau memberikan predikat shaduq yukhti‟u(jujur tetapi salah) 

bagi Jami‘ bin Umair. Bukankah predikat ini membuat hadis Jami‘ layak untuk dijadikan 

syahid(pendukung). 

Adz Dzahabi, “Tertuduh pemalsu hadits.” 

Rasanya ada terjemahan saudara haulasyiah yang perlu dijelaskan lagi. Ketika 

menterjemahkan komentar Adz Dzahabi “Tertuduh pemalsu hadis”, kalimat aslinya adalah 

Jami‟ muttaham yang bagi kami artinya Jami‟ tertuduh. Tidak ada penyebutan tentang 

pemalsu hadis. 

Maka atas dasar kesaksian dari para ulama‟ diatas, Jami atau Jumai‟ bin Umair adalah 

rawi yang tidak bisa dipakai, karena ia memiliki sekian banyak cacat: Pemalsu hadits, 

haditsnya perlua dikaji lagi, pendusta, haditsnya munkar, tertuduh, salah dalam 

meriwayatkan hadits.  

Dari sekian banyak cacat yang disebutkan kami menolak tuduhan pemalsu hadis dan 

pendusta bagi Jami‘ bin Umair karena tuduhan pemalsu hadis hanya dinyatakan Ibnu Hibban 

bertentangan dengan pernyataan Abu Hatim, Al Ajli, Ibnu Hajar dan At Tirmidzi ditambah 
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lagi ternyata Ibnu Hibban sendiri memasukkan Jami‟ ke dalam Ats Tsiqat artinya Ibnu 

Hibban telah mengantagonis dirinya sendiri. Dan tuduhan dusta Ibnu Numair hanya beliau 

sendiri yang mengatakannya dan itupun tanpa alasan yang kuat. 

Maka sangat keliru ketika Saudara Secondprince menyimpulkan bahwa Jami‟ adalah perawi 

tsiqah. Bahkan Ibnu Hajar dan Abu Hatim tidak menjulukinya tsiqah 

Baiklah, kami keliru disini ketika menggunakan kata tsiqah, yang lebih tepat kalau dikatakan 

bahwa penta‟dilan terhadap Jami‟ lebih diterima dibanding penjarhan kepadanya. Jami‘ 

adalah perawi shaduq dan hadisnya hasan. Ibnu Hajar dan Abu Hatim telah memberikan 

predikat ta‘dil pada Jami‘ bin Umair. Oleh karena itu hadisnya layak untuk dijadikan syahid 

atau pendukung. 

Ketika menanggapi pembahasan kami terhadap tuduhan dusta terhadap Jami‘, saudara 

haulasyiah berkata 

Tentu ya Saudara Secondprince, kedustaan memiliki pengaruh besar terhadap kredibilitas 

seorang rawi, karena yang dimaksud perawi „adl/tsiqah adalah: “Perawi yang memiliki 

perangai baik yang membawa pelakunya untuk selalu melakukan ketaqwaan, menjauhi 

perbuatan dosa, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bisa menghilangkan 

kewibawaannya.” (Ta‟liqat Atsariyyah „alal Manzhumah Al Baiquniyyah hal 31) 

Maka seorang rawi yang berdusta berarti ia memiliki perangai buruk, membawa dirinya 

melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan dosa, dan menjatuhkan kewibawaannya.” 

Pantaskah perawi seperti ini dikatakan tsiqah?? 

Permasalahannya bukanlah seperti itu wahai saudara haulasyiah, tentu jika memang seorang 

perawi dikenal berdusta atau sudah terbukti berdusta maka riwayatnya tidak bisa diterima. 

Tetapi permasalahannya adalah benarkah tuduhan dusta yang dilontarkan itu?. Bukankah 

Ibnu Numair bisa keliru dalam hal ini, bukankah kedustaan yang beliau contohkan adalah 

sesuatu yang aneh yaitu soal burung yang beranak di langit. Alasan itu sendiri sungguh asing 

dalam jarh-jarh yang pernah kami baca. 

Bukankah telah cukup dikenal perawi-perawi yang dikatakan oleh sebagian ulama sebagai 

pendusta tetapi kenyataannya ia seorang yang jujur atau tsiqat. Bukankah Ibnu Ishaq yang 

dikatakan oleh Imam Malik sebagai Dajjal dan Ia yang dikatakan pendusta oleh Sulaiman At 

Taimi, Hisyam bin Urwah dan Yahya Al Qatthan telah ditsiqatkan oleh banyak Ulama lain. 

Bukankah Ibnu Ishaq telah dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Main, Ibnu Saad, Ibnu Hibban, dan 

Al Ajli. Bukankah Ibnu Ishaq telah dikatakan Ibnu Hajar sebagai shaduq(jujur), Bukankah 

Ibnu Ishaq adalah orang yang dikatakan Adz Dzahabi sebagai “hadis Ibnu Ishaq itu hasan di 

samping itu sikapnya baik dan jujur.Meskipun riwayat yang disampaikannya seorang diri 

dinilai mungkar karena hafalannya sedikit,banyak para imam hadis menjadikannya sebagai 

hujjah”. Jadi bukankah banyak ulama yang telah menta‘dilkan Ibnu Ishaq walaupun ia 

dituduh oleh beberapa orang sebagai pendusta. 

Kemudian ketika kami mengomentari jarh Ibnu Hibban, saudara haulasyiah menanggapi 

Sabar wahai Saudara Secondprince, jangan terburu-buru! Imam Dzahabi juga menjuluki 

beliau sebagai muttaham sebagai Pemalsu hadits, dan tidak ada ulama‟ yang 

mengingkarinya. Lagi pula tidak ada yang memujinya kecuali hanya 2 orang saja. 
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Telah kami sebutkan bahwa Adz Dzahabi kendati ia mendhaifkan Jami‘ beliau tidak 

menyebutnya sebagai pemalsu hadis. Beliau hanya menyebutnya sebagai Tertuduh dalam At 

Talkhis. Hal ini berbeda dengan Ibnu Hibban yang jelas-jelas menyebut yadha‟ul 

hadits(pemalsu hadis). Telah disebutkan siapa yang menta‘dilkan beliau Jami‘ bin Umair 

yaitu Abu Hatim, Al Ajli, At Tirmidzi, Al Hakim dan Ibnu Hajar.  

Makna Munkar adalah, “Riwayat rawi dha‟if menyelisihi riwayat rawi tsiqah.” 

Maka demikianlah keadaan riwayat ini, menyelisihi riwayat-riwayat para perawi yang tsiqah 

sebagaimana yang telah kami jelaskan pada edisi lalu. 

Sayangnya telah kami jelaskan bahwa riwayat ini tidak menyelisihi riwayat apapun. Silakan 

dilihat kembali penjelasan kami. 

Saudara Secondprince, jangan terlalu terburu-buru untuk menghukumi kedua sanad ini, 

sanad hadits Jami‟ bin „Umair tidak bisa dijadikan sebagai mutaba‟ah, karena mutaba‟ah 

memiliki beberapa syarat, diantaranya adalah keadaan sanad yang dijadikan mutaba‟ah 

tidak Syadid Dha‟f (lemah sekali). Adapun perihal Jami‟ bin Umair keadaannya adalah, 

Pemalsu hadits, perlua dikaji ulang, pendusta, haditsnya munkar, tertuduh, salah dalam 

meriwayatkan hadits. Maka sekali lagi, sanad hadits ini tidak sah sesuai dengan kaedah ilmu 

mustholah untuk dijadikan sebagai mutaba‟ah. 

Alhamdulillah, kami sudah lama mempelajari ini dan pelan-pelan meneliti bahwa kedua 

sanad hadis ini saling menguatkan, yang mana kesimpulan kami yaitu hadis Abdullah bin 

Atha‟ adalah shahih dan hadis Jami‟ itu hasan. 

Kesimpulannya adalah, riwayat Abdullah bin „Atho tetap lemah karena tidak ada sanad lain 

yang menguatkannya dan riwayat Jami‟ bin Umair bathil karena ia telah tertuduh sebagai 

pemalsu hadits 

Silakan, kami sudah memberikan perincian panjang lebar dan kami lihat sepertinya saudara 

punya kecenderungan tersendiri kepada Ibnu Hibban, silakan-silakan. 

Bicara soal sanad lain, hadis dengan makna seperti ini bahwa Yang paling dicintai Rasulullah 

SAW adalah Fatimah juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak no 4376 dari 

Zaid bin Aslam dari ayahnya, mengenai riwayat ini Al Hakim berkata 

 حذ٠س صح١ح اإلعٕاد ػٍٝ ششط اٌش١خ١ٓ ٌُٚ ٠خشظاٖ

Hadis shahih sesuai syarat Bukhari Muslim tetapi mereka tidak meriwayatkannya 

Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas sebagaimana yang disebutkan oleh Al Haitsami 

dalam Majma‟ Az Zawaid 9/325 no 15195 dan ia berkata 

 سٚاٖ اٌطثشأٟ ٚسظاٌٗ سظاي اٌصح١ح

Hadis riwayat Thabrani dan para perawinya adalah perawi shahih. 

 

Ketika kami menunjukkan kontradiksi Syaikh Al Albani maka saudara haulasyiah 
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memberikan tanggapan pembelaan. Tetapi apapun itu tetap saja kontradiksi itu adalah 

kekeliruan Syaikh Al Albani. Saudara haulasyiah berkomentar 

Demikian juga yang terjadi pada diri Syaikh Al Albani Rahimahullah Ta‟ala, tak jarang 

dalam berbagai karyanya kita dapati beliau rujuk, yang semula menshahihkan kini berganti 

mendha‟ifkan atau sebaliknya. Maka tidak benar kalau dikatakan beliau mendha‟ifkan hadits 

ini hanya disebabkan kebenciannya terhadap pihak tertentu, tentu beliau sangat jauh dari 

sifat ini, semuanya beliau hukumi secara ilmiyah menurut kaedah ilmu hadits yang dipakai 

ulama‟ terdahulu. Sebagai contoh, ketika beliau menghukumi sebuah hadits yang berbicara 

tentang hukum buang hajat (lihat: Misykah no356), semula beliau mendha‟ifkannya karena 

ada dua cacat fatal pada sanadnya, ternyata beberapa tahun kemudian beliau 

menshahihkannya dikarenakan ada jalur lain yang menguatkannya, beliau berkata, 

“Sekarang, baru kami dapati dari Ibnu Qaththan Jazahullahu Khairan sanad yang bagus ini 

dari selain jalur Ikrimah bin Ammar. Maka wajib untuk memindahkan (hadits ini) dari 

Dha‟if Abi Daud ke Shahih Abi Daud, dari Dha‟if Al Jami‟ ke Shahih Al Jami‟, dari Dha‟if 

At Targhib ke Shahih At Targhib, dan dari Dha‟if Ibnu Majah ke Shahih Ibnu Majah.” 

Dalam tempat lain, ketika beliau rujuk dari sebuah hadits yang semula beliau shahihkan 

kemudian beliau dha‟ifkan, “Dahulu aku sempat lalai dari cacat ini ketika aku mentakhrij 

kitab Syarhu Al „Aqidah Ath Thahawiyah, aku pun menshahihkannya (no. 516) karena hanya 

melihat pada zhahir sanad, sekarang aku rujuk darinya, hanya Allah lah yang memberi 

taufik dan aku memohon ampun kepada-Nya atas kekeliruanku…” 

Demikian pula ketika beliau rujuk dari menghukumi sebuah hadits yang semula 

mendha‟ifkannya kemudian memaudhu‟kannya, “Inilah yang aku sebutkan dalam kitabku 

Dha‟if Al Jami‟. Sekarang, aku telah meneliti sanadnya yang muzhlim dan aku perhatikan 

matannya maka tampaklah bagiku bahwa hadits ini maudhu‟. (Adh Dha‟ifah no3272) 

“Sekarang, aku telah teliti sanadnya, maka aku rujuk yang semula menghukuminya dha‟if 

menjadi maudhu‟ disebabkan riwayat rawi kadzdzab ini…” (Adh Dha‟ifah no3290) 

Semua kasus yang saudara haulasyiah sampaikan berbeda dengan kasus hadis ini. Perbedaan 

yang jelas adalah pada semua riwayat yang saudara itu sampaikan terlihat dengan jelas kalau 

Syaikh Al Albani mengakui kekeliruan yang ia buat dengan kata lain pernyataan rujuk atau 

koreksi itu berasal dari Syaikh sendiri. Tetapi pada kasus hadis Jami‘ bin Umair sejauh yang 

kami tahu, kami tidak menemukan pernyataan Syaikh yang meralat atau mengakui kekhilafan 

yang ia buat. 

Jika dikatakan Syaikh terkhilaf dengan suatu ilmu yang belum ia ketahui ketika 

menghasankan hadis Jami‘ bin Umair maka kami katakan bagaimana bisa?. Bukankah alasan 

Syaikh mendhaifkan hadis ini adalah kredibilitas Jami‘ bin Umair yang dikatakan tertuduh 

pemalsu hadis. Apakah ketika beliau menilai kitab Misykat, khilaf dari pandangannya apa 

yang dikatakan oleh Ibnu Hibban. Bukankah pernyataan Ibnu Hibban itu sangat mudah 

ditemukan dalam At Tahdzib bagi siapa saja yang memiliki kitab tersebut. Kami pribadi yang 

jelas bukan apa-apanya bisa melihat dengan mudah pernyataan Ibnu Hibban tersebut apalagi 

seorang Syaikh seperti Syaikh Al Albani. Bagi kami sangat jelas Syaikh melakukan 

kontradiksi dan beliau memiliki 2 pendapat yang berbeda soal hadis Jami‘. Walaupun begitu 

seperti yang dikatakan oleh saudara haulasyiah kesalahan atau kekeliruan adalah suatu 

kewajaran tapi sangat tidak wajar untuk terus berkeras pada kesalahan. 

Pada tulisan kami ini hanya menanggapi seputar riwayat hadits, walaupun masih sangat 

banyak dari tulisan Saudara Secondprince yang perlu diluruskan  
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Kami mengucapkan terimakasih kepada saudara haulasyiah yang berkenan menanggapi 

tulisan kami. Silakan jika saudara berkenan untuk meluruskan tulisan kami yang lain karena 

dengan itu kami juga bisa belajar banyak dari saudara, syukron. 

Salam Damai 

. 

. 

Catatan : 

 Maafkan kalau baru bisa update sekarang, karena sesuatu hal kami jadi sangat sibuk 

akhir-akhir ini 

 Maafkan kalau selama kami vakum beberapa hari ini ada hal-hal dari blog ini yang 

tidak mengenakkan 

 

Kedudukan Hadis ”Memandang Ali Adalah Ibadah” 

Posted on November 23, 2008 by secondprince  

Kedudukan Hadis ”Memandang Ali Adalah Ibadah” 

 لاي سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ إٌظش إٌٝ ػٍٟ ػثادج

Rasulullah SAW bersabda “Memandang Ali Adalah Ibadah” 

Hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat di antaranya, Abdullah bin Mas‘ud RA, Abu 

Bakar RA, Aisyah RA, Usman bin Affan RA, Jabir bin Abdullah RA, Muadz RA, Imran bin 

Hushain RA, Abu Hurairah RA dan lain-lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al Hakim dalam Al 

Mustadrak 3/141 hadis Imran bin Hushain no 4681, hadis Ibnu Mas‘ud no 4682 dan 4683. Al 

Hakim berkata pada hadis Imran bin Hushain 

 حذ٠س صح١ح اإلعٕاد ٚشٛا٘ذٖ ػٓ ػثذ هللا تٓ ِغؼٛد صح١حح

Hadis ini shahih yang didukung oleh hadis shahih dari Ibnu Mas‟ud. 

Adz Dzahabi berkata dalam Talkhis Al Mustadrak  

 ِٛضٛع ، ٚشا٘ذٖ صح١ح

hadis ini maudhu‟ dan penguatnya shahih 

. 

Syaikh Al Albani dalam kitabnya Silsilah Adh Dhaifah no 4702 menyatakan hadis ini 

maudhu‘ dan menolak pernyataan Hakim dan Adz Dzahabi. Beliau membicarakan panjang 

https://secondprince.wordpress.com/2008/11/23/kedudukan-hadis-memandang-ali-adalah-ibadah/
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lebar sanad hadis ini dan mengkritik satu-persatu sanad hadis tersebut. Semua sanad hadis ini 

memang tidak satupun lepas dari kritik tetapi hadis ini telah diriwayatkan dengan banyak 

sanad dan saling kuat-menguatkan. Jalaluddin As Suyuthi telah membawakan banyak syahid 

atau penguat bagi hadis ini. 

Saudara haula syiah dalam salah satu tulisannya mengatakan tentang hadis ini 

bahwa walaupun memiliki banyak penguat tapi semuanya lemah dan palsu sehingga tidak 

dapat merubah kedudukannya yang mudhu‟(palsu). 

Anehnya, Al Hafiz As Suyuthi telah menyatakan bahwa hadis ini hasan dalam kitabnya 

Tarikh Al Khulafa 1/70, beliau berkata 

إٌظش إٌٝ ” ٚأخشض اٌطثشأٟ ٚاٌحاوُ ػٓ اتٓ ِغؼٛد سضٟ هللا ػّٕٙا أْ إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي 

.إعٕادٖ حغٓ” ػٍٟ ػثادج   

Diriwayatkan oleh Thabrani dan Al Hakim dari Ibnu Mas‟ud RA bahwa Nabi SAW bersabda 

“Memandang Ali Adalah Ibadah”. Hadis ini sanadnya hasan 

. 

Kontradiksi Saudara haulasyiah 
Kontradiksi yang saya maksud adalah mengenai dasar-dasar yang beliau gunakan dalam 

tulisan-tulisannya. Saya akan menerapkan dasar yang ia gunakan dalam salah satu tulisannya 

yang membantah saudara jakfari untuk menilai tulisannya tentang hadis “Memandang Ali 

adalah Ibadah”. Ia berkata bahwa Ulama yang meriwayatkan hadis lebih mengetahui hadis 

yang ia bawakan dibanding orang lain. Berikut saya kutip pernyataan beliau 

karena menurut kaedah ilmu hadits: “Perowi itu lebih tahu terhadap hadits yang ia 

riwayatkan”. 

Jika memang begitu maka sudah selayaknya kalau Al Hakim yang meriwayatkan hadis ini 

dan menyatakan hadis ini shahih lebih dapat diterima daripada mereka yang menyatakan 

palsunya hadis ini. 

 

Pada tulisannya yang membantah saudara Jakfari itu, ia juga berhujjah dengan Pernyataan 

Ulama Ibnu Hajar Al Haitsami yang ia katakan sebagai Ulama pakar hadis 

Untuk lebih meyakinkan lemahnya hadits diatas, mari kita simak kesimpulan dari seorang 

pakar hadits, Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullah: 

“Diriwayatkan Thabarani dalam Ash-Shaghir dan Al-Ausath, pada sanadnya terdapat 

beberapa rawi yang tidak aku ketahui.” 

Anehnya Ibnu Hajar Al Haitsami menyatakan hadis ”Memandang Ali adalah ibadah” 

sebagai hadis hasan dalam kitabnya Ash Shawaiq Al Muhriqah 2/360 

 أخشض اٌطثشأٟ ٚاٌحاوُ ػٓ اتٓ ِغؼٛد سضٟ هللا ػٕٗ أْ إٌثٟ لاي إٌظش إٌٝ ػٍٟ ػثادج إعٕادٖ حغٓ

http://haulasyiah.wordpress.com/2008/11/05/kedudukan-hadits-memandang-ali-adalah-ibadah/
http://haulasyiah.wordpress.com/2008/11/20/ahlul-bait-bagaikan-pintu-pengampunan/
http://haulasyiah.wordpress.com/2008/11/20/ahlul-bait-bagaikan-pintu-pengampunan/
http://haulasyiah.wordpress.com/2008/11/20/ahlul-bait-bagaikan-pintu-pengampunan/
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Dikeluarkan oleh Thabrani dan Al Hakim dari Ibnu Mas‟ud RA bahwa Nabi berkata 

“Memandang Ali Adalah Ibadah”. Hadis ini hasan 

Ibnu Hajar Al Haitsami adalah ulama sunni yang mengkritik Syiah dalam kitabnya Ash 

Shawaiq Al Muhriqah. Tetapi beliau sepertinya cukup objektif untuk tetap menyatakan hadis 

di atas hasan dan tidak menuduh Syiah memalsukan hadis ini. Coba simak kata-kata saudara 

haulasyiah yang ini 

Kalau saja seorang Al-Haitsami, yang merupakan pakar hadits mengatakan demikian, 

bagaimana dengan kita??! Dimana kadar ilmu kita di bandingkan ilmu mereka?? 

Agak aneh menurut saya, bukankah pakar hadis yang dikatakan oleh saudara haulasyiah itu 

justru menghasankan hadis “Memandang Ali adalah ibadah”. Tetapi saudara haulasyiah 

justru menyatakan hadis tersebut lemah dan palsu. 

. 

. 

Hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh mereka yang dikatakan sebagai pemalsu hadis. 

Tetapi diriwayatkan juga oleh perawi shaduq yang walaupun sering salah tetapi dikuatkan 

oleh yang lain 

Salah satu sanad hadis Ibnu Mas‘ud telah dikritik oleh Syaikh Al Albani karena di dalamnya 

ada Yahya bin Isa Ar Ramli, beliau Syaikh berkata Ar Ramli telah didhaifkan oleh Ibnu Main 

dan An Nasa‘I mengatakan ia tidak kuat. Hal ini memang benar sebagaimana disebutkan 

dalam At Tahdzib juz 11 no 428, tetapi disana disebutkan juga kalau Yahya Ar Ramli adalah 

perawi yang dijadikan hujjah oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. 

Imam Ahmad memuji Yahya bahwa ia muqarib Al hadis dan hadisnya hasan. Al Ajli 

menyatakan ia tsiqat tapi tasyayyu‘ dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Ibnu 

Hajar dalam At Taqrib 2/311 memberikan predikat shaduq yukhti‘u (jujur walau terkadang 

salah). Dengan kata lain hadis Yahya ini derajatnya hasan jika dikuatkan oleh jalan-jalan 

lain. 

Al Haitsami dalam Majma‘ Az Zawaid 9/157 hadis no 14694 menyebutkan hadis ini dan 

berkata 

سٚاٖ اٌطثشأٟ ٚف١ٗ أحّذ تٓ تذ٠ً ا١ٌاِٟ ٚشمٗ اتٓ حثاْ ٚلاي ِغرم١ُ اٌحذ٠س ٚاتٓ أتٟ حاذُ ٚف١ٗ ضؼف 

 ٚتم١ح سظاٌٗ سظاي اٌصح١ح 

Hadis riwayat Thabrani dan di dalamnya ada Ahmad bin Badil Al Yamiy yang ditsiqatkan 

Ibnu Hibban (yang berkata “hadisnya lurus”) dan Ibnu Abi Hatim walaupun ada kelemahan 

padanya, dan perawi lainnya adalah para perawi shahih. 

Dalam At Tahdzib juz 1 no 14 disebutkan bahwa An Nasa‘I mengatakan la ba‟sa bihi (tidak 

mengapa), Ibnu Abi Hatim berkata Mahalluhu shidqu(tempat kejujuran), dan Ibnu Hibban 

menyatakan tsiqat. Kelemahan padanya dikarenakan ia meriwayatkan hadis mungkar 

sehingga Daruquthni berkata Layyin(lemah). Tetapi walaupun begitu ia bukan seorang 
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pemalsu hadis atau pendusta. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau Ibnu Hajar dalam At 

Taqrib memberikan predikat shaduq lahu auham (jujur tetapi sekali-kali salah). 

Dengan memperhatikan riwayat Ath Thabrani dan Al Hakim di atas, dapat dilihat bahwa 

walaupun ada kelemahan pada sanadnya tetapi kelemahan ini tertutupi oleh sanad-sanadnya 

yang saling menguatkan. Ini adalah salah satu contoh walaupun hadis ini diperbincangkan 

sanadnya tetapi sanad-sanadnya banyak dan saling menguatkan sehingga As Suyuthi dan 

Ibnu Hajar menyatakan hadis tersebut hasan. Bahkan Sayyid Abdul Aziz bin Shiddiq Al 

Ghumari menulis kitab khusus Al Ifada yang membuktikan keshahihan hadis ini. 

Salam Damai 

. 

. 

Catatan : Tulisan ini hanya menampilkan sisi lain atau pendapat lain dari hadis 

“Memandang Ali Adalah Ibadah” yang dinyatakan palsu oleh sebagian orang.  

 

Kedudukan Hadis ”Manusia Yang Paling Dicintai 

Rasulullah Adalah Fatimah dan Ali” 

Posted on November 18, 2008 by secondprince  

Kedudukan Hadis ”Manusia Yang Paling Dicintai Rasulullah SAW Adalah Fatimah 

dan Ali” 

 واْ أحة إٌغاء إٌٝ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فاطّح ، ٚ ِٓ اٌشظاي ػٍٟ

Wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW adalah Fatimah dan dari kalangan laki-laki 

adalah Ali. 

Hadis Shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi hadis no 3868 dan Al Hakim 

dalam Mustadrak As Shahihain hadis no 4735 dari Ja‟far bin Ziyad Al Ahmar dari Abdullah 

bin Atha‟ dari Abdullah bin Buraidah dari Ayahnya. Imam Tirmidzi menyatkan bahwa hadis 

ini hasan dan Al Hakim mengatakan kalau hadis ini shahih. Adz Dzahabi dalam Talkhis Al 

Mustadrak juga menshahihkan hadis ini. 

Syaikh Al Albani dalam kitabnya As Silsilah Al Ahadits Adh Dha‟ifah no 1124 menyatakan 

bahwa hadis ini batil. Beliau berkata 

“(Adapun) Abdullah bin Atha‟, Imam Dzahabi sendiri mengatakan dalam kitabnya Adh 

Dhu‟afa‟, „berkata Nasa‟i, „tidak kuat.‟ Dan Al Hafizh berkata dalam Taqrib, „Jujur, tapi 

salah (dalam meriwayatkan hadits) dan (ia seorang) mudallis.‟.” 

https://secondprince.wordpress.com/2008/11/18/kedudukan-hadis-%e2%80%9cmanusia-yang-paling-dicintai-rasulullah-adalah-fatimah-dan-ali%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2008/11/18/kedudukan-hadis-%e2%80%9cmanusia-yang-paling-dicintai-rasulullah-adalah-fatimah-dan-ali%e2%80%9d/
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Adz Dzahabi berkata dalam kitabnya Mughni Adh Dhu‟afa bahwa Abdullah bin Atha‟ adalah 

Gurunya Syu‟bah yang dinyatakan tsiqat, berkata Nasa‟I „tidak kuat‟. Adz Dzahabi dalam Al 

Kasyf no 2860 justru mengatakan kalau Abdullah bin Atha‟ shaduq(jujur). Dan begitu pula 

yang beliau sebutkan dalam Mizan Al I‟tidal biografi no 4451 Shaduq Insya Allah. Jadi dalam 

pandangan Dzahabi sendiri Abdullah bin Atha‟ adalah seorang yang jujur. Ibnu Syahin 

dalam Tarikh Asma‟ Ats Tsiqat no 622 berkata bahwa Abdullah bin Atha‟ perawi kufah yang 

tsiqat. Dalam Tahdzib At Tahdzib juz 5 no 551 disebutkan bahwa Abdullah bin Atha‘ adalah 

perawi Muslim dan Ashabus Sunan(ini berarti walaupun Imam Nasa‟I mengatakan ia tidak 

kuat beliau tetap menulis hadis Abdullah dalam Kitab Sunannya), Imam Tirmidzi berkata 

bahwa ia tsiqat di sisi ahli hadis, Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat dan Ibnu 

Main juga menyatakan ia tsiqat. 

Syaikh Al Albani melanjutkan, „(ia seorang mudallis) dan pada sanad ini meriwayatkan 

dengan „an‟anah, perawi seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah walaupun ia tsiqah. Terlebih, 

jika ternyata ia hanya seorang yang shaduq (kedudukan shaduq dibawa kedudukan tsiqah). 

Sudah jelas bahwa beliau adalah tsiqah, dan dalam hadis ini memang beliau meriwayatkan 

dengan „an‟anah tetapi beliau tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Dan 

sebagaimana disebutkan dalam At Tahdzib kalau Abdullah bin Atha‘ memang meriwayatkan 

hadis dari Abdullah bin Buraidah. Disebutkan dalam Thabaqat Al Mudallisin bahwa ia 

seorang mudallis martabat awal, yang berarti tidak terlalu parah tadlisnya dan tidak merusak 

hadisnya. Jadi tidak bisa begitu saja dikatakan tidak menjadi hujjah 

. 

Syaikh Al Albani berkata 

Kemudian yang meriwayatkan darinya adalah Ja‟far bin Ziyad Al Ahmar, keadaanya 

diperselisihkan. Imam Dzahabi dalam Adh Dhu‟afa‟ berkata, „ia tsiqah tapi (sering 

meriwayatkan) sendirian.‟ 

Berkata Ibnu Hibban, „(jika meriwayatkan hadits) terbolak balik.‟ 

Dan Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Taqrib, „Jujur, terpengaruh paham 

Syi‟ah.‟.” 

Ja‘far bin Ziyad adalah seorang yang tsiqah, Ibnu Syahin memasukkan beliau dalam kitabnya 

Tarikh Asma Ats Tsiqat no 164. Disebutkan dalam Tahdzib At Tahdzib juz 2 no142 berkata 

Imam Ahmad bahwa hadisnya baik, Ibnu Main menyatakan ia tsiqat, Yaqub bin Sufyan 

menyatakan ia tsiqat, Abu Zar‘ah dan Abu Daud menyatakannya shaduq(jujur), An Nasa‘I 

berkata “tidak ada cacat”, Al Fasawi menyatakan ia tsiqat, Ibnu Ady berkata ia seorang 

syiah yang baik, Usman bin Abi Syaibah menyatakan Ja‘far shaduq tsiqat dan Al Ajli berkata 

bahwa ia orang kufah yang tsiqat. Jadi Ja‘far bin Ziyad adalah perawi yang dikenal tsiqah dan 

tidak masalah apakah ia meriwayatkan sendirian atau tidak, lagipula ia tidak meriwayatkan 

hadis ini sendirian. Mengenai kesyiahannya maka itu tidak merusak hadisnya sebagaimana 

yang telah diketahui bahwa banyak ditemukan hadis perawi syiah dalam kitab shahih. 

Syaikh Al Albani kembali melanjutkan, „(jika perawinya) seperti dia (sering salah dan 

berpaham Syi‟ah) maka hati ini tidak tenang terhadap haditsnya, terlebih ketika berbicara 

tentang keutamaan Ali radhiallahu „anhu. Karena sudah diketahui, bagaimana sikap 

berlebihan Syi‟ah terhadap Ali, dan demikian banyaknya mereka membuat hadits-hadits 

dusta tentang keutamaannya. 
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Pernyataan seperti ini patut disayangkan keluar oleh seorang Syaikh seperti Al Albani. 

Pernyataan ini hanyalah dalih yang dicari-cari, kekeliruannya adalah sebagai berikut 

 Keutamaan Imam Ali bukanlah buat-buatan Syiah. Apakah Ahlus Sunnah tidak 

mengakui keutamaan Ali?. Bukankah banyak kitab hadis yang memuat keutamaan 

Imam Ali dan tidak jarang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh syiah tetapi hadis 

tersebut tetap dikatakan shahih. 

 Hadis di atas tidak ada sedikitpun mencerminkan ghuluw atau berlebihan, apakah 

berlebihan jika seorang Ayah mengatakan bahwa orang yang paling dicintainya 

adalah Anaknya sendiri. Berlebihankah jika Rasul SAW mengatakan yang paling 

Beliau SAW cintai adalah Fatimah dan Ali?. Ini adalah salah satu contoh Syiahpobhia 

yang menyerang para Ulama. 

 Mengenai Syiah yang dikatakan membuat hadis dusta maka apa hubungannya dengan 

perawi hadis ini. Apakah perawi hadis ini adalah seorang pendusta atau pembuat 

hadis palsu. Bukankah sudah jelas dilihat bahwa perawi ini dikenal tsiqah. Sungguh 

aneh sekali 

Hadis di atas sudah jelas diriwayatkan oleh para perawi tsiqah sehingga Al Hakim dan Adz 

Dzahabi sepakat menshahihkannya. 

. 

. 

Hadis dengan makna seperti ini juga diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi hadis no 3874 dan 

Mustadrak Al Hakim no 4744 dari Jami‟ bin Umair menceritakan “Aku bersama Bibiku 

menemui Aisyah RA dan bertanya kepadanya, Siapa orang yang paling dicintai Rasulullah 

SAW? Ia menjawab Fatimah. Aku kemudian bertanya “dan diantara laki-laki?”. Ia 

menjawab “suaminya”. Mengenai hadis ini Imam Tirmidzi berkata ”hasan gharib” dan Al 

Hakim menyatakan hadis ini shahih. 

 

Adz Dzahabi dalam Talkhis Al Mustadrak menyatakan Jami‟ tertuduh. Aisyah sama sekali 

tidak mengucapkan kata-kata itu. Pernyataan Adz Dzahabi adalah kurang tepat. Jami‘bin 

Umair adalah memang tertuduh Syiah tetapi beliau adalah Tabiin yang tsiqah. 

Dalam Tahdzib At Tahdzib juz 2 no 177 disebutkan 

 Abu Hatim berkata “Dia orang Kufah, seorang Tabiin dan Syiah yang terhormat. Dia 

jujur dan baik hadisnya”. 

 Al Ajli berkata “Dia seorang Tabiin yang tsiqat” 

 As Saji berkata “Dia memiliki hadis-hadis munkar, dia perlu diteliti lagi dan dia itu 

jujur” 

 Bukhari berkata “Dia perlu diteliti lagi” 

 Ibnu Adi berkata “Dia seperti yang dikatakan Bukhari, hadis-hadisnya perlu diteliti 

lagi. Hadis yang diriwayatkannya umumnya tidak diikuti orang” 

 Ibnu Numair berkata “Dia seorang yang paling banyak berdusta. Dia pernah berkata 

sesungguhnya burung jenjang itu beranak di langit dan anaknya tidak jatuh” 

 Ibnu Hibban berkata “Dia itu Rafidhah yang memalsukan hadis” 
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Tidak dipungkiri terdapat kontroversi seputar kedudukan Jami‘ bin Umair, tetapi dalam hal 

ini pernyataan tsiqat untuk beliau lebih tepat karena semua jarh yang ditetapkan untuk beliau 

tidak memiliki alasan yang kuat. Oleh karena itu Ibnu Hajar dalam At Taqrib berkata bahwa 

Jami‟ bin Umair adalah seorang yang jujur walau terkadang salah dan tasyayyu‟. 

Perhatikan, Ibnu Hajar memberikan Jami‘ bin Umair predikat yang sama dengan Abdullah 

bin Atha‘ tanpa tambahan mudallis. 

Mengenai Jarh terhadap Jami‘ maka pembahasannya sebagai berikut 

 Soal tuduhan dusta Ibnu Numair, beliau menampilkan alasan yang aneh karena cerita 

burung jenjang itu sendiri adalah suatu keanehan dan tidak berkaitan dengan 

kredibilitas meriwayatkan hadis. 

 Soal pernyataan Ibnu Hibban, hanya beliau sendiri yang menganggapnya pemalsu 

hadis tetapi tidak disertai dengan bukti yang jelas, oleh karena itu pernyataan beliau 

tidak bisa menjadi sandaran selagi terdapat banyak pujian ulama lain kepada Jami‘ bin 

Umair. Ditambah lagi Ibnu Hibban melakukan kontradiksi dimana ia memasukkan 

Jami‘ bin Umair ke dalam daftar perawi tsiqat Ats Tsiqat juz 4 no 2070. 

 Soal tuduhan meriwayatkan hadis mungkar, maka jelas tidak ada kemunkaran dalam 

hadis di atas(akan dijelaskan nanti) dan As Saji pun tetap menyatakan beliau jujur 

walaupun menurutnya hadis Jami‘ terkadang munkar. 

 Mengenai pernyataan Ibnu Ady bahwa riwayatnya tidak diikuti orang maka itu tidak 

ada kaitannya dengan hadis ini. Karena hadis ini sudah kita lihat diriwayatkan pula 

oleh Abdullah bin Atha‘. Kedua riwayat ini jelas saling menguatkan. 

Dengan pertimbangan di atas maka kami menilai bahwa hadis Jami‘ bin Umair ini sanadnya 

Hasan dan dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Atha‘ sehingga dapat dikatakan Shahih 

lighairihi. Syaikh Abu Ishaq Al Huwaini dalam Tahdzib Al Khasais no 107 telah menyatakan 

shahih hadis Jami‟ bin Umair tersebut. Sekedar informasi, hadis Jami‘ bin Umair ini telah 

dinyatakan hasan oleh Syaikh Al Albani sendiri dalam Misykat Al Mashabih juz 3 hal 342 

hadis no 6146. Anehnya dalam As Silsilah Al Ahadits Adh Dha‟ifah beliau mengatakan kalau 

hadis Jami‘ bin Umair ini batil. Sepertinya syiahpobhia membuat beliau mengantagonis 

dirinya sendiri. 

. 

. 

Syaikh Al Albani menyatakan hadis ini batil dan mungkar dengan alasan hadis ini 

bertentangan dengan hadis-hadis berikut 

Pertama: Al Imam Ahmad berkata, “Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid Al 

Haddad dari Kahmas dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, „Aku berkata kepada „Aisyah, 

Siapakah manusia yang paling dicintai rasulullah shalallahu „alaihi wasallam?‟ Ia 

menjawab, „‟Aisyah.‟ Aku bertanya lagi, „dan dari kalangan laki-laki?‟ Ia menjawab, 

„Bapaknya.‟ „Kemudian siapa lagi?‟ „Umar.‟ Lalu beliau menyebutkan beberapa orang 

lagi.” Syaikh Al Albani berkata, “Sanad hadits ini shahih, para perawinya semuanya 

terpercaya, perawi Al Bukhari.” 

Kedua: Diriwayatkan dari „Amr bin Al „Ash, ia berkata, “Aku mendatangi rasulullah 

shalallahu „alaihi wasallam, lalu aku bertanya, „Siapakah manusia yang paling engkau 
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cintai?‟ beliau menjawab, „‟Aisyah.‟ Aku bertanya lagi, „dari kalangan laki-laki?‟. 

„bapaknya.‟ Jawab beliau.” Diriwayatkan Al Bukhari, Muslim, dan Ahmad 4/203. 

Riwayat ini dikuatkan oleh hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan Ibnu Majah (101) dan 

Hakim (4/12) hanyasaja (pada riwayat ini) dicukupkan sampai perkataan rasulullah 

“Bapaknya”. Setelah menyebutkan riwayat ini Imam Hakim memberikan komentar, “Shahih, 

atas syarat Bukhari dan Muslim.” Memang hadits ini seperti yang beliau sebutkan 

Alasan ini sudah jelas batil, karena menyatakan hadis ini batil karena bertentangan dengan 

hadis Aisyah dan Abu Bakar(hadis ini memang shahih) adalah senjata makan tuan. 

Bagaimana dengan hadis-hadis berikut 

Dari Salim dari Ayahnyanya bahwa Nabi SAW mengangkat Usamah, lalu mereka 

memperbincangkannya. Nabi SAW bersabda “ Telah sampai kepadaku berita bahwa kalian 

memperbincangkan Usamah. Sungguh dia adalah manusia yang paling aku cintai”.(Fath Al 

Bari Syarh Shahih Bukhari jilid 21 hadis no4468) 

Dari Anas RA, ia berkata “Nabi SAW melihat beberapa wanita dan anak-anak berdatangan 

dari acara pernikahan. Beliau berdiri tegak bersabda “Ya Allah. Kalian adalah orang yang 

paling aku cintai”. Beliau mengucapkan kalimat tersebut tiga kali. (Mukhtasar Shahih 

Bukhari Syaikh Nashiruddin Al Albani hadis no 1608, Manaqib Al Anshar). 

Dari anas bin Malik RA, ia berkata “Seorang wanita Anshar bersama bayinya mendatangi 

Nabi SAW. Lalu Beliau SAW bersabda “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman 

tanganNya. Sesunggunya Kalian adalah orang yang paling aku cintai”. Beliau 

mengucapkannya sebanyak dua kali. (Mukhtasar Shahih Bukhari Syaikh Nashiruddin Al 

Albani hadis no 1609, Manaqib Al Anshar). 

Kalau Syaikh Al Albani menyatakan bahwa hadis yang paling dicintai Rasul SAW adalah 

Fatimah dan Ali sebagai hadis batil dengan alasan bertentangan dengan hadis yang paling 

dicintai Rasul SAW adalah Aisyah dan Abu Bakar. Maka apa yang akan beliau katakan 

dengan hadis-hadis di atas. Kenyataannya ketika membahas hadis-hadis tersebut sedikitpun 

beliau tidak pernah menyinggung bahwa hadis itu batil. Bukankah dengan cara berpikir 

Syaikh Al Albani maka hadis di atas juga bertentangan dengan hadis yang paling dicintai 

Rasul SAW adalah Aisyah dan Abu Bakar 

 Hadis bahwa Usamah yang paling dicintai Nabi SAW juga dimasukkan Syaikh Al 

Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadis As Shahihah dan beliau nyatakan shahih tanpa 

sedikitpun menyinggung bahwa hadis tersebut batil. 

 Begitu pula hadis yang menyatakan Wanita Anshar sebagai orang yang paling dicintai 

Nabi SAW tidak pernah disinggung sedikitpun hadis tersebut batil dalam kitab Syaikh 

Al Albani Mukhtasar Shahih Bukhari. 

Hal ini sudah cukup menyatakan bahwa perkataan Syaikh Al Albani bahwa hadis yang 

paling dicintai Rasul SAW adalah Fatimah dan Ali sebagai hadis batil adalah perkataan yang 

benar-benar batil. Bagaimana mungkin jika seorang ayah mengatakan bahwa anaknya 

adalah orang yang paling ia cintai maka itu disebut batil. Sedangkan Usamah dan wanita 

anshar yang bukan darah daging Nabi SAW ketika dikatakan bahwa mereka yang paling 

dicintai Nabi SAW maka Syaikh Al Albani diam seribu bahasa dan tidak sedikitpun 

menyinggung bahwa itu batil. 
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Tanbih : Apapun dalihnya, Syiahpobhia memang telah merambah di kalangan para ulama 

ternama(terutama Salafy). Syiahpobhia ini mewujud dalam bentuk kecurigaan dan sinisme 

yang berlebihan kepada hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait. Lucu sekali, kalau menyatakan 

Fatimah dan Ali sebagai yang paling dicintai Nabi SAW dikatakan sebagai ghuluw dan syiah 

ekstrim. Kemana Cinta kalian kepada Ahlul Bait, wahai para Salafy?. 

. 

Salam damai 

Catatan: 

 Tulisan ini adalah tanggapan terhadap tulisan Haula Syiah 

 Saya sudah pernah lho menulis ini sebelumnya  

 

Ayat Tathhir Khusus Untuk Ahlul Kisa’ 

Posted on Oktober 23, 2008 by secondprince  

Cahaya Di Atas Cahaya 

Seterang Apapun Tetap Harus Membuka Mata 

Ayat Tathhir Khusus Untuk Ahlul Kisa’ 

Dalam pembahasan sebelumnya kami pernah menyatakan bahwa Ahlul Bait dalam Al Ahzab 

ayat 33 adalah Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan AS dan 

Imam Husain AS. Merekalah Ahlul Bait yang dimaksud dan bukan seperti yang dinyatakan 

oleh sebagian orang bahwa Ahlul Bait tersebut adalah istri-istri Nabi. 

 إّٔا ٠ش٠ذ هللا ١ٌز٘ة ػٕىُ اٌشظظ أً٘ اٌث١د ٠ٚطٙشوُ ذط١ٙشا

Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan 

menyucikanmu sesuci-sucinya. (QS : Al Ahzab 33) 

Kali ini kami hanya ingin menunjukkan bahwa dalil-dalil yang shahih telah menetapkan dan 

mengkhususkan bahwa ayat di atas ditujukan kepada mereka yang terkenal dengan sebutan 

Ahlul Kisa‘ yaitu Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan AS 

dan Imam Husain AS. 

Dalam Sunan Tirmidzi hadis no 3205 dalam Shahih Sunan Tirmidzi Syaikh Al Albani 

http://haulasyiah.wordpress.com/2008/11/16/kedudukan-hadits-manusia-yang-paling-dicintai-rasulullah-adalah-fathimah-dan-ali/
https://secondprince.wordpress.com/2008/10/23/ayat-tathhir-khusus-untuk-ahlul-kisa%e2%80%99/
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ػٓ ػّش تٓ أتٟ عٍّح ست١ة إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ لاي ٌّا ٔضٌد ٘زٖ ا٠٢ح ػٍٝ إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ 

فٟ ت١د أَ عٍّح فذػا فاطّح ٚ حغٕا  {إّٔا ٠ش٠ذ هللا ١ٌز٘ة ػٕىُ اٌشظظ أً٘ اٌث١د ٠ٚطٙشوُ ذط١ٙشا  }عٍُ 

ٚ حغ١ٕا فعٍٍُٙ تىغاء ٚ ػٍٟ خٍف ظٙشٖ فعٍٍُٙ تىغاء شُ لاي اٌٍُٙ ٘ؤالء أً٘ ت١رٟ فأر٘ة ػُٕٙ اٌشظظ 

 ٚطٙشُ٘ ذط١ٙشا لاٌد أَ عٍّح ٚأٔا ِؼُٙ ٠ا ٔثٟ هللا ؟ لاي أٔد ػٍٝ ِىأه ٚأٔد ػٍٝ خ١ش

Dari Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW yang berkata “Ayat ini turun kepada Nabi 

SAW {Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait 

dan menyucikanmu sesuci-sucinya.} di rumah Ummu Salamah, kemudian Nabi SAW 

memanggil Fatimah, Hasan dan Husain dan menutup Mereka dengan kain dan Ali berada di 

belakang Nabi SAW, Beliau juga menutupinya dengan kain. Kemudian Beliau SAW berkata “ 

Ya Allah Merekalah Ahlul BaitKu maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah 

Mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah berkata “Apakah Aku bersama Mereka, Ya Nabi 

Allah?. Beliau berkata “Kamu tetap pada kedudukanmu sendiri dan kamu dalam kebaikan”. 

Hadis ini menjelaskan bahwa Ayat yang saat itu turun di rumah Ummu Salamah RA hanya 

penggalan Al Ahzab 33 yang berbunyi {Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan 

dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.}. Ayat ini dalam 

hadis di atas disebutkan bahwa ditujukan untuk Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah AS, 

Imam Ali AS, Imam Hasan AS dan Imam Husain AS. Ayat ini tidak turun untuk istri-istri 

Nabi SAW. Buktinya adalah sebagai berikut 

Perhatikan Al Ahzab ayat 32,33 dan 34 berikut 

Ayat ke-32 berbunyi begini 

Hai Istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. 

Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 

penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. 

Ayat ke-33 berbunyi begini 

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari 

kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.  
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Ayat ke-34 berbunyi begini 

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui. 

Yang dicetak tebal adalah bagian yang khusus untuk Ahlul Kisa‘ dan bukan istri-istri Nabi 

SAW. Sehingga jika digabungkan maka hasilnya begini 

Bagian yang untuk Istri-istri Nabi SAW adalah berikut 

Hai Istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. 

Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 

penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di 

rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah 

yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Dan 

ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui. 

Sedangkan bagian untuk Ahlul Kisa‘ adalah berikut 

Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait 

dan menyucikanmu sesuci-sucinya. 

Kedua bagian ini diturunkan secara terpisah dan hadis Sunan Tirmidzi di atas adalah bukti 

jelas bahwa kedua bagian ini turun terpisah. Mari kita buat Rekontruksi. 

. 

. 

Hipotesis Null  

Seandainya memang kedua bagian tersebut turun bersamaan maka bunyinya akan seperti ini. 

Hai Istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. 

Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 

penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di 
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rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah 

yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. 

Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan 

menyucikanmu sesuci-sucinya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat 

Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui. 

Mari kita andaikan bahwa ayat tersebut turun dengan bunyi(lafaz) seperti ini di rumah Ummu 

Salamah 

Verifikasi 

Dengan menggunakan hadis Sunan Tirmidzi di atas sebagai alat penguji maka ada hal yang 

aneh disini yaitu 

 Hadis Sunan Tirmidzi hanya menyebutkan bahwa ayat yang turun saat itu hanya 

bagian yang ini saja Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari 

kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya. {Tidak sesuai dengan 

hipotesis} 

 Hadis Sunan Tirmidzi menyebutkan bahwa tepat ketika ayat tersebut turun Rasulullah 

SAW anehnya tidak memanggil Istri-istri Beliau. Bukankah ayat tersebut turun di 

rumah Ummu Salamah dan istri-istri Beliau jelas punya rumah sendiri maka jika 

memang ayat tersebut bunyinya seperti itu dan tertuju untuk istri-istri Beliau maka 

sudah pasti Beliau akan langsung memanggil Istri-istri Beliau yang lain. Hadis Sunan 

Tirmidzi malah menunjukkan hal yang berbeda yaitu justru Rasulullah SAW 

memanggil orang lain yang bukan istriNya yaitu Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, 

Imam Hasan AS dan Imam Husain AS. {Tidak sesuai dengan hipotesisnya} 

 Hadis Sunan Tirmidzi menunjukkan Tepat setelah ayat tersebut turun Ummu 

Salamah berkata ”Apakah Aku bersama Mereka, Ya Nabi Allah?. Hal ini adalah 

aneh dan sangat tidak sinkron karena Apalagi yang perlu ditanyakan, apakah kata-kata 

awal pada ayat ke-32 Hai Istri-istri Nabi masih kurang jelas sehingga Ummu 

Salamah perlu bertanya kepada Nabi. Jika memang ayat tersebut ditujukan untuk istri-

istri Nabi maka Ummu Salamah tidak akan bertanya apapun. Ya sudah jelas kan kalau 

beliau adalah istri Nabi. Apakah Ummu Salamah tidak memahami kata-kata yang 

mudah seperti itu?. Adanya pertanyaan tersebut telah menggugurkan postulat awal 

bahwa ayat tersebut diturunkan untuk Istri-istri Nabi SAW. {Tidak sesuai dengan 

hipotesis} 

. 

. 

Hipotesis Tandingan 



 1483 

Ayat Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul 

Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya turun sendiri untuk Rasulullah SAW, Sayyidah 

Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan AS dan Imam Husain AS. 

Verifikasi  

Dengan menggunakan hadis Sunan Tirmidzi sebagai penguji maka didapatkan sebagai berikut 

 Hadis Sunan Tirmidzi membuktikan bahwa bunyi ayat yang turun di rumah Ummu 

Salamah hanyalah ini Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari 

kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya. {Sesuai dengan 

hipotesisnya} 

 Dalam hadis Sunan Tirmidzi ketika ayat ini turun Rasulullah SAW memanggil 

Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan AS dan Imam Husain AS 

kemudian menutupinya dengan kain. {Sesuai dengan hipotesisnya} 

 Hadis Sunan Tirmidzi menunjukkan Tepat setelah ayat tersebut turun dan Rasul SAW 

menyelimuti Ahlul Kisa‘ maka Ummu Salamah berkata ”Apakah Aku bersama 

Mereka, Ya Nabi Allah?. Hal ini dapat dimengerti karena pada bunyi ayat yang 

turun itu memang tidak disebutkan kata istri-istri Nabi sehingga Ummu Salamah 

bertanya apakah Ia bersama mereka sebagai yang dituju dalam ayat tersebut.{Sesuai 

dengan hipotesisnya bahwa ayat tersebut terpisah dengan ayat sebelum dan 

sesudahnya yang berbicara tentang Istri-istri Nabi}. 

Dapat dilihat bahwa Hadis Sunan Tirmidzi itu justru membuktikan kebenaran hipotesis 

tandingan bahwa Ayat tersebut khusus untuk Ahlul Kisa‘. 

. 

. 

. 

Syubhat Para Penentang 

Ada sebagian orang yang menentang pengkhususan Ayat Tathhir untuk Ahlul Kisa‘. Mereka 

mengatakan bahwa ayat tersebut awalnya turun khusus untuk istri-istri Nabi kemudian di 

perluas kepada Ahlul Kisa‟. Kekeliruan mereka telah ditunjukkan oleh Hadis Sunan Tirmidzi 

di atas dan hadis-hadis lain yang mengkhususkan Ayat Tathhir untuk Ahlul Kisa‘(hadis ini 

akan ditunjukkan nanti). Kami telah membuktikan bahwa Hadis Shahih Sunan Tirmidzi di 

atas justru menyelisihi pernyataan mereka bahwa ayat tersebut turun untuk istri-istri Nabi 

SAW. 
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Mereka yang menentang tersebut mengajukan syubhat bahwa adanya doa Rasulullah SAW 

justru membuktikan bahwa ayat tersebut tidak tertuju untuk mereka. Untuk apa lagi di 

doakan jika memang ayat tersebut untuk Ahlul Kisa‘. Adanya doa menunjukkan bahwa 

mereka sebelumnya tidak termasuk dalam ayat Tathhir sehingga Rasul SAW berdoa agar 

Ahlul Kisa‘ bisa ikut masuk ke dalam ayat tersebut. 

Syubhat ini mengakar pada prakonsepsi bahwa ayat tersebut turun untuk Istri-istri Nabi 

SAW. Seandainya mereka benar-benar berpegang pada teks hadis Sunan Tirmidzi maka tidak 

akan muncul syubhat seperti ini. 

Perhatikan, pada mulanya ayat tersebut turun dengan bunyi seperti ini Sesungguhnya Allah 

berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu 

sesuci-sucinya. Ingat hanya kata-kata ini, dan kalau mereka para penentang itu berpegang 

pada hadis Shahih Sunan Tirmidzi di atas maka kami katakan siapa yang dituju dengan kata-

kata ini?. Adakah mereka bisa mengatakannya atau menjawab. Kalau mereka menjawab ayat 

itu untuk istri-istri Nabi SAW, maka dari mana mereka bisa tahu?. Secara ayat itu hanya 

berbunyi Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai 

Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya. Kalau mereka mengatakan dari ayat 

sebelum ini(yang ada kata-kata istri Nabi) maka sudah ditunjukkan bahwa Hadis Shahih 

Sunan Tirmidzi di atas menentang anggapan mereka. Bukankah telah dibuktikan bahwa ayat 

sebelumnya itu terpisah dari ayat yang kita bicarakan ini. 

Maka mari kembali pada Hadis Sunan Tirmidzi di atas. Untuk mengetahui siapa yang dituju 

oleh ayat ini maka tidak bisa tidak, hanya bersandar pada keterangan Rasulullah SAW. Tepat 

setelah ayat ini turun maka tugas Beliaulah untuk menjelaskan siapa Ahlul Bait yang 

dimaksud. Dan Hadis Sunan Tirmidzi di atas menunjukkan siapa Ahlul bait dalam ayat yang 

baru turun Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai 

Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya. 

Tepat setelah ayat ini turun maka Rasulullah SAW menunjukkan Siapa Ahlul bait yang 

dimaksud. 

 Beliau langsung memanggil siapa itu orang-orang yang dimaksud Ahlul Bait 

 Beliau mengkhususkannya dengan Perbuatan yaitu menyelimuti orang-orang tersebut 

dengan kain. Tindakan Rasulullah SAW menyelimuti dengan kain ini hanya bisa 

dipahami sebagai pengkhususan. 
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 Setelah diselimuti maka Beliau kembali menegaskan dengan kata-kata yang jelas 

yaitu Ya Allah Merekalah Ahlul BaitKu maka hilangkanlah dosa dari mereka 

dan sucikanlah Mereka sesuci-sucinya. Kata-kata ini adalah keputusan final siapa 

Ahlul Bait yang dimaksud dan Rasulullah SAW menggunakan lafal maka 

hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah Mereka sesuci-sucinya untuk 

menunjukkan kepada siapapun yang mendengarnya bahwa inilah Ahlul Bait yang 

tertera dalam kata-kata Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa 

dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.  

Oleh karena itu tepat setelah Ummu Salamah menyaksikan penyelimutan itu dan mendengar 

kata-kata Rasulullah SAW, beliau langsung mengerti bahwa merekalah yang dimaksud dalam 

ayat tersebut dan Ummu Salamah berharap ikut bersama mereka yang dituju oleh ayat 

tersebut dengan bertanya kepada Rasul SAW ”Apakah Aku bersama Mereka, Ya Nabi 

Allah?”. Jadi Doa itu justru menjadi penegas yang kuat sebagai pengkhususan Ahlul Bait 

pada Ahlul Kisa‘. Dan ini akan dipahami jika memang berpegang pada teks-teks hadis Sunan 

Tirmidzi di atas. 

Para penentang itu mengajukan syubhat yang lain bahwa jawaban Rasulullah SAW terhadap 

pertanyaan Ummu Salamah ”Kamu tetap pada kedudukanmu sendiri dan kamu dalam 

kebaikan” adalah petunjuk bahwa Rasulullah SAW menyadari bahwa Ummu Salamah 

termasuk dalam ayat tersebut sehingga beliau berkata ‖kamu dalam kebaikan‖. 

Syubhat ini terlihat jelas adalah sebuah pembenaran. Lihat pertanyaan Ummu Salamah adalah 

”Apakah Aku bersama Mereka, Ya Nabi Allah?” . Dan Jawaban pertanyaan ini hanya ada 

dua yaitu 

 Ummu Salamah bersama Mereka 

 Ummu Salamah tidak bersama Mereka 

Jawaban Rasulullah SAW adalah ”Kamu tetap pada kedudukanmu sendiri dan kamu 

dalam kebaikan”. Mereka para penentang itu mengatakan bahwa kata-kata Rasul SAW ini 

adalah isyarat bahwa Ummu Salamah memang Ahlul Bait yang dimaksud. Bisa dikatakan ini 

hanyalah klaim yang langsung ditetapkan berdasarkan konsepsi bahwa Ahlul Bait disini 

adalah istri-istri Nabi. Sama seperti sebelumnya jika mereka memang berpegang pada teks 

hadis ini maka dapat diketahui bahwa pernyataan mereka itu jelas dipaksakan. Bagaimana 

Mereka bisa mengartikan bahwa kata-kata ”Kamu tetap pada kedudukanmu sendiri dan 

kamu dalam kebaikan” mengandung makna bahwa Ummu Salamah bersama Mereka 

adalah Ahlul Bait yang tertuju dalam ayat ini?. 
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Mari kita lihat kata-kata itu ”Kamu tetap pada kedudukanmu sendiri” Jika dengan kata-

kata ini saja maka yang dimaksud adalah Ummu Salamah tetap di tempatnya sendiri atau 

punya kedudukan sendiri. Kedudukan itu ada dua kemungkinan 

 Bersama Mereka Ahlul Bait 

 Tidak bersama Mereka Ahlul Bait 

Hadis Sunan Tirmidzi di atas menunjukkan apa yang dilakukan Rasul SAW ketika ayat 

Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait 

dan menyucikanmu sesuci-sucinya ini turun. Ingat kata-kata ini saja tidak menunjukkan 

siapa Ahlul Bait yang dimaksud, sekali lagi kami tekankan disitulah Peran Rasulullah SAW. 

Dalam hadis Sunan Tirmidzi di atas Rasul telah melakukan pengkhususan dengan perkataan 

dan perbuatan mengenai siapa Ahlul Bait tersebut. Jika memang kata-kata ”Kamu tetap 

pada kedudukanmu sendiri” memiliki arti bahwa Ummu Salamah selaku istri Nabi adalah 

Ahlul Bait bersama mereka maka Rasulullah SAW akan menetapkan hal yang sama yang ia 

lakukan pada Ahlul Kisa‘ sebelumnya. Maka Beliau akan 

 Memanggil Istri-istriNya 

 Menyelimuti Mereka Istri-istriNya dengan kain 

 Mengatakan dengan kata-kata Ya Allah Merekalah Ahlul BaitKu maka 

hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah Mereka sesuci-sucinya. 

Proses inilah yang dilakukan Rasul SAW kepada siapa yang dituju sebagai Ahlul Bait dalam 

ayat tersebut. Oleh karena Rasul SAW tidak melakukan hal ini maka arti kata-kata ”Kamu 

tetap pada kedudukanmu sendiri” lebih ke arah bahwa itu berarti Ummu Salamah punya 

kedudukan sendiri yang berbeda dengan Mereka Ahlul Kisa‘. Jadi Ummu Salamah tidak 

bersama Mereka Ahlul Bait. 

Para penentang mengajukan alasan bahwa semua itu tidak perlu dilakukan karena sudah 

jelas ayat tersebut untuk Istri-istri Nabi sedangkan yang dilakukan Nabi terhadap Ahlul 

Kisa‘ karena mereka tidak tercakup dalam ayat tersebut sehingga Rasulullah SAW repot-

repot melakukan ketiga hal yang dimaksud. 

Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal, itu sekali lagi menunjukkan kalau mereka lebih 

berpegang pada konsepsi mereka ketimbang hadis Shahih Sunan Tirmidzi di atas. Bagaimana 

mereka bisa tahu bahwa ayat tersebut untuk istri-istri Nabi, jika ayat tersebut bunyinya hanya 

”Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait 
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dan menyucikanmu sesuci-sucinya”. Ingat Hadis Shahih Sunan Tirmidzi menyatakan 

bahwa bunyi ayat yang turun itu Cuma ini. Jika mereka mengatakan bahwa dari ayat 

sebelumnya maka sekali lagi Hadis Shahih Sunan Tirmidzi telah menyelisihi anggapan 

mereka seperti yang sudah dari awal kami jelaskan. 

Begitu pula kata-kata Rasul SAW ”dan kamu dalam kebaikan”, Ahlul Bait dalam Ayat 

Tathhir adalah keutamaan besar dan merupakan kebaikan yang sangat besar oleh karena itu 

Ummu Salamah berharap ikut masuk dalam ayat ini. Kata-kata ”dan kamu dalam 

kebaikan” jelas tidak bisa begitu saja diartikan sebagai tanda bahwa Ummu Salamah adalah 

Ahlul Bait yang dimaksud karena kebaikan itu ada banyak atau dengan kata lain Menjadi 

Ahlul Bait yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah satu-satunya kebaikan yang ada walaupun 

jelas itu adalah kebaikan yang paling besar. Apakah kata-kata ”dan kamu dalam kebaikan” 

ini saja mengandung makna bahwa Ummu Salamah adalah Ahlul Bait?. Jelas tidak, dan 

mereka para penentang itu memahaminya begitu karena dari awal mereka sudah menetapkan 

bahwa Ahlul Bait pada ayat tathhir adalah Istri-istri Nabi. Konsepsi yang dari awal mereka 

yakini wakaupun hadis Shahih Sunan Tirmidzi diatas menyelisihi anggapan mereka. 

Oleh karena itu menyatakan begitu saja bahwa kata-kata ―dan kamu dalam kebaikan” 

sebagai tanda bahwa Ummu Salamah adalah Ahlul Bait merupakan klaim yang dipaksakan. 

Kata-kata tersebut juga dapat dipahami sebagai penolakan halus dari Nabi SAW bahwa 

meskipun Ummu Salamah tidak bersama mereka sebagai Ahlul Bait dalam ayat tathhir maka 

beliau Ummu Salamah tetaplah memiliki kebaikan tersendiri. Penafsiran ini bersandar pada 

kata-kata sebelumnya yang tertera dalam hadis Shahih Sunan Tirmidzi di atas. 

Syubhat lain yang juga sering dijadikan dasar dalam menolak pengkhususan bahwa Ahlul 

Bait yang dimaksud dalam Ayat Tathhir adalah Ahlul Kisa‘ adalah tidak adanya kata-kata 

tegas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menolak Ummu Salamah sebagai Ahlul Bait 

dalam ayat tersebut. 

Perhatikan baik-baik, hadis Sunan Tirmidzi di atas menunjukkan penetapan Rasulullah SAW 

mengenai Siapa Ahlul Bait yang dimaksud dalam Ayat Tathhir maka kata-kata tegas yang 

menetapkan jelas jauh lebih diperlukan dibanding kata-kata tegas yang menolak. Bukankah 

jika tidak diketahui siapa Ahlul Bait yang dimaksud maka yang diperlukan adalah kata-kata 

yang jelas menetapkan siapa mereka dan bukan kata-kata yang jelas menolak. Mereka para 
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penentang berkeras pada isyarat paksaan mereka karena mereka berasa lebih mengetahui 

duduk perkara sebenarnya dibanding Ummu Salamah Istri Nabi SAW. 

Contoh nyata akan sikap ini kami lihat pada salah satu penulis Hafiz Firdaus yang ketika 

membahas ayat ini beliau menyatakan bahwa Ummu Salamah saat itu bertanya kepada Nabi 

SAW karena pada saat itu Nabi SAW belum memberitahukan ayat tersebut kepadanya 

sehingga ia bertanya dalam kondisi tidak tahu. 

Hal ini yang kami katakan berasa lebih mengetahui dibanding Ummu Salamah RA sendiri. 

Syubhat Hafiz Firdaus ini jelas-jelas hanya mencari alasan. Apakah Sampai Ummu Salamah 

meriwayatkan hadis tersebut, beliau tetap belum diberi tahu oleh Nabi SAW?. Apa buktinya 

ada sesuatu yang harus diberitahukan Nabi SAW kepada Ummu Salamah?. Jangan-jangan 

memang tidak ada yang perlu diberitahukan Nabi SAW. Kalau memang ada, kenapa Ummu 

Salamah tidak mengungkapkannya dalam hadis di atas. Jika memang ayat tersebut turun 

untuk istri-istri Nabi SAW mengapa hal pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW malah 

memanggil orang lain dan kenapa saat itu Beliau tidak memanggil istri-istrinya?. Syubhat itu 

justru mengundang banyak pertanyaan yang malah akan menjatuhkannya sendiri 

Berikut akan kami kemukakan hadis yang menetapkan pengkhususan bahwa Ahlul Bait 

dalam ayat tathhir adalah Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam 

Hasan AS dan Imam Husain AS 

حذشٕا فٙذ شٕا ػصّاْ تٓ أتٟ ش١ثح شٕا حش٠ش تٓ ػثذ اٌح١ّذ ػٓ األػّش ػٓ ظؼفش تٓ ػثذ اٌشحّٓ اٌثعٍٟ ػٓ 

إّٔا ٠ش٠ذ هللا حى١ُ تٓ عؼ١ذ ػٓ أَ عٍّح لاٌد ٔضٌد ٘زٖ ا٠٢ح فٟ سعٛي هللا ٚػٍٟ ٚفاطّح ٚحغٓ ٚحغ١ٓ 

 ١ٌز٘ة ػٕىُ اٌشظظ أً٘ اٌث١د ٠ٚطٙشوُ ذط١ٙشا

Telah menceritakan kepada kami Fahd yang berkata telah menceritakan kepada kami Usman 

bin Abi Syaibah yang berkata telah menceritakan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid dari 

‟Amasy dari Ja‟far bin Abdurrahman Al Bajali dari Hakim bin Saad dari Ummu Salamah 

yang berkata Ayat {Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai 

Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya} turun ditujukan untuk Rasulullah, Ali, 

Fatimah, Hasan dan Husain. 

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Ja‘far Ath Thahawi dalam kitabnya Musykil Al Atsar juz 

1 hal 227. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Tarikh Al Kabir Al Bukhari juz 2 biografi no 

2174(disini Bukhari hanya menyebutkan sanadnya dan sedikit penggalan hadis tersebut) dan 

Tarikh Ibnu Asakir juz 14 hal 143. Hadis di atas adalah hadis yang shahih dan diriwayatkan 

oleh para perawi tsiqat(terpercaya). 

 Abu Ja‘far Ath Thahawi penulis kitab Musykil Al Atsar adalah seorang Fakih dan 

Hafiz bermahzab Hanafi, kredibilitasnya jelas sudah tidak diragukan lagi. Dalam kitab 



 1489 

ini Ath Thahawi membuat Bab khusus yang menerangkan tentang Ayat Tathhir. 

Beliau membawakan beberapa riwayat yang berkaitan dengan ini dan kesimpulan 

dalam pembahasan beliau tersebut adalah Ayat Tathhir khusus untuk Ahlul Kisa‘ saja. 

 Fahd, Beliau adalah Fahd bin Sulaiman bin Yahya dengan kuniyah Abu Muhammad 

Al Kufi. Beliau adalah seorang yang terpercaya (tsiqah) dan kuat (tsabit) sebagaimana 

dinyatakan oleh Adz Dzahabi dalam Tarikh Al Islam juz 20 hal 416 dan Ibnu Asakir 

dalam Tarikh Ibnu Asakir juz 48 hal 459 no 5635. 

 Usman bin Abi Syaibah adalah perawi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa‘i dan Ibnu 

Majah. Dalam Kitab Tahdzib At Tahdzib juz 7 biografi no 299, Ibnu Main berkata ‖ia 

tsiqat‖, Abu Hatim berkata ‖ia shaduq(jujur)‖ dan Ibnu Hibban memasukkannya 

dalam Ats Tsiqat. 

 Jarir bin Abdul Hamid, dalam Kitab Tahdzib At Tahdzib juz 2 biografi no 116 beliau 

telah dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Main, Al Ajli, Imam Nasa‘i, Al Khalili dan Abu 

Ahmad Al Hakim. Ibnu Kharrasy menyatakannya Shaduq dan Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat. 

 Al ‘Amasy adalah Sulaiman bin Mihran Al Kufi. Dalam Tahdzib At Tahdzib juz 4 

biografi no 386, beliau telah dinyatakan tsiqat oleh Al Ajli, Ibnu Main, An Nasa‘i dan 

Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. 

 Ja‘far bin Abdurrahman disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam At Ta‟jil Al Manfaah juz 1 

hal 387 bahwa Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat. Imam Bukhari 

menyebutkan biografinya dalam Tarikh Al Kabir juz 2 no 2174 seraya mengutip kalau 

dia seorang Syaikh Wasith tanpa menyebutkan cacatnya. Disebutkan Ibnu Hibban 

dalam Ats Tsiqat juz 6 no 7050 bahwa ia meriwayatkan hadis dari Hakim bin Saad 

dan diantara yang meriwayatkan darinya adalah Al ‘Amasy. 

 Hakim bin Sa‘ad, sebagaimana disebutkan dalam Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar juz 2 

biografi no 787 bahwa beliau adalah perawi Bukhari dalam Adab Al Mufrad, dan 

perawi Imam Nasa‘i. Ibnu Main dan Abu Hatim berkata bahwa ia tempat kejujuran 

dan ditulis hadisnya. Dalam kesempatan lain Ibnu Main berkata laisa bihi 

ba‟sun(yang berarti tsiqah). Al Ajli menyatakan ia tsiqat dan Ibnu Hibban 

memasukkannya dalam Ats Tsiqat. 

Jadi sudah jelas bahwa hadis di atas sanadnya shahih dan para perawinya tsiqat(terpercaya). 

Hadis tersebut menjadi bukti yang jelas bahwa Ayat Tathhir Sesungguhnya Allah 

berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu 

sesuci-sucinya turun untuk Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam 

Hasan AS dan Imam Husain AS. Dan hadis ini juga menjadi bukti yang menguatkan kalau 

Hadis Sunan Tirmidzi mengandung makna bahwa Ahlul Bait dalam Ayat Tathhir adalah 

Ahlul Kisa‟ saja. 

. 

. 

Salam Damai 
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Catatan : 

 Percaya atau tidak, kami sebenarnya malas menulis. Dan kami kembali menulis ini 

karena kami kembali membicarakan ini. Jika ada yang ingin kami membuat banyak 

tulisan tentang ini(lagi) maka tolong sering-sering ajak bicaralah Mas SP itu.  

 Jika anda menangkap elemen kekasaran pada tulisan ini maka lemparkan saja itu ke 

dunia lain, jangan biarkan dunia anda berubah menjadi dunia lain pula  

 

Kontroversi Hadis Madinatul Ilmi 

Posted on Agustus 18, 2008 by secondprince  

Maafkan kalau tulisan ini lumayan panjang 

Tulisan ini tidak mewakili siapapun kecuali pandangan kami sendiri  

. 

Muqaddimah 

Hadis Madinatul Ilmi 

Hadis Madinatul Ilmi Shahih 

 Al Hakim 

 Yahya bin Main 

 Ibnu Jarir Ath Thabari 

 Ali Muttaqi Al Hindi dan Al Hafiz As Suyuthi 

 Hafidz Ahmad bin Shiddiq Al Maghribi 

Hadis Madinatul Ilmi Maudhu‟ 

 Bukhari dan Tirmidzi 

 Al Hakim dan Adz Dzahabi 

 Pendapat Daruquthni 

 Penolakan Hadis Madinatul Ilmi Palsu 

Hadis Madinatul Ilmi Hasan 

Pandangan Kami 

Bantahan Terhadap Kemungkaran Hadis Madinatul Ilmi 

. 

. 

https://secondprince.wordpress.com/2008/08/18/kontroversi-hadis-madinatul-ilmi/
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Kontroversi Hadis Madinatul Ilmi 

Muqaddimah 
Sebenarnya sudah lama sekali kami mau menulis tentang ini hanya saja banyak sekali 

kendala yang membuat kami tertahan dalam membahas hadis ini. Di antaranya adalah 

kritikan seorang teman tentang hadis ini yang membuat kami bertawaqquf untuk sementara 

waktu sambil terus mencari dan mencari. Setelah beberapa lama kami pun membahas 

kembali permasalahan ini dan berusaha menjawab semua kritikan tersebut. Hasilnya memang 

tidak memuaskan tetapi kami merasa cukup puas dengan pendirian kami dan memutuskan 

untuk menuliskannya. 

. 

. 

Hadis Madinatul Ilmi 
Hadis Madinatul Ilmi salah satunya diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Kitab Al Mustadrak 

Ash Shahihain jilid III hal 126 Kitab Ma‟rifatus Shahabah Bab Manaqib Ali hadis no 4637, 

4638 dan 4639. Berikut adalah salah satunya 

٘ب  ِخ ص وٓ بُ ٜو١ٝ ث ٤ْ اُ وؽ جل اُ ٖ ػ ٘ب ٓؾٔل ث وٞة ص ؼ ٣ ٖ جبً ٓؾٔل ث ؼ ٞ اُ ٘ب أث ؽلص

ِذ ظ ٞ اُ ٖ  أث ٛل ػٖ ث ٔش ػٖ ٓغب خ ػٖ األػ ٞ ٓؼب٣ٝ ٘ب أث ؼ ص طبُ  ٖ َالّ ث جل اُ ػ

 ِْ ٍ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ط ٍٍٞ هللا  بٍ ه بٍ ه ٜ٘ٔب ه ٠ ػ ؼبُ ض٠ هللا ر جبً ه ٘خ ػ ٓل٣ ب  أٗ

جبة ٤أد اُ ِ ٘خ ك ٔل٣ ٖٔ أهاك اُ ٜب ك بث ٢ِ ث ِْ ٝػ ؼ  اُ

Telah mengabarkan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ya‟qub yang mendengar dari 

Muhammad bin Abdurrahiim Al Harawi yang mendengar dari Abu Shult Abdus Salam bin 

Shalih yang mendengar dari Abu Muawiyah dari ‟Amasy dari Mujahid dari Ibnu Abbas RA 

yang berkata Rasulullah SAW bersabda Aku adalah Kota Ilmu dan Ali adalah pintunya, 

barangsiapa yang ingin memasuki kota hendaklah melalui pintunya.  

 

Hadis ini menjadi perselisihan di kalangan Ulama hadis. Sebagiannya menyatakan shahih, 

sebagian lagi menyatakan hasan dan sebagian menyatakan dhaif bahkan maudhu‘. Oleh 

karena itu kami akan membahas secara ringkas tentang kedudukan hadis ini dan menyatakan 

apa pandangan kami perihal hadis ini. 

. 

. 

Hadis Madinatul Ilmi Shahih 
Salah seorang Ustadz menyatakan bahwa hanya Al Hakim yang menyatakan hadis ini 

Shahih. Pernyataan ini keliru karena ada cukup banyak ulama yang telah menshahihkan hadis 

ini seperti yang dapat anda lihat dalam tulisan saudara ini. Kami hanya akan mengutip 

sebagian Ulama yang kami ketahui yaitu Al Hakim, Yahya bin Main, Ibnu Jarir Ath Thabari, 

Muttaqi Al Hindi dan Hafidz Ahmad bin Shiddiq Al Maghribi. 

. 

Al Hakim 

http://eramuslim.com/ustadz/hds/8806052340-kedudukan-hadits-ana-madinatul-ilmi-dan-ali-pintunya.htm
http://eramuslim.com/ustadz/hds/8806052340-kedudukan-hadits-ana-madinatul-ilmi-dan-ali-pintunya.htm
http://ressay.wordpress.com/2008/08/06/hadits-madinatul-ilmu-palsu-eramuslim/
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Berkata Al Hakim dalam Kitab Al Mustadrak jilid III hal 126 Kitab Ma‟rifatus Shahabah 

Bab Manaqib Ali hadis no 4637 

ٓإٔٓٞ وخ  ِذ ص ظ ٞ اُ قوعبٙ ٝأث ٣ ْ ٘بك ُٝ ٍ ٤ؼ اْل طؾ ش   ؽل٣

Hadis dengan sanad Shahih yang diriwayatkan oleh Abu Shult seorang Tsiqat dan Ma‟mun. 

. 

Yahya bin Main 
Hadis ini dishahihkan oleh Ibnu Main sebagaimana dikutip Al Khatib dalam Tarikh Baghdad 

jilid 11 hal 49, Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar jilid 6 hal 321-322 no 619 juga dikutip oleh 

Ibnu Zakky Al Mizzi dalam Tahdzib Al Kamal jilid 18 hal 77 no 3421. Berikut kami kutip 

dari kitab Tahdzib Al Kamal 

٤ؼ. طؾ  ٞٛ وبٍ :  ش ، ك ؾل٣ ٛنا اُ ٤ٖ ػٖ  ٖ ٓؼ ٠٤ ث ؾ ذ ٣ ٍأُ  

Yahya bin Main tentang hadis ini berkata “Shahih”.  

. 

Ibnu Jarir Ath Thabari 
Dalam kitab Tahdzib Al Atsar hal 104 no 1414 dan 1415. Hadis dengan matan yang kami 

tulis adalah hadis no 1415 sedangkan hadis no 1414 matannya sebagai berikut 

بٍ : ―  ِْ ه ٍ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ط ج٢  ٘ ٜبإٔ اُ بث ٢ِ ث ٔخ ، ٝػ ٌ ؾ ب كاه اُ  ― أٗ

Nabi SAW bersabda “Aku adalah Gedung Ilmu dan Ali adalah pintunya”.  

Berkata Ibnu Jarir perihal hadis ini 

٘لٙ ٍ ٤ؼ  طؾ جو  ٛنا ف ٝ 

Riwayat ini sanadnya Shahih. 

. 

Ali Muttaqi Al Hindi dan Al Hafidz Jalaludin As Suyuthi 
Hadis ini diriwayatkan oleh Ali Muttaqi Al Hindi dalam kitab hadisnya Kanz Al Ummal jilid 

13 hal 128-129 hadis no 3462, 3463 dan 3464 [seperti yang disebutkan As Suyuti dalam 

Jami‟-nya]. Hadis no 3462 matannya sama dengan matan hadis Ibnu Jarir no 1414 sedangkan 

hadis berikutnya sama dengan matan hadis yang kami kutip dari Al Mustadrak. Pada hadis ke 

3464 beliau[As Suyuthi] menuliskan 

 ٢ِ ش ػ ؾل٣ و ُ ٖ عو٣ ٤ؼ اث ظؾ ٠ِ ر لذ ػ ٠ إٔ ٝه ٛوا ئُ غٞاة ك ٜنا اُ ٤ت ث ٘ذ أع ل ً ٝه

زقود هللا ٝعيٓذ  ٍ ب جبً ك ٖ ػ ش اث ؾل٣ ٤ؼ ( ى ) ُ ظؾ به ٓغ ر ت ا٥ص ٜن٣ ٢ ر ك

ظؾخ  جخ اُ ٠ ٓور َٖ ئُ ؾ جخ اُ ش ٖٓ ٓور ؾل٣ وبء اُ بهر ِْ –ث  ٝهللا أػ

Sudah cukup lama saya menjawab perihal hadis ini sampai akhirnya saya mengetahui bahwa 

Ibnu Jarir dalam kitabnya Tahdzib Al Atsar telah menshahihkan hadis ini disamping 
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penshahihan hadis Ibnu Abbas. Kemudian saya beristikharah dan akhirnya yakin bahwa 

hadis ini yang sebelumnya hasan adalah shahih. Wallahu A‟lam. 

. 

Hafidz Ahmad bin Shiddiq Al Maghribi. 
Beliau adalah Ulama hadis yang telah menulis kitab Fath Al Mulk „Ali bi Shahah Hadits 

Babu Madinah Al „Ilm „Ali. Kitab ini adalah kitab khusus yang membuktikan shahihnya 

hadis Madinatul Ilmi. Dalam kitab tersebut beliau telah memaparkan sanad-sanad hadis 

tersebut memberi komentar dan pada akhirnya menyatakan hadis tersebut shahih. 

. 

. 

Hadis Madinatul Ilmi Maudhu‟ 
Sebagian orang menyatakan bahwa sebagian besar Ulama hadis menyatakan hadis ini palsu. 

Pernyataan ini keliru karena tidak banyak ulama yang menyatakan hadis ini palsu. Dan sudah 

ada pula Ulama-ulama yang membantah Mereka yang menyatakan hadis ini palsu. 

Di antara mereka yang menyatakan hadis ini palsu adalah 

 Adz Dzahabi dalam Kitab Talkhis Al Mustadrak, beliau menolak pernyataan Al 

Hakim dan justru berkata ”hadis tersebut mauduhu‟, Abu Shult bukan tsiqat dan 

bukan pula ma‟mun”.  

 Begitu pula Ibnu Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitabnya Al Maudhu‟at (Bab 

Keutamaan Ali hadis ke-10). 

 Ada juga Ibnu Taimiyyah dalam Minhaj As Sunnah, Imam Nawawi, dan Al Uqaili 

 Syaikh Al Albani dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al Dha‗ifah Wa Al Maudhu‗ah 

hadis no 2955 telah membahas cukup panjang perihal hadis ini dan beliau menyatakan 

hadis tersebut maudhu‘ atau palsu. 

. 

Bukhari dan Tirmidzi. 
Ada yang memasukkan Bukhari dan Tirmidzi sebagai mereka yang menyatakan hadis ini 

palsu. Pernyataan ini keliru. Bukhari dan Tirmidzi tidak pernah menyatakan hadis tersebut 

palsu. Bukhari berkata perihal hadis ini mungkar (Al Illal Kabir Tirmidzi jilid I hal 374 hadis 

no 699) dan Tirmidzi berkata perihal hadis ini ”Gharib Mungkar” dalam Sunan Tirmidzi Bab 

Manaqib Ali RA hadis no 3723. Pernyataan tersebut tidaklah menunjukkan bahwa hadis 

tersebut palsu. Siapapun yang membaca metode penulisan Imam Tirmidzi dalam Sunan 

Tirmidzi maka akan mengetahui bahwa Imam Tirmidzi tidak pernah berniat menuliskan hadis 

yang menurutnya palsu di dalam Kitab Sunan Beliau. Oleh karena itu kami berpandangan 

bahwa apa yang dimaksud Bukhari dan Tirmidzi adalah hadis tersebut mungkar dan paling 

jauh adalah dhaif dan bukan palsu atau maudhu‘. Syaikh Ahmad Syakir dan Syaikh Al 

Albani menyatakan dalam tahkiknya terhadap hadis Sunan Tirmidzi no 3723 bahwa hadis 

tersebut dhaif. Hal ini cukup membuat kami heran karena di dalam kitab Silsilah Al Hadits Al 

Dha„ifah Wa Al Maudhu„ah beliau Syaikh Al Albani jelas-jelas menyatakan hadis tersebut 

maudhu‘. 

. 
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Al Hakim dan Adz Dzahabi 
Perbedaan kedua ulama ini disebabkan perbedaan pandangan terhadap perawi Abu Shult 

Abdus Salam Al Harawi. Al Hakim menyatakan Abu Shult tsiqat dan ma‟mun sedangkan 

Adz Dzahabi berkata Abu Shult tidak tsiqat dan tidak ma‟mun. Memang terdapat perselisihan 

di kalangan ulama hadis tentang kredibilitas Abu Shult tetapi yang jelas bukan hanya Al 

Hakim yang menguatkan Abu Shult. Dalam Tahdzib Al Kamal biografi no 3421 terdapat 

salah satu penukilan Ibnu Main 

طلٝم ئال  وخ  وبٍ : ص ٜو١ٝ ، ك ِذ اُ ظ ٢ اُ ٤ٖ ػٖ أث ٖ ٓؼ ٠٤ ث ؾ ذ ٣ ٍأُ ٤غ. ش ز ٣ ٚ  أٗ

Yahya bin Main berkata tentang Abu Shult Al Harawi ”Tsiqat, Shaduq tetapi tasyayyu”  

Selain itu ada pula yang menyatakan Abu Shult dhaif atau hadisnya mungkar bahkan 

pendusta. Mengenai ini Ibnu Hajar dalam Taqrib At Tahdzib jilid I hal 600 berkata tentang 

Abu Shult 

ناة وبٍ ً ٢ِ ك ٤ و ؼ وط اُ ٤غ ٝأك ش ز بٕ ٣ ٤و ًٝ ٘بً ٓ ٚ طلٝم ُ  

Abu Shult seorang yang shaduq(jujur) tetapi meriwayatkan hadis-hadis mungkar dan 

tasyayyu‟, Al Uqaili berlebihan ketika menuduhnya pendusta.  

Dari sini dapat dinyatakan bahwa Adz Dzahabi berpegang pada mereka yang mencacatkan 

Abu Shult sedangkan Al Hakim justru menta‘dilkan Abu Shult dan hal ini juga dikuatkan 

oleh ulama lain seperti Ibnu Main dan Ibnu Hajar. 

. 

Pendapat Daruquthni  
Dalam kitab Al Ilal Daruquthni hadis no 386 terdapat juga hadis Madinatul Ilmi dengan 

matan yang sama seperti hadis dalam Sunan Tirmidzi dan beliau berkata tentang hadis 

tersebut 

ذ بث ٤و ص ضطوة ؿ ش ٓ ؾل٣  ٝاُ

Hadis mudhtarib ghairu tsabit. 

Daruquthni tidak mengatakan bahwa hadis tersebut palsu atau maudhu‟. Oleh karena itu 

kami menolak orang yang berkata bahwa Daruquthni menyatakan hadis Madinatul Ilmi 

palsu. Cacat yang ditunjukkan oleh Daruquthni adalah bahwa hadis tersebut 

mudhtharib(goncang). Anehnya Mulla Ali Qari dalam Mirqat Mafatih Syarh Misykat Al 

Mashabih Jilid V hal 571 ketika berbicara panjang lebar soal hadis ini, beliau mengutip 

ذ بث ٢٘ ص ط لاهه بٍ اُ  ٝه

Berkata Daruquthni “tsabit”.  

Dalam hal ini kami hanya ingin menunjukkan bahwa tidaklah benar memasukkan Daruquthni 

ke dalam daftar nama mereka yang menyatakan hadis Madinatul Ilmi palsu. 

. 
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. 

Penolakan Hadis Madinatul Ilmi Palsu 
Hal ini dinyatakan oleh banyak ulama hadis di antaranya Jalaludin As Suyuthi, Al Hafidz 

Abu Alaiy, Al Hafidz Ibnu Hajar, Asy Syaukani, As Sakhawi, Al Ajluni, dan Az Zarkasy. 

Mereka semua menyatakan Hadis Madinatul Ilmi hasan. Tidak benar pendapat yang 

menyatakan bahwa Mereka yang menyatakan hadis Madinatul ilmi shahih atau hasan tidak 

mengetahui cacat yang dinyatakan oleh mereka yang memaudu‟kan hadis tersebut. Justru 

mereka yang menghasankan hadis ini adalah mereka yang telah mengumpulkan semua sanad 

hadis Madinatul Ilmi dan membantah pernyataan ulama yang memaudhu‘kan hadis tersebut. 

Mereka telah mengetahui cacat hadis yang dimaksud hanya saja mereka beranggapan 

kumpulan semua sanad tersebut telah menjadikan hadis tersebut hasan, tidak shahih dan tidak 

pula dhaif apalagi maudhu‘. 

. 

. 

Hadis Madinatul Ilmi Hasan 
Berikut adalah nama-nama Ulama yang menghasankan hadis ini setelah mengumpulkan 

semua sanad hadis tersebut 

 Jalaludin As Suyuthi telah menghasankan hadis ini dalam Kitabnya Tarikh Al Khulafa 

jilid I hal 69, Kitab Al Laliy Al Mashnu„ah Fi Al Hadits Al Maudhu„ah bagian 

Manaqib Khulafa Al Arba‟in. 

 Asy Syaukani menyatakan hadis ini “Hasan Li Ghairihi” dalam kitabnya Fawaid Al 

Majmuah no hadis 52. 

 As Sakhawi juga menghasankan hadis ini dalam Maqasid Al Hasanah no hadis 189. 

 Al Ajluni menyatakan hadis ini hasan dalam Kasyf Al Khafa‟ hadis no 618 

 Az Zarkasy dalam kitabnya Al Laliy Al Mantsurah Fi Al Hadits Al Masyhurah hadis 

no 151 juga telah menghasankan hadis Madinatul Ilmi. 

 Al Hafidz Ibnu Hajar dan Al Hafidz Shalahuddin Al Alaiy menghasankan hadis ini 

dan menolak pernyataan maudhu‘. Pernyataan ini dikutip dalam Kasyf Al Khafa‟ 

hadis no 618 Karya Al Ajluni. 

Berikut pernyataan As Suyuthi yang kami kutip dalam Kitab Tarikh Al Khulafa jilid I hal 69 

tentang Hadis-hadis Keutamaan Ali bin Abi Thalib 

ْ ػٖ  ؾبً زوٓن١ ٝاُ جل هللا ٝأفوط اُ ٖ ػ و ث ٍظ ػٖ عبث ٢ األٝ ٢ ك جواٗ ط جياه ٝاُ ٝأفوط اُ

ٝ ِْ ؼ ٘خ اُ ب ٓل٣ ِْ ― أٗ ٍ ٝ ٤ٚ ِ ٠ِ هللا ػ ط ٍٍٞ هللا  بٍ ه بٍ: ه ٢ِ ه ٛنا ػ ٜب ―  بث ٢ِ ث ػ

 ٖ ْٜ٘ اث ٚ عٔبػخ ٓ بُ ٔب ه ضٞع ً ْ ٝال ٓٞ ؾبً بٍ اُ ٔب ه ٤ؼ ً طؾ ظٞاة ال  ٠ِ اُ َٖ ػ ش ؽ ؽل٣

ضٞػبد ٞٔ ٠ِ اُ جبد ػ و ؼ ز ٢ اُ ٚ ك ٘ذ ؽبُ ٤ ل ث ١ٝٞ٘ ٝه غٞى١ ٝاُ  اُ

Al Bazzar dan Ath Thabrani dalam Al Awsath meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan 

Imam Tirmidzi serta Al Hakim meriwayatkan dari Ali, dia berkata Rasulullah SAW bersabda 

“Saya adalah kota ilmu sedangkan Ali adalah pintunya”. Hadis ini hasan dan bukan shahih 

sebagaimana yang dikatakan Al Hakim dan bukan maudhu‟ sebagaimana yang dinyatakan 
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oleh sebagian kalangan diantaranya Ibnu Jauzi dan An Nawawi. Saya telah memberikan 

catatan tentang kedudukan hadis ini dalam Catatan Kritis Terhadap Kitab Al Maudhu‟at 

Ibnu Jauzi. 

Begitu juga Al Hafidz Shalahuddin Al Alaiy menolak pernyataan maudhu‘ dan berkata 

bahwa yang benar hadis tersebut hasan. Pernyataan ini kami kutip dari kitab Kasyf Al Khafa‟ 

hadis no 618, Al Hafidz Al Alaiy berkata 

  اٌصٛاب أٔٗ حغٓ تاػرثاس طشلٗ ال صح١ح ٚي

 ذؼذد ضؼ١ف؛ فضال أْ ٠ىْٛ ِٛضٛػا

Sebenarnya kedudukan hadis ini hasan dengan melihat semua jalan sanadnya, tidak shahih 

dan juga bukan dhaif , lebih utama dari maudhu‟ 

. 

. 

Pandangan Kami 
Pada mulanya kami mengira hadis ini shahih dengan berpegang pada pernyataan Al Hakim 

dan Ibnu Jarir Ath Thabari tetapi telah sampai kepada kami bahwa hadis ini diperselisihkan 

sanad-sanadnya. Oleh karena itu kami bertawaqquf dan kembali mempelajari sanad-sanad 

hadis ini. Kami dapati bahwa sanad hadis ini tidak satupun lepas dari kritikan Ulama hadis 

tetapi kami berpandangan apa yang dinyatakan oleh mereka yang menshahihkan hadis 

Madinatul Ilmi seperti Al Hakim, Ibnu Main dan yang lainnya memang memiliki sudut 

pandang tersendiri. 

Walaupun begitu kami jelas tidak sependapat dengan Mereka yang menyatakan hadis ini 

maudhu‘ seperti Ibnu Jauzi, Adz Dzahabi dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan Hadis ini 

memiliki banyak sanad yang jika dikumpulkan akan saling menguatkan sehingga cukup 

banyak ulama yang menyatakan hadis tersebut hasan dengan mengumpulkan semua jalannya. 

Kesimpulan kami terhadap hadis ini adalah seperti yang dinyatakan oleh As Suyuthi dan 

yang lainnya bahwa Hadis tersebut hasan dan bukan maudhu’. 

. 

. 

Bantahan Terhadap Kemungkaran Hadis Madinatul Ilmi 
Ada alasan klasik kenapa Ulama-ulama tertentu lebih memilih menyatakan hadis ini dhaif 

atau palsu. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan hadis tersebut mungkar dan tidak layak 

disandarkan kepada Nabi SAW. Penjelasan tentang ini dapat anda lihat dalam tulisan Hafiz 

Firdaus perihal hadis Madinatul Ilmi. Penjelasan beliau sang Hafiz ini mungkin cukup 

mewakili mereka-mereka yang setuju dan berkeras bahwa Hadis Madinatul Ilmi itu maudhu‘. 

Hafiz Firdaus telah menyebutkan 4 faktor yang membuat hadis Madinatul Ilmi tidak layak 

disandarkan kepada Rasulullah SAW yaitu 

1. Hadis Madinatul Ilmi mengkhususkan memperoleh ilmu dari Ali saja dan menafikan 

peran sahabat Nabi yang lain. 

2. Hadis Madinatul Ilmi justru menunjukkan bahwa Ali tidak memiliki ilmu apapun 

karena Beliau hanyalah Pintu 

http://abuhaekal.wordpress.com/2007/08/17/hadits-hadits-rasulullah-yang-dijadikan-hujjah-oleh-syiah-hadits-madinah-al-ilm/
http://abuhaekal.wordpress.com/2007/08/17/hadits-hadits-rasulullah-yang-dijadikan-hujjah-oleh-syiah-hadits-madinah-al-ilm/
http://abuhaekal.wordpress.com/2007/08/17/hadits-hadits-rasulullah-yang-dijadikan-hujjah-oleh-syiah-hadits-madinah-al-ilm/
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3. Hadis Madinatul Ilmi menghina Ali sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat karena 

jika Rasulullah SAW wafat yang dianalogikannya dengan kota yang kosong atau 

roboh maka pintu tidak akan berguna. 

4. Hadis Madinatul Ilmi menyatakan Ali akan terus sebagai pintu sedangkan sahabat 

yang lain yang menyebar mengajarkan ilmunya selepas Rasul SAW wafat telah lulus 

dan menjadi kota ilmu yang baru sedangkan Ali akan tetap sebagai pintu. 

Saya tidak pernah melihat cara pemikiran senaif dan selucu ini. Semua alasan yang 

dikemukakan berkesan dibuat-buat dan asal masuk saja ke dalam pikirannya. Alasan yang 

saya sebut sebagai Alasan Skizofrenik.  Yaitu membuat cerita sendiri dan menghapusnya 

sendiri, itulah skizofrenik alias asyik dengan pikiran sendiri. Padahal premis atau persepsi 

yang ia pahami dari hadis itu belum tentu benar tapi malah langsung dibantah sendiri. 

. 

Alasan Pertama  
Anda lihat kemungkaran hadis itu menurutnya adalah karena hadis Madinatul Ilmi 

mengkhususkan kepada Ali semata padahal sahabat Nabi SAW yang lain juga punya 

kredibilitas dalam menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW. Kami katakan Ini adalah alasan 

yang skizofrenik. Hadis itu tidak menafikan bahwa sahabat Nabi yang lain bisa mempelajari 

ilmu dari Rasulullah SAW. 

Permisalan sederhana adalah jika anda adalah seorang guru besar dan anda mempunyai 

banyak murid. Diantara semua murid anda, anda melihat ada seorang murid yang benar-benar 

luar biasa dalam menyerap ilmu anda sehingga anda memberikan perhatian begitu berharga 

kepadanya dan memberi banyak ilmu kepadanya dibanding yang lain. Tetapi walaupun 

begitu anda tidak pernah menelantarkan murid-murid anda yang lain, anda tetap memberikan 

pengajaran kepada mereka seperti biasa. Pada akhirnya setelah anda sudah menyampaikan 

semua ilmu anda maka anda berkata kepada orang-orang sambil menunjuk anak yang luar 

biasa itu ”Jika kalian ingin mengetahui semua ilmuku maka belajarlah pada anak ini” 

Apa kesimpulannya? Mudah sekali, anak itu mendapat kedudukan yang luar biasa dibanding 

murid lain tetapi faktanya murid-murid yang lain tetap saja telah belajar dari anda.  

Sahabat Nabi yang lain jelas belajar dari Nabi SAW tetapi imam Ali telah dinyatakan 

kelebihan dan kedudukannya dalam hal ilmu dibanding sahabat lain. Setelah kami pelajari 

hadis ini maka hadis ini tidaklah mungkar di mata kami. Malah kami cenderung menerima 

matan ini karena sesuai dengan makna Hadis Tsaqalain bahwa Al Quran dan Ahlul Bait 

adalah pegangan umat islam agar tidak tersesat. Dan tidak diragukan lagi bahwa imam Ali 

adalah salah satu Ahlul Bait yang dimaksud selain Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam 

Husain. 

. 

Alasan Kedua. 
Imam Ali itu Cuma pintu dan tidak memiliki ilmu karena jika diibaratkan kota itu dengan 

universitas maka ilmu itu ada di universitasnya bukan pada pintu universitas. Mau lihat sisi 

skizofreniknya, Pintu yang dimaksud dalam hadis di atas seharusnya dipahami secara 

sederhana sebagai sebuah jalan masuk untuk mendapat ilmu dari sang kota ilmu. Bahasa 
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hadis itu adalah perumpamaan yang mudah untuk dipahami tetapi saudara itu malah 

membenturkannya dengan pemahaman beliau sendiri bahwa pintu ya pintu, ilmunya ada di 

kota bukan di pintu. Lucu sekali sih(paling tidak menurut saya), seharusnya dengan pikiran 

seperti itu analoginya itu jelas salah besar, beliau menyebutkan kota diibaratkan universitas 

dan ilmunya itu ada di universitas bukan di pintu. Ah salah ya akhi, ilmunya mah nggak di 

universitas tetapi pada mereka yang mengajar di universitas. Universitas mah Cuma gedung, 

benda mati ituh, nggak bisa apa-apa apalagi ngasih ilmu. So dengan jalan pikiran hafiz itu 

maka Kota ilmu ya Cuma kota nggak bisa mengajarkan apa-apa, kota itu kan benda mati ya 

akhi. Pahamilah perumpamaan secara perumpamaan jangan memahami dengan literalis yang 

aneh.  

Saudara Hafiz itu juga berkata 

Setiap pembaca yang meneliti Hadis Madinah al-„Ilm secara adil akan mendapati Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam tidak sekali-kali akan merendahkan „Ali radhiallahu „anh 

dengan kata-kata sedemikian. Seandainya Rasulullah ingin menerangkan ketinggian ilmu 

„Ali, pasti baginda akan bersabda dengan sesuatu yang jelas-jelas menunjukkan keilmuan 

„Ali, umpama: “Aku dan „Ali adalah kota ilmu.” 

Kami rasa bukan seperti itu, jika seseorang menelaah makna hadis ini secara adil maka tidak 

akan ada cerita yang dibuat-buat untuk menolak hadis tersebut. Kecenderungan ashabiyah 

sangat berperan disini. Kami curiga mereka yang memaudhu‘kan hadis ini adalah mereka-

mereka yang tidak rela hadis tersebut dijadikan hujjah oleh Syiah(makanya masuk kategori 

syiahpobhia). Lihat saja baik-baik, seandainya memang ada hadis dengan kata-kata “Aku dan 

„Ali adalah kota ilmu.” seperti yang diandaikan oleh saudara Hafiz kami curiga mereka tetap 

akan mengatakan mungkar dengan alasan yang bisa saja dibuat-buat. Mereka mungkin akan 

berkata 

“Hadis ini tidaklah mungkin disandarkan kepada Nabi SAW karena hal ini berarti 

menyamakan seseorang dengan Nabi SAW padahal sudah jelas Nabi SAW tidak bisa 

disamakan dengan siapapun”. 

atau akan ada ulama mereka yang berkata 

“Hadis ini tidak mungkin diucapkan Nabi SAW karena hal ini mengkhususkan ilmu pada Ali 

saja padahal banyak sahabat yang ilmunya tidak kalah dari Ali” 

atau mungkin saudara Hafiz itu sendiri yang berkeberatan 

“Hadis ini mungkar karena kita tahu bahwa banyak perkara yang tidak diketahui oleh Ali 

seperti soal hubungan suami istri dan bla bla bla…”  

Intinya penolakan mah selalu bisa dicari-cari. Jangan berdalih kalau memang tidak suka  

. 

Alasan Ketiga 
Hadis Madinatul Ilmi menghina Ali karena jika Rasul wafat (yang dianalogikan dengan kota 

yang roboh atau kosong ) maka pintu masuk akan tidak berguna. Alasan ini skizofreniknya 
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sangat jelas, yaitu pada analogi yang dibuat seenaknya. Justru dipahami jika Rasul SAW 

wafat ya kotanya masih ada dan untuk memasukinya lewat Pintu kota yaitu Imam Ali. Mudah 

sekali kok memahaminya. So kami tidak setuju analogi kota kosong atau roboh, jadi silakan 

saja bantah cerita yang anda buat sendiri.  

. 

Alasan Keempat 
Hadis Madinatul Ilmi menyatakan Imam Ali akan terus sebagai pintu sedangkan sahabat 

Nabi yang lain akan menjadi kota ilmu yang baru. Kami jawab, silakan saja berandai-andai, 

yang jelas yang kota ilmu itu ya Rasulullah SAW bukannya Sahabat. Pikiran dari mana yang 

menyatakan bahwa pintu akan tetap di tempat sebagai pintu sehingga Imam Ali akan terus 

sebagai pintu dan tidak punya ilmu. Aduhai, gampang sekali sebenarnya, pintu itu adalah 

jalan dimana dengan melaluinya maka seseorang dapat memasuki kota ilmu dan 

mendapatkan ilmu. Oleh karena itu jika ingin mendapatkan ilmu maka dianjurkan untuk 

melalui pintu itu yaitu Imam Ali. singkatnya dari Beliau Imam Ali akan didapatkan ilmu 

Rasulullah SAW. Sangat sederhana bukan dan tidak skizofrenik.  

. 

Soal pernyataan Hafiz bahwa hadis ini tidak terkait khalifah maka kami katakan memang 

hadis ini tidak bicara soal khalifah tetapi berbicara tentang keutamaan Imam Ali dalam hal 

ilmu. 

Kami rasa cukup sampai disini dulu pembahasan kami dan sebagai kesimpulan kami 

nyatakan pandangan kami bahwa hadis Madinatul Ilmi tersebut tidaklah mungkar. 

Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kepada Allah SWT kami mohon 

petunjuk dan ampunan. 

. 

. 

Salam Damai  

Catatan : Maafkan kalau waktuMu terpakai untuk membuat tulisan ini  

 

Benarkah Imam Mahdi Dari Keturunan Imam Hasan? 

Posted on Agustus 13, 2008 by secondprince  

Telah sampai kepada kami berita tentang sekelompok orang yang dengan angkuhnya 

menyalahkan dan mensesatkan keyakinan orang lain. Padahal keyakinan mereka sendiri 

hanya bersandar pada dugaan atau tidak bersandar pada kebenaran. Yang kami maksud 

adalah perihal Al Mahdi yang menjadi isu perdebatan di kalangan saudara kami Yang Syiah 

dan Yang Sunni. Sekelompok orang itu menyatakan bahwa Al Mahdi adalah keturunan 

Imam Hasan AS dan bukan Imam Husain AS. 

https://secondprince.wordpress.com/2008/08/13/benarkah-imam-mahdi-dari-keturunan-imam-hasan/
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Seandainya saja perkataan itu disampaikan dengan cara yang santun dan baik maka tidak jadi 

masalah mau bagaimana keyakinan mereka atau siapapun. Tetapi patut disayangkan 

pernyataan itu diiringi dengan kepongahan dan keangkuhan seraya menyatakan bathilnya 

keyakinan mahzab lain. 

Berikut adalah Keyakinan kami perihal Al Mahdi 

. 

. 

Hadis Dhaif Perihal Al Mahdi 

إن ابىي ٌرا سيد : عه أبي إسحاق قال قال عهي زضي هللا عىً َوظس إنى ابىة انحسه فقال 

كماسماي انىبي صهى هللا عهيً َسهم َسيخسج مه صهبً زجم يسمى باسم وبيكم يشبًٍ في 

 انخهق َال يشبًٍ في انخهق ثم ذكس قصة يمأل األزض

Dari Abu Ishaq yang berkata Ali RA berkata sambil memandang Putranya Hasan 

“Sesungguhnya Putraku ini adalah Sayyid sebagaimana Rasulullah SAW telah 

menamakannya. Dan dari keturunannya akan lahir seorang laki-laki yang akan diberi nama 

seperti nama Nabi kalian. Dia akan menyerupai Nabi kalian dari segi akhlak tetapi tidak 

dari segi rupa”. Kemudian Beliau menceritakan bahwa ia akan memenuhi dunia dengan 

keadilan.(Hadis Riwayat Abu Daud dalam Sunan Abu Daud Kitab Al Mahdi hadis no 4290) 

Hadis ini tidaklah shahih karena sanad hadis ini terputus atau munqathi. 

 Dalam Aun Al Ma‟bud Syarh Sunan Abu Daud terdapat penukilan pernyataan Al 

Mundziri yang mengatakan bahwa sanad hadis ini terputus, Abu ishaq As Sabi‟i 

hanya sekali melihat Ali 

 Berkata Syaikh Al Albani tentang hadis ini “dhaif”  

ضعيف: قال انشيخ األنباوي   Pernyataan ini dapat dilihat dalam Penilaian Beliau 

terhadap hadis Sunan Abu Daud hadis no 4290 

 Beliau Syaikh Al Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam Misykah Al Mashabih 

hadis no 5462. 

Hadis ini sering sekali dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwa Imam Mahdi adalah 

keturunan Imam Hasan AS bukan dari keturunan Imam Husain AS. Padahal sudah jelas 

bahwa hadis ini dhaif. 

Sebagian dari mereka mencela Syiah yang meyakini bahwa Mahdi dari keturunan Husain 

seraya mereka berkata Mahdi adalah keturunan Hasan. Mereka dengan pongahnya mencela 

keyakinan orang lain padahal keyakinan mereka sendiri bersandar pada hadis dhaif. Sangat 

disayangkan ternyata ulama-ulama yang memiliki ilmu yang cukup ternyata juga ikut-ikutan 

menyatakan bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Hasan. Menurut kami pernyataan yang 

shahih adalah Mahdi adalah dari keturunan Rasulullah SAW dari Ahlul Bait Sayyidah 

Fatimah Az Zahra AS. Mengenai apakah dari keturunan Imam Hasan AS atau Imam Husain 
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AS maka kami menyatakan bertawaqquf karena belum sampai kepada kami kabar yang 

shahih perihal ini. 

Sedangkan kepongahan sebagian orang terhadap mahzab lain, maka kami dengan jelas 

menyatakan kebatilannya. Hanya kepada Allah SWT kami memohon petunjuk. 

. 

Salam damai  

 

Tidak Shahih Abu Bakar Meminta Maaf Pada 

Sayyidah Fatimah 

Posted on Juli 27, 2008 by secondprince  

Hokage Keempat 

Abu Bakar Tidak Pernah Meminta Maaf Pada Sayyidah Fatimah AS 

Sepertinya kisah Fadak ini masih terus berlanjut untuk dibahas. Kali ini sang penulis yang 

merasa tahu banyak soal Syiah itu telah membuat tulisan baru. Akhirnya Fatimah Memaafkan 

Abu Bakar. Sayangnya metode penulisan tetap saja tidak berubah. Beliau tetap berpegang 

pada riwayat-riwayat yang tidak shahih atau dipertanyakan keshahihannya. Seandainya anda 

tidak merasa bosan maka kali ini saya kembali akan meluruskan tulisan beliau dalam 

Situsnya itu. 

Seperti biasa sang penulis menyatakan kesimpulan di bait pertama tulisannya 

Fatimah saja mau memaafkan Abubakar tanpa mensyaratkan pengalihan hak tanah fadak 

pada dirinya, tapi pada hari ini, setelah 14 abad dari peristiwa itu, masih banyak yang 

mendendam pada Abubakar. 

Kesimpulan ini keliru karena tidak ada kabar shahih yang meriwayatkan bahwa Abu Bakar 

meminta maaf kepada Sayyidah Fatimah AS pasca peristiwa Fadak. Kabar shahih yang ada 

justru kesaksian Aisyah RA bahwa Sayyidah Fatimah AS tidak pernah berbicara kepada Abu 

Bakar sampai akhir hayatnya pasca peristiwa Fadak. 

Terkadang orang lain membuat kita begitu marah, sehingga dalam hati kita timbul dendam 

dan ingin melampiaskan dendam itu secepatnya. Bisa jadi dendam itu begitu merasuk 

sehingga kita tidak bisa menahan emosi ketika melihat orang tadi. 

Oleh karena itu kesabaran dan meminta maaf adalah obat yang sangat baik  

Kejadian di atas menimpa sahabat Abubakar, ketika beberapa orang menuduh Aisyah 

anaknya –yang juga istri Rasulullah- telah berzina, dan salah satu yang menuduh adalah 

Misthah bin Utsatsah, salah seorang sepupu Abubakar yang miskin dan hidup dari 

pemberian Abubakar. Ketika itu Abubakar bersumpah untuk tidak memberikan uang lagi 

pada Misthah. Hal ini wajar dilakukan oleh manusia biasa, yang hatinya terluka ketika 

https://secondprince.wordpress.com/2008/07/27/tidak-shahih-abu-bakar-meminta-maaf-pada-sayyidah-fatimah/
https://secondprince.wordpress.com/2008/07/27/tidak-shahih-abu-bakar-meminta-maaf-pada-sayyidah-fatimah/
http://hakekat.com/content/view/38/1/
http://hakekat.com/content/view/38/1/
http://hakekat.com/content/view/38/1/
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Misthah –yang hidup dari uang pemberian Abubakar- ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. 

Namun Allah sang Maha Pengasih, ingin memberikan pelajaran bagi kaum muslimin tentang 

akhlak yang mulia, yaitu pemaaf. Lalu turunlah ayat ini menghibur Abubakar, bahwa orang 

pemaaf akan dimaafkan oleh Allah. Akhirnya Abubakar tetap memberikan nafkah pada 

sepupunya tadi, karena mengharap ampunan dari Allah. 

Sebuah pelajaran dari kisah ini adalah terkadang sahabat-sahabat Nabi(terlepas dari 

keutamaan Mereka) adalah manusia yang dipengaruhi kecenderungannya sehingga bisa 

melakukan suatu kekeliruan. Contoh di atas cukup jelas dimana ada beberapa sahabat Nabi 

yang ikut-ikutan dengan kaum munafik menyebarkan tuduhan terhadap Aisyah RA. 

Walaupun begitu Akhlak yang ditunjukkan oleh Abu Bakar RA jelas merupakan contoh yang 

patut di teladani. 

Salah satu kisah yang sering diulang-ulang oleh kaum syi‟ah –yang ingin membuat black 

campaign kepada Abubakar – adalah kisah fadak. 

Syiah mengulang-ngulang Kisah ini karena kisah ini dalam persepsi mereka adalah bentuk 

kezaliman terhadap Ahlul Bait. Kebanyakan pihak Sunni justru melah membenarkan apa 

yang dilakukan Abu Bakar RA. Hal ini yang membuat Syiah mengulang-ngulang pembelaan 

mereka kepada Ahlul Bait. 

Tetapi kita tidak pernah mendengar ustadz syi‟ah mengisahkan ending kisah ini, seakan-akan 

kisah ini hanya berakhir dengan Fatimah yang pulang ke rumahnya dan marah, selesai 

sampai di sini. 

Kabar yang shahih telah jelas menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah AS marah dan tidak 

berbicara kepada Abu Bakar selama 6 bulan. Dan itu saya dengar bukan dari ustad Syiah 

tetapi dari Kitab Shahih Bukhari. 

Ternyata masih ada babak episode yang dipotong dan ending dari kisah fadak, tetapi entah 

mengapa ustadz syi‟ah tidak pernah membahasnya. 

Mungkin Ustad Syiah itu cukup pintar untuk tidak membahas kisah-kisah yang dhaif, tidak 

shahih atau dipertanyakan keshahihannya. Entahlah, saya tidak tahu pasti apa sebenarnya 

yang dipahami oleh Ustad-ustad Syiah.  

Yang jelas kitab syi‟ah sendiri memuat ending dari kisah fadak ini, yaitu dalam kitab Syarah 

Nahjul Balaghah yang ditulis oleh Ibnu Abil Hadid pada jilid 1 hal 57, dan Ibnu Al 

Maitsham pada jilid 5 hal 507, disebutkan : 

Saat Fatimah marah Abubakar menemuinya di lain waktu dan memintakan maaf bagi Umar, 

lalu Fatimah memaafkannya. 

Mari kita mengkritisi bagian ini. Apa buktinya kalau Kitab Syarh Nahjul Balaghah Ibnu Abil 

Hadid adalah kitab Syiah?. Memang kitab Nahjul Balaghah ditulis oleh Ulama Syiah tapi 

kitab Syarh Nahjul Balaghah ditulis oleh Ibnu Abil Hadid. Apa buktinya Ibnu Abil Hadid 

seorang Syiah?. Sejauh yang saya tahu bukti jelas menyatakan bahwa beliau seorang Ulama 

Mu‘tazilah. Apakah anda wahai penulis pernah melihat bahwa Ulama-ulama Syiah 

menyatakan kesyiahan Ibnu Abil Hadid? Berhentilah membuat tuduhan  
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Kemudian, Apakah kitab Syarh Nahjul Balaghah adalah kitab dimana penulisnya 

menyatakan bahwa semua apa yang ia tulis adalah Shahih?. Setahu saya tidak ada bukti yang 

menunjukkan kalau Ibnu Abil Hadid menyatakan bahwa Semua riwayat yang ia kutip sebagai 

shahih. Oleh karena itu riwayat yang anda bawa itu perlu diteliti keshahihannya apalagi 

dalam Kitab Nahjul Balaghah yang ditulis Ulama Syiah tidak ada riwayat yang anda 

sebutkan itu. Riwayat itu(kalau memang ada) ditambahkan oleh mereka para Pensyarh Kitab 

Nahjul Balaghah. 

Kemudian, bagaimana kita meneliti keshahihan riwayat tersebut jika anda wahai penulis tidak 

mencantumkan sanadnya? Atau riwayat tersebut memang tidak bersanad. Kalau begitu 

riwayat ini masih dipertanyakan keshahihannya. Nah bagaimana bisa anda berpegang pada 

riwayat yang belum pasti kebenarannya apalagi kalau riwayat tersebut ternyata bertentangan 

dengan riwayat yang jelas-jelas shahih.� 

Fatimah dengan besar hati memaafkan Abubakar, yang telah melaksanakan perintah 

Rasulullah untuk tidak mewariskan harta peninggalannya pada ahli waris. Abubakar juga 

tidak menyerahkan fadak kepada Fatimah agar mau memaafkannya, tetapi di sini Fatimah 

juga tidak menuntut penyerahan tanah fadak sebagai syarat untuk mau memaafkan Abubakar 

dan Umar. Itulah akhlak putri Nabi yang sejak dini dididik untuk mencintai akherat dan 

membenci dunia yang fana. Inilah salah satu akhlak kenabian diwarisi Fatimah dari sang 

ayah. 

Akhlak Sayyidah Fatimah AS tidak diragukan lagi adalah akhlak yang mulia seperti yang 

diajarkan baginda Rasulullah SAW. Sayangnya tidak ada riwayat shahih yang menyatakan 

kalau Abu Bakar meminta maaf pada Sayyidah Fatimah AS. 

Sudah selayaknya kita meniru teladan dari kisah di atas, tidak membawa dendam dalam hati 

untuk waktu yang lama. Semua yang telah berlalu hendaknya kita maafkan, demi mengharap 

keridhoan dan ampunan Allah. Siapa yang tidak menginginkan ampunan Allah? 

Berhentilah bersikap seolah-olah semua yang anda sampaikan itu benar. Dalam kisah Fadak 

tidak ada unsur dendam kesumat dan cinta harta dunia yang fana. Perselisihan ini soal 

kebenaran yang diyakini oleh masing-masing pihak. Sayyidah Fatimah AS adalah sang 

pedoman bagi manusia sebagaimana yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam Hadis 

Tsaqalain oleh karena itu sikap beliau menandakan penentangannya terhadap apa yang 

dinyatakan Abu Bakar. Mungkin bagi anda sulit sekali memahami perselisihan ini karena 

anda dan para Salafy lainnya(maaf kalau saya salah) tidak pernah mau menerima Sabda 

Rasulullah SAW dalam Hadis Tsaqalain bahwa Ahlul Bait adalah pedoman bagi umat Islam. 

Riwayat di atas menguatkan riwayat dari Sunan Baihaqi yang kami nukilkan di salah satu 

makalah situs ini. 

Riwayat Ibnu Abil Hadid yang dipertanyakan keshahihannya menjadi penguat bagi riwayat 

Baihaqi yang sudah jelas dhaif atau tidak shahih. Sungguh metode yang benar-benar hebat 

bagi seorang Salafy. 

Namun ada penjelasan yang dirasa perlu untuk disampaikan. 

Baihaqi meriwayatkan dengan sanad dari Sya‟bi ia berkata: Tatkala Fatimah sakit, Abu 

Bakar menengok dan meminta izin kepadanya, Ali berkata: “Wahai Fatimah ini Abu Bakar 

minta izin.” Fatimah berkata: “Apakah kau setuju aku mengijinkan ?”, Ali berkata: “Ya.” 
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Maka Fatimah mengijinkan, maka Abu Bakar masuk dan Fatimah memaafkan Abu Bakar. 

Abu Bakar berkata: “Demi Allah saya tidak pernah meninggalkan harta, rumah, keluarga, 

kerabat kecuali semata-mata karena mencari ridha Allah, Rasulnya dan kalian keluarga 

Nabi. 

Ibnu Katsir berkata: Ini suatu sanad yang kuat dan baik yang jelas Amir mendengarnya dari 

Ali atau seseorang yang mendengarnya dari Ali. (Al Bidayah Wannihaayah 5/252) 

Saya sudah pernah membahas tuntas riwayat ini dalam tulisan Penyimpangan Kisah Fadak 

Oleh Hakekat.com. Silakan lihat sekali lagi  

Ibnu Hajar mengutip dari Ad Daruquthni bahwa Sya‟bi hanya meriwayatkan sebuah hadits 

dari Ali, hadits itu tercantum dalam shahih Bukhari. Sehingga terkesan bahwa riwayat di 

atas adalah putus sanadnya karena Sya‟bi hanya meriwayatkan sebuah hadits dari Ali. Lalu 

bagaimana status riwayat ini? Jelas riwayat ini mursal, tetapi riwayat mursal memiliki 

banyak tingkatan, ini dijelaskan dalam kitab biografi perawi. 

Sudah saya nyatakan sebelumnya bahwa riwayat As Sya‘bi dari Ali adalah mursal khafi 

karena seperti yang dinyatakan Daruquthni, Asy Sya‘bi hanya meriwayatkan satu hadis dari 

Ali dalam Shahih Bukhari. Sedangkan riwayat yang dinyatakan Ibnu Katsir itu bukan riwayat 

dalam Shahih Bukhari. Jadi sudah jelas riwayat tersebut mursal. Hadis mursal adalah dhaif 

kecuali ada hadis lain dengan sanad yang shahih dan muttasil yang menguatkan riwayat 

mursal tersebut. Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah dapat dilihat bahwa salah satu syarat 

hadis shahih adalah bersambung sanadnya. 8) 

Kita bisa memahami jika orang awam yang belum memperdalam ilmu hadits 

mempertanyakan riwayat ini. 

Begitukah? Apakah orang awam yang belum memperdalam ilmu hadis bisa mempertanyakan 

riwayat Baihaqi. Bagaimana bisa orang awam tahu kalau riwayat Baihaqi adalah mursal 

kecuali ia pernah membaca kitab biografi perawi hadis yang menyebutkan kalau Asy Sya‘bi 

lahir jauh setelah Sayyidah Fatimah AS dan Abu Bakar wafat. Bagaimana bisa orang awam 

tahu kalau riwayat Asy Sya‘bi dari Ali adalah mursal khafi kecuali ia mempelajari ini dari 

kitab Musthalah hadis atau membaca Kitab Al Illal Daruquthni atau membaca Fath Al Bari. 

Justru orang awam lah yang akan terkelabui oleh pengandaian Ibnu Katsir yang berkata Ini 

suatu sanad yang kuat dan baik yang jelas Amir mendengarnya dari Ali atau seseorang yang 

mendengarnya dari Ali  

Tapi mestinya dia melihat bagaimana Ibnu Katsir memberi dua kemungkinan, bisa jadi dia 

mendengar dari Ali atau mendengar dari orang yang mendengar dari Ali, karena Ibnu Katsir 

menyadari penjelasan ulama bahwa Sya‟bi hanya meriwayatkan satu hadits dari Ali bin Abi 

Thalib. 

Dan mestinya anda melihat wahai penulis dengan tingkat kelimuan anda bahwa kedua 

kemungkinan Ibnu Katsir itu adalah dhaif. Lihat baik-baik 

 Kemungkinan Pertama Asy Sya‘bi mendengar dari Ali, sudah jelas mursal khafi 

sebagaimana yang anda kutip dari Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari. Hadis mursal sudah 

jelas dhaif kecuali ada hadis lain yang muttasil shahih yang menguatkan riwayat 

mursal tersebut. 

https://secondprince.wordpress.com/2008/05/17/penyimpangan-kisah-fadak-oleh-situs-hakekatcom/
https://secondprince.wordpress.com/2008/05/17/penyimpangan-kisah-fadak-oleh-situs-hakekatcom/
https://secondprince.wordpress.com/2008/05/17/penyimpangan-kisah-fadak-oleh-situs-hakekatcom/
https://secondprince.wordpress.com/2008/05/17/penyimpangan-kisah-fadak-oleh-situs-hakekatcom/
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 Kemungkinan kedua Asy Sya‘bi mendengar dari orang yang mendengar dari Ali. 

Bagaimana mungkin anda menyetujui Ibnu Katsir kalau sanad seperti ini kuat. Sanad 

seperti ini sudah jelas dhaif karena tidak diketahui siapa perawi yang mendengar dari 

Ali dan menyampaikan kepada Asy Sya‘bi. Bukankah bisa jadi perawi tersebut adalah 

perawi yang dhaif.� 

Kemudian sang penulis tersebut malah berkata 

Ibnu Katsir – yang tentunya lebih mengerti hadits dari kita-kita yang awam- mengatakan 

sanad ini kuat dan bagus, karena Ibnu Katsir telah mempelajari status riwayat Sya‟bi dari 

kitab biografi perawi hadits. Tidak ada salahnya kita yang awam ini membaca langsung 

terjemahan nukilan dari kitab biografi perawi, agar mendapat gambaran lebih jelas tentang 

status riwayat dari Sya‟bi – yang nama lengkapnya adalah Amir bin Syurahil As Sya‟bi-: 

Setelah saya mempelajari ini, saya pun terheran-heran dengan Ibnu Katsir yang tentunya 

lebih mengerti masalah hadis tetapi justru menyatakan sanad yang dhaif sebagai sanad yang 

kuat. Sepertinya dalam pembahasan yang berkaitan dengan sentimen mahzab telah 

mempengaruhi seorang Ulama dalam mengambil keputusan. Baik mari kita lihat apa yang 

akan anda sampaikan wahai penulis 

Ibnu Ma‟in, Abu Zur‟ah dan ulama lain mengatakan bahwa Sya‟bi adalah tsiqah, Al Ijli 

mengatakan bahwa Sya‟bi meriwayatkan hadits dari empat puluh delapan sahabat, dia lebih 

tua dari Abu Ishaq dua tahun, dan Abu Ishaq lebih tua dua tahun dari Abdul Malik, dia tidak 

memursalkan hadits kecuali hampir seluruhnya adalah shahih 

Tahdzibut Tahdzib jilid 5 hal 59 

Beliau Asy Sya‘bi adalah tabiin yang tsiqah. Hal ini sangat jelas dalam Kitab Rijal Hadis. 

Tetapi permasalahannya bukan terletak pada kredibilitas Asy Sya‘bi, jadi anda membuang-

buang waktu menuliskan berbagai predikat tsiqat pada Asy Sya‘bi. 

Pernyataan Al Ajli cukup relevan untuk dibahas. Seperti yang anda kutip Al Ajli mengatakan 

bahwa hampir seluruh mursal Asy Sya‟bi adalah shahih. Apakah dengan begitu anda 

memahami bahwa hadis apapun jika Asy Sya‘bi berkata Rasulullah SAW bersabda, maka 

hadis tersebut adalah shahih dengan kesaksian Al Ajli. Kalau iya maka anda benar-benar naif. 

Seorang Ulama berkata bahwa hadis seseorang yang mursal itu shahih karena dari hadis-

hadis mursal yang diriwayatkan orang tersebut ternyata dibenarkan oleh hadis-hadis lain yang 

shahih dan sanadnya bersambung. Oleh karena itu Ulama tersebut menerima hujjah mursal 

seseorang. 

Al Ajli bisa jadi mengetahui banyak riwayat mursal Asy Sya‘bi dan ternyata setelah ia 

pelajari ada banyak riwayat shahih lain yang membuktikan kebenaran riwayat mursal Asy 

Sya‘bi. Hal ini mungkin cukup bagi Al Ajli untuk menyatakan hampir seluruh mursal Asy 

Sya‘bi adalah shahih. Tetapi adalah tidak benar menyatakan keshahihan hadis hanya karena 

Asy Sya‘bi yang meriwayatkannya. Hal ini bertentangan dengan kaidah jumhur dalam 

menetapkan keshahihan hadis seperti yang tertera dalam Muqaddimah Ibnu Shalah. 

Hadis shahih adalah Hadis yang muttashil (bersambung sanadnya) disampaikan oleh setiap 

perawi yang adil(terpercaya) lagi dhabit sampai akhir sanadnya dan hadis itu harus bebas 

dari syadz dan Illat. 
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Dalam hal ini pernyataan Al Ajli adalah pernyataan yang harus dibuktikan kebenarannya 

dengan cara melihat semua riwayat mursal Asy Sya‘bi dan mencari syawahidnya dari hadis 

shahih lain yang bersambung sanadnya. Karena bisa jadi Al Ajli tidak mengetahui ada 

riwayat mursal Asy Sya‘bi yang tidak memiliki syawahid dari hadis shahih lain. 

Dengan dasar ini maka saya kembalikan permasalahan ini kepada anda wahai penulis, apakah 

ada riwayat shahih lain yang mendukung atau menguatkan kebenaran riwayat mursal Asy 

Sya‘bi dalam Sunan Baihaqi yang anda kutip?. Sejauh penelitian saya tidak ada, tetapi 

mungkin anda lebih tahu dan saya yang awam ini mohon diberikan wejangan  

Pada halaman yang sama Ibnu Hajar menukil ucapan Al Ajurri dari Abu Dawud: mursal 

dari Sya‟bi lebih aku sukai daripada mursal Nakha‟i. 

Siapapun berhak suka atau tidak suka tetapi itu tidak menjadi sebuah ketetapan bahwa mursal 

Asy Sya‘bi sudah pasti shahih. Kembali pada Buktikan maka saya percaya. 

Ditambah lagi dengan riwayat dari Syarah Nahjul Balaghah karya Ibnul Maitsam dan Ibnu 

Abil Hadid yang menguatkan riwayat ini. 

Riwayat yang anda maksud itu masih dipertanyakan keshahihannya jadi tidak bisa menjadi 

penguat apapun karena riwayat itu sendiri justru lebih membutuhkan penguat dari yang lain. 

Allah menyebutkan salah satu sifat golongan muttaqin –orang bertakwa- dalam surat Ali 

Imran ayat 134, yaitu mereka yang memaafkan kesalahan manusia. 

Benar sekali, saya sangat sependapat dengan anda wahai penulis 

Tidak layak kita menyimpan dendam dalam hati selama bertahun-tahun, tanyakan pada diri 

kita apa manfaat yang kita dapat dari menyimpan dendam? Yang kita dapat adalah rasa 

marah, tidak ada manfaat yang kita dapat. Sebaliknya, maaf dapat membuat hati kita tenang 

dan lapang, selain itu kita juga mendapat berita gembira dari Allah, apakah kita tidak ingin 

mendapat ampunan dari Allah? 

Benar sekali wahai penulis dan saya tambahkan sangat tidak layak jika kata-kata anda ini 

ditujukan atas sikap Sayyidah Fatimah AS yang marah dan tidak berbicara kepada Abu Bakar 

RA sampai akhir hayatnya. Karena ini bukan soal dendam kesumat tetapi soal Kebenaran dan 

Hukum Allah SWT.  

Saya tutup tulisan ini dengan Firman Allah SWT 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. (QS. Al 

Ma‟idah 5:8 ) 

Salam Damai 

. 

. 
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Catatan : Maaf kalau akhir-akhir ini saya tidak sempat update, yah Hal ini dikarenakan 

kondisi kesehatan saya yang tidak memungkinkan dan peringatan keras seseorang agar saya 

beristirahat dan tidak terus terjaga sampai larut malam. Tulisan sederhana dan seadanya ini 

semoga bisa mengisi kekosongan 

Terimakasih kepada  

 Dia yang telah memberi peringatan kerasnya  

 Danrad yang berkenan melihat keadaan saya  

 Ressay yang telah memberikan infonya  

 

Imam Bukhari Menyatakan Alaihas Salam Pada 

Sayyidah Fatimah 

Posted on Juli 15, 2008 by secondprince  

Pernyataan Alaihis Salam (AS) pada Ahlul Bait Rasulullah SAW seringkali mengundang 

keraguan di sebagian kalangan. Beberapa dari mereka menuduh hal tersebut bid‘ah dengan 

alasan Ghulat atau Pengkultusan yang berlebihan. Kebanyakan dari mereka para Penuduh 

suka sekali menuduh bahwa orang-orang yang menyebutkan AS pada Ahlul Bait adalah 

Syiah. Dan seperti biasa lagu sumbang “Syiah Yang Sesat” kembali berkumandang. 

Patut disayangkan, tetapi memang begitulah adanya. Keterbatasan Ilmu yang diiringi dengan 

tabiat suka menuduh membuat Syubhat ini merasuki banyak kaum muslim yang memang 

tidak terbiasa berkeras untuk tahu  . Syiahpobhia, begitulah saya menyebutnya.  

Penyebutan AS pada Ahlul Bait adalah suatu bentuk penghormatan kepada mereka karena 

kedudukan mereka yang tinggi yaitu sebagai pedoman bagi Umat Islam seperti yang 

dinyatakan dalam Hadis Tsaqalain. Mereka Ahlul Bait adalah Pribadi-pribadi luhur yang 

merupakan Padanan Al Quranul Karim. Pribadi-pribadi yang selalu dalam kebenaran. 

Pribadi-pribadi yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Pribadi-pribadi yang 

dimuliakan oleh Allah dan RasulNya. Semua ini adalah alasan yang cukup jelas untuk 

menyandangkan gelar Alaihis Salam kepada mereka Ahlul Bait. (jadi gak mesti di Syiah-

syiahkan dong)  

Lucunya ternyata Ahli hadis ternama Muhammad bin Ismail yang dikenal dengan panggilan 

Imam Bukhari (yang ternyata menjadi rujukan kebanggaan oleh para Penuduh) telah 

menggunakan istilah Alaihis Salam(AS) kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW dalam hal ini 

Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Tetapi tidak pernah ada terdengar tuduhan-tuduhan Syiah 

kepada Imam Bukhari. Jadi ada apa ini? sebuah konspirasi untuk merendahkan saudara-

saudara kita yang Syiah. Atau salah satu bentuk kedunguan kekeliruan yang bersifat Pilih 

Kasih dan Langsung Cela kepada pihak-pihak yang berbeda mahzabnya.� Silakan nilai 

sendiri 

https://secondprince.wordpress.com/2008/07/15/bukhari-menyatakan-alaihas-salam-pada-sayyidah-fatimah/
https://secondprince.wordpress.com/2008/07/15/bukhari-menyatakan-alaihas-salam-pada-sayyidah-fatimah/
http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Bukhari
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Berikut akan ditunjukkan bukti nyata kalau sang Imam Ahli hadis Al Bukhari 

menyandangkan AS pada Sayyidah Fatimah. Pernyataan itu tertulis dalam Kitab monumental 

Beliau Shahih Bukhari. 

 

 

جل    ؽلص٘ب    إٔ    ػوٝح ثٖ اُيث٤و    هبٍ أفجو٢ٗ    اثٖ شٜبة    ػٖ    طبُؼ    ػٖ    ئثوا٤ْٛ ثٖ ٍؼل    ؽلص٘ب    اُؼي٣ي ثٖ ػجل هللا ػ

  أفجورٚ    هض٢ هللا ػٜ٘ب    ػبئشخ أّ أُإ٤ٖ٘ٓ  

ٔخ   إٔ   بط َالّ    ك ب اُ ٤ٜ ِ ٍ   ٍأُذ    ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ    اث٘خ هٍٍٞ هللا     ػ ٌو ا ب ث   ثؼل ٝكبح هٍٍٞ هللا    طل٣ن أث

  أثٞ ثٌو    هللا ػ٤ِٚ كوبٍ ُٜب    أكبء    ٓٔب    ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ    إٔ ٣وَْ ُٜب ٤ٓواصٜب ٓٔب روى هٍٍٞ هللا    ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  

ٍ   ال ٗٞهس ٓب روً٘ب طلهخ كـضجذ    هبٍ    ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ    ئٕ هٍٍٞ هللا   ٍٍٞ ا ٘ذ ه ٔخ ث بط ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ    ُٚ ك

ٍزخ أشٜو هبُذ    ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ    كِْ ريٍ ٜٓبعورٚ ؽز٠ رٞك٤ذ ٝػبشذ ثؼل هٍٍٞ هللا    أثب ثٌو    كٜغود    ٍِْٝ 

ْ   ٝطلهزٚ    ٝكلى    ف٤جو    ٖٓ    ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ    ٗظ٤جٜب ٓٔب روى هٍٍٞ هللا    أثب ثٌو    رَأٍ    كبطٔخ    ًٝبٗذ  بُ   ك٣٘خ ث

٣ؼَٔ ثٚ ئال ػِٔذ ثٚ كا٢ٗ أفش٠ ئٕ    ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ    ػ٤ِٜب مُي ٝهبٍ َُذ ربهًب ش٤ئب ًبٕ هٍٍٞ هللا    أثٞ ثٌو    كأث٠  

  ػٔو    كأٌَٜٓب    ٝكلى    ف٤جو    ٝأٓب    ٝػجبً    ػ٢ِ    ئ٠ُ    ػٔو    كلكؼٜب    ثبُٔل٣٘خ    روًذ ش٤ئب ٖٓ أٓوٙ إٔ أى٣ؾ كأٓب طلهزٚ 

ٝٗٞائجٚ ٝأٓوٛٔب ئ٠ُ ٖٓ ٢ُٝ األٓو هبٍ كٜٔب    رؼوٝٙ    ًبٗزب ُؾوٞهٚ اُز٢    ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ    ٝهبٍ ٛٔب طلهخ هٍٍٞ هللا  

  ػ٠ِ مُي ئ٠ُ ا٤ُّٞ 

   اػزواى اكزؼِذ ٖٓ ػوٝرٚ كأطجزٚ ٝٓ٘ٚ ٣ؼوٝٙ ٝاػزوا٢ٗ    هبٍ أثٞ ػجل هللا  

 

Hadis ini dapat anda lihat di sini 

Atau bisa dilihat hadis Shahih Bukhari versi bahasa Inggrisnya dengan Alaihis Salam versi 

Inggris juga  

It is related that „A‟isha, Umm al-Mu‟minin, reported that Fatima, peace be upon her, the 

daughter of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, asked Abu 

Bakr as-Siddiq after the death of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him 

peace, to allot her her share of the inheritance from what the Messenger of Allah, may Allah 

bless him and grant him peace, left of the spoils which Allah had given him. Abu Bakr said, 

“The Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, „We do not bequeath 

inheritance. What we leave is sadaqa.'” Fatima, the daughter of the Messenger of Allah, got 

angry and disassociated herself from Abu Bakr. She remained disassociated from him until 

she died. She lived for six months after the Messenger of Allah, may Allah bless him and 

grant him peace.”  

She said, “Fatima used to ask Abu Bakr for her share of what the Messenger of Allah, may 

Allah bless him and grant him peace, left of Khaybar and Fadak and his sadaqa in Madina. 

Abu Bakr refused to give her that and said, „I will not abandon anything that the Messenger 

of Allah, may Allah bless him and grant him peace, used to do. I follow that. I fear that if I 

were to abandon some of his business, I would swerve. „ As for the sadaqa in Madina. „Umar 

gave it to „Ali and „Abbas, and as for Khaybar and Fadak, „Umar kept them and said, „These 

two are the sadaqa of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, 

which were for the rights and events which arose. Their business passes to the one in 

authority.”  

Az-Zuhri observed, “They are still like that today.” 

Hadis versi English itu dapat dilihat disini dengan no hadis 2926 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Shahih_Bukhari
https://secondprince.files.wordpress.com/2008/07/kitab.jpg
https://secondprince.files.wordpress.com/2008/07/kitab.jpg
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=4874
http://bewley.virtualave.net/bukhari24.html#khumus
http://bewley.virtualave.net/bukhari24.html#khumus
http://bewley.virtualave.net/bukhari24.html#khumus
http://bewley.virtualave.net/bukhari24.html#khumus
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Kalau mau yang bahasa Indonesia, maka saya ambil dari Kitab Mukhtasar Shahih Bukhari 

oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani jilid 3 hal 608 dengan no hadis 1345 terbitan Pustaka 

Azzam Cetakan pertama 2007 dengan penerjemah :Muhammad Faisal dan Thahirin Suparta. 

Dari Aisyah, Ummul Mukminah RA, ia berkata “Sesungguhnya Fatimah AS binti Rasulullah 

SAW meminta kepada Abu Bakar sesudah wafat Rasulullah SAW supaya membagikan 

kepadanya harta warisan bagiannya dari harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW dari 

harta fa‟i yang dianugerahkan oleh Allah kepada Beliau.[Dalam riwayat lain :kamu meminta 

harta Nabi SAW yang berada di Madinah dan Fadak dan yang tersisa dari seperlima 

Khaibar 4/120]…… 

Kalau anda merujuk ke Kitab Mukhtasar Shahih Bukhari seperti yang saya sebutkan, maka 

akan dapat dilihat teks arabnya yang jelas-jelas menyebutkan Alaihas Salam. jadi tidak ada 

penambahan apapun  (cuma hadisnya saya potong karena terlalu panjang, intinya kan kata 

AS itu). Mau lihat hadis versi lengkapnya, sudah saya bahas disini. 

Jadi itu semua bukti otentik kalau Al Bukhari memang menyebutkan AS pada Sayyidah 

Fatimah. Jadi kepada para penuduh sekarang anda menjadi pihak tertuduh. Kenapa anda tidak 

menSyiahkan Al Bukhari?  

Salam Damai aja deh  

 

Jalaludin Rahmat dan Al Qurtubi 

Posted on Juli 4, 2008 by secondprince  

Muqaddimah 

Keduanya adalah Manusia yang menjadi guru saya kendati saya tidak mengenal mereka dan 

merekapun tidak mengenal saya. Hanya saja Guru dalam pandangan saya bukan berarti saya 

harus sepaham dan sependapat, tidak, tidak gak mesti harus begitu. Siapapun Ia, jika saya 

mendapat sesuatu darinya maka Ia adalah guru saya. Dan jika saya tidak sependapat atau saya 

berpandangan mereka keliru maka saya juga tidak punya kewajiban untuk tetap sependapat. 

Adalah lucu sekali ketika saya melihat banyak orang yang dipermainkan syubhat-syubhat 

dalam pikirannya. Mereka tidak pernah tertarik dengan hikmah yang dimiliki orang lain. 

Banyak orang dipermainkan syubhat Pengkategorian Manusia. Sehingga Manusia dalam 

penilaian mereka terkotak-kotak dan memiliki Label sendiri. Labelisasi ini terkadang 

menggelikan. Label halal, haram, sesat, kafir, bid‘ah mudah sekali disematkan kepada 

Seseorang hanya karena seseorang itu baru mengutarakan Pandangannya. 

 Ketika saya bicara soal Ahlul Bait maka sebagian orang memandang sinis sambil 

bergumam “Syiah lagi, syiah lagi” 

 Ketika saya bicara soal Nashr Hamid Abu Zaid, maka sebagian orang mulai 

meragukan keislaman saya 

 Ketika saya bicara panjang lebar soal validitas Al Quran, seseorang berkata “jangan 

berpikir yang tidak-tidak bisa jadi kafir tanpa sadar “ 

http://www.eabookcentre.com.my/index.php?act=viewProd&productId=130
http://www.eabookcentre.com.my/index.php?act=viewProd&productId=130
http://www.eabookcentre.com.my/index.php?act=viewProd&productId=130
https://secondprince.wordpress.com/2008/07/03/imam-ali-berselisih-dengan-abu-bakar-dalam-masalah-fadak/
https://secondprince.wordpress.com/2008/07/04/jalaludin-rahmat-dan-al-qurtubi/


 1510 

 Ketika saya bicara soal Biologi Molekuler, maka banyak orang disekitar saya 

terheran-heran sambil berkata “wah Pinter banget”. 

 Dan ini ketika saya bicara Jalaludin Rahmat, maka mulai peluru-peluru Syiah 

dihantamkan kepada saya. Lucunya ketika saya bicara soal Tafsir Ibnu Katsir, Al 

Qurtubi, Tafsir As Sa‘di, Tafsir Ath Thabari, saya nggak pernah tuh dibilang Sunni. 

 Tapi saya pernah bicara soal Syaikh Al Albani, Syaikh Bin Baz, Syaikh Muqbil dan 

tidak disangka ada juga yang bilang saya Salafy.  

Saya tidak begitu, saya ini orang merdeka dan tidak terkategori. Saya bisa membela apa dan 

siapa saja sama halnya saya juga bisa mengkritik apa dan siapa saja. Perhatikan baik-baik 

pembelaan yang benar itu melihat apa yang seharusnya dibela bukan melihat dari golongan 

mana yang harus dibela itu. Ada seseorang yang berdiskusi dengan saya dan Ia merendahkan 

Syaikh Al Albani maka saya bela Syaikh Al Albani dan saya kritik semua pandangannya 

yang merendahkan beliau, dan sekali lagi saya bukan Salafy. Ketika saya berdiskusi dengan 

teman yang Salafy soal Syaikh As Saqqaf yang mengkritik Syaikh Al Albani, Ia dengan 

penuh emosi menghina As Saqqaf dan tentu saja saya tidak tinggal diam. Saya muntahkan 

semua kedustaannya terhadap Syaikh As Saqqaf. Lucunya saya mendapat cap Penganut 

bid‟ah. 

Begitulah sebentuk keputusasaan saya kepada kebanyakan manusia yang pernah saya ajak 

diskusi. Di mata mereka sebuah pembelaan berarti Anda berada di barisan atau golongan 

yang sama dengan yang anda bela. Oh sungguh begitu naifnya manusia. Apakah mereka 

tidak pernah menghargai apa itu Kebenaran. Sehingga di mata mereka Kebenaran telah 

diperbudak oleh Labelisasi yang menjijikkan. 

. 

. 

Akhlak Kang Jalal 

Itu tema kita kali ini. Di antara anda mungkin pernah membaca tulisan dengan judul itu. 

Kalau belum silakan search di google atau bisa dilihat dari situs hakekat.com milik saudara 

seiman Sang Mr Shiaa. Mungkin itu bukan tulisan beliau dan entah itu tulisan siapa. Yang 

jelas saya cuma mau menanggapi dengan cara yang Lurus. Tulisan di situs itu akan saya kutip 

Dahulukan Akhlak di atas Fikih! itu kata Kang Jalal dalam bukunya, tetapi apakah Kang 

Jalal sudah melakukannya sebelum mengajak orang lain? 

Saya pernah baca Buku Dahulukan Akhlak di atas Fiqh, menarik walaupun saya 

tidakmenemukan banyak hal baru disana. Tapi saya suka buku itu, kang Jalal memang pintar 

sekali membawakan sesuatu. Saya kurang tahu apa kang Jalal sudah melakukannya atau 

belum, setidaknya itu tidak menjadi masalah bagi saya. Mau bagaimana kang Jalal itu tidak 

akan merubah pesan yang beliau sampaikan dalam bukunya itu.  

Beberapa waktu yang lalu masyarakat berpeluang menyaksikan dialog Nasional Sunni Syi‘ah 

di layar TV. Menurut informasi yang beredar, penganut sunni yang akan berdialog adalah 

Fauzan Anshari, sementara penganut syi‘ah yang akan memaparkan dalil-dalil syar‘i 

kebenaran mazhab syi‘ah adalah Jalaluddin Rahmat. Semua menunggu hari dialog dengan 

penuh penantian. 

http://hakekat.com/content/view/22/1/
http://hakekat.com/content/view/22/1/
http://hakekat.com/content/view/22/1/
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Ah ya saya ingat saya juga menyaksikan peristiwa ini dari tempat tidur saya  

Lagi-lagi dari informasi yang beredar, Fauzan berniat mengajak kang Jalal untuk 

bermubahalah, memohon azab Allah yang disegerakan untuk mengetahui mana yang benar, 

antara mazhab Fauzan dan mazhab kang Jalal. Tapi ternyata masyarakat belum dapat 

menyaksikan langsung bukti kebenaran masing-masing mazhab, karena jika terjadi 

mubahalah, selang beberapa waktu akan terjadi sebuah peristiwa buruk, atau siksa, atau 

kematian dengan kecelakaan pada pihak yang mazhabnya salah, akhirnya masyarakat akan 

mengerti dengan jelas. Seperti dikutip oleh majalah Sabili, karena merasa ditipu dan 

dipermainkan, Fauzan membatalkan keikutsertaannya dalam dialog, lalu panitia 

menghubungi Nabhan Husein yang akhirnyamenggantikan Fauzan. 

Sayang sekali Bermubahalah sesama Muslim belum pernah saya lihat ada tuntunannya dalam 

Islam. Sejauh yang saya tahu Rasulullah SAW bermubahalah dengan kaum Nasrani Najran. 

Jadi saya tidak tahu pikiran dari mana yang mau mengajak bermubahalah itu.  

Pada awal sesi Kang Jalal (biasanya Jalaludin dipanggil dengan panggilan ini) membacakan 

riwayat dari kitab tafsir Qurtubi tentang sebab turunnya surat Al Ma‘arij. 

Jalaludin Rahmat memang membawakan asbabun nuzul surat al Ma‘arij yang ia kutip dari 

Tafsir Al Qurtubi. Saudara penulis itu kemudian berkomentar 

Kang Jalal menukil dari tafsir Qurtubi yang merupakan salah satu literatur induk tafsir 

ahlussunnah wal jamaah, bukannya dari kitab syi‘ah. Pemirsa pasti akan menganggap bahwa 

nukilan itu adalah pendapat ahlussunah, karena berasal dari salah satu kitab literatur tafsir 

ahlussunnah. 

Memang begitulah wahai saudara penulis, kebanyakan pemirsa memang adalah kumpulan 

orang sederhana. Mereka mungkin tidak memusingkan soal sanad dan validitas riwayat 

tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat juga pemirsa yang kritis dan tidak 

begitu saja menelan mentah semua apa yang ia dengar. Selain itu inti yang sama juga saya 

tujukan buat anda wahai sang pemilik situs hakekat.com. Bukankah anda banyak sekali 

mengutip riwayat dari kitab Syiah dan kita-kita ini sebagai pemirsa biasa bisa saja 

menganggap bahwa kutipan itu adalah pendapat Syiah karena berasal dari Kitab Syiah. 

Begitukah, jadi tidak ada masalah bukan.  

Setelah dilihat kembali dalam tafsir Qurtubi, ternyata kang Jalal sengaja membaca kutipan 

yang memperkuat pendapatnya dan tidak membaca keterangan dari tafsir Qurtubi sebelum 

dan sesudah riwayat yang dibaca itu, alias dia tidak menerapkan nasehat yang biasanya 

diucapkan oleh seorang syi‘ah pada setiap sunni yang ingin menghujat syi‘ah dengan nukilan 

dari literatur syi‘ah sendiri. Yaitu memotong nukilan yang sesuai dengan tujuan dan 

kepentingannya dan menyembunyikan nukilan yang tidak sesuai dengan kepentingan. 

Reaksi saya ketika mendengar riwayat tersebut dikemukakan oleh Jalaludin Rahmat hanyalah 

sebuah pertanyaan Shahihkah riwayat tersebut?. Tidak ada saya berpikir soal Beliau 

menyembunyikan nukilan. Karena dalam posisinya sebagai wakil dari pihak Syiah adalah hak 

Beliau sepenuhnya untuk menyampaikan riwayat yang ia anggap menjadi hujjah baginya. 

Dan bukankah tugas sang wakil dari pihak Sunni yang seharusnya membahas lebih lanjut 

masalah validitas riwayat yang Kang Jalal sampaikan. So buat Mas penulis apakah anda 
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mendengar tentang pembahasan tafsir Qurtubi yang anda tulis itu dari wakil Sunni dalam 

dialog di layar TV itu? � 

Pada setiap awal tafsir surat, biasanya Qurtubi menjelaskan status surat, apakah surat itu 

makiyah atau madaniyah. Di awal tafsir surat ma‘arij, imam Qurtubi menerangkan bahwa 

surat Al Ma‘arij adalah makkiyyah, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Suurotul 

ma‘aarij, makkiyyatun bittifaq. Saya kira kang jalal yang bisa membaca riwayat di tafsir 

Qurtubi dengan baik dan menterjemahkan dengan bahasa yang ―menggerakkan‖ pasti 

memahami arti perkataan Qurtubi mengenai waktu turunnya surat ini. 

Dalam hal ini saya sependapat dengan Al Qurtubi bahwa surat tersebut adalah surat 

Makkiyah. Dan saya kira Kang Jalal membaca itu tapi mungkin Kang Jalal punya 

pertimbangan tertentu yaitu Jika sebuah surat dinyatakan sebagai Makkiyah maka ada dua 

kemungkinan 

 Semua ayat dalam surat tersebut adalah Makkiyah, atau bisa juga 

 Sebagian besar ayat dalam surat tersebut adalah Makkiyah dan sebagian kecil bisa 

juga Madaniyah. 

Dengan Riwayat yang dibawakan Kang Jalal itu maka Beliau justru mempertimbangkan 

kemungkinan yang kedua. Itu dasar pikiran beliau yang bisa saya perkirakan. 

Jika memang kesepakatan ulama adalah surat Al Ma‘arij turun di mekkah, lalu mengapa 

Qurtubi sendiri menukil riwayat yang dibacakan oleh kang Jalal? Qurtubi menukilkan 

riwayat itu untuk sekedar pengetahuan pembaca bahwa ada riwayat yang mengatakan 

demikian, tapi riwayat ini tidak digubris oleh Qurtubi karena lemah sehingga tidak 

mempengaruhi kesepakatan ulama yang menerangkan bahwa surat Al Ma‘arij turun di 

Makkah. 

Tidak mempermasalahkan Al Qurtubi tetapi anda mempermasalahkan Jalaludin Rahmat. 

Apakah anda membaca dalam tafsir Qurtubi bahwa Qurtubi mendhaifkan riwayat tersebut?. 

Riwayat tersebut justru digubris oleh Al Qurtubi dan oleh karena itu beliau memasukkannya 

dalam Kitab Tafsir Beliau. Dengan cara yang buruk bisa saja orang beranggapan Al Qurtubi 

sengaja menukilkan riwayat lemah. Jalaludin Rahmat dan Al Qurtubi sama-sama 

membawakan riwayat tersebut bedanya Al Qurtubi membawakan riwayat lain yang justru 

tidak diungkapkan oleh Jalaludin Rahmat. 

Dari awal tafsir surat ini amatlah jelas lemahnya pendapat kang Jalal, yang sengaja 

melewatkan kalimat ini karena jika dibaca akan mementahkan apa yang ingin disampaikan 

pada pemirsa.. 

Tentu saja dalam persepsi saya Kang Jalal tidak punya kewajiban untuk menyampaikan 

kalimat tersebut. Itu adalah kewajiban wakil dari pihak Sunni. Seandainya masalah kalimat 

Kesepakatan Mufasir Sunni bahwa surat Al Maarij adalah Makkiyah itu dibahas apakah 

dengan begitu pasti apa yang disampaikan Kang Jala itu mentah. Tidak juga kok, lihat saja 

Seandainya dikatakan bahwa Surat tersebut Makkiyah dan riwayat yang dibawakan Kang 

Jalal adalah Madaniyah maka ada dua alternatif 
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 Kemungkinan kedua seperti yang saya bilang di atas, mungkin saja semua ayat dalam 

surat Al Ma‘arij adalah Makkiyah kecuali ayat dalam riwayat yang dibawakan Kang 

Jalal. Dengan kemungkinan ini tetap saja surat Al Ma‘arij disebut Makkiyah. Lihat 

pengertian Makkiyah 

 Bisa saja ayat yang dimaksud memang turun dua kali, yang pertama turun untuk 

seperti yang anda nyatakan yaitu sebelum hijrah. Qurtubi menerangkan bahwa orang 

yang dimaksud adalah Nadhr bin Harits dan Bukhari mengatakan bahwa orang 

tersebut adalah Abu Jahal. Jika ayat ini bisa turun untuk Nadhr bin Harits dan 

kemudian untuk Abu jahal maka tidak menutup kemungkinan bahwa ayat ini turun 

lagi setelah haji wada untuk Harits bin Nu‘man al Fihri seperti yang dijelaskan dalam 

riwayat yang dibawakan Kang Jalal. 

Kemudian yang menarik adalah pernyataan berikut 

Di sisi lain ada kejanggalan fatal dalam riwayat ini. Riwayat peristiwa ghadir khum 

tercantum dalam kitab-kitab hadits ahlussunnah, di antaranya adalah shahih muslim, 

Turmuzi, Nasa‘i, Ahmad dan Thabrani. Seluruh riwayat itu mengatakan bahwa Nabi 

mensabdakan sabdanya di atas saat rombongan haji Rasulullah singgah di Ghadir Khum 

sepulang dari haji wada‘. Tapi riwayat yang dibaca oleh kang Jalal di tafsir Qurtubi 

menerangkan bahwa Nabi ditanya oleh Harits bin Nu‘man Al Fihri di Mekah, yaitu di Abtah. 

Dari sini bisa saja dipikirkan kemungkinan bahwa Rasulullah SAW pernah singgah kembali 

ke Mekkah setelah peristiwa Ghadir Kum. Jika ditanya apa buktinya, maka Riwayat Al 

Qurtubi tentang Harits bin Nu‘man itu menjadi bukti yang nyata (seandainya riwayat 

tersebut shahih). Jadi intinya terletak pada seperti reaksi awal saya Shahihkah riwayat Al 

Qurtubi yang dibawakan kang Jalal? Jika shahih maka semua penjelasan saya tentang ayat 

tersebut turun dua kali menjadi mungkin. Dan tidak perlu sang penulis berkata 

Sementara itu kita ketahui bersama bahwa setelah haji wada‘, Nabi tidak pernah pergi lagi ke 

Mekah hingga beliau wafat sekitar tiga bulan setelah haji wada‘. Jadi peristiwa dalam riwayat 

yang dibaca oleh kang Jalal adalah fiktif. 

Berdasarkan riwayat Al Qurtubi maka Nabi SAW pernah pergi lagi ke Mekkah setelah haji 

wada, sayangnya kemungkinan ini hanya kalau hadis tersebut shahih. Ah iya ya ternyata Al 

Qurtubi ahli tafsir ternama itu juga bisa membawakan riwayat fiktif  

Sejauh ini bisa kita lihat diskusi itu berkaitan dengan literatur dan sudut pandang seseorang. 

Kang Jalal memahami riwayat tersebut dari sudut pandang yang ia wakili yaitu Syiah oleh 

karena itu ia hanya membawakan riwayat Al Qurtubi. Kang jalal tidak perlu bersusah-susah 

membawakan keterangan seperti yang disampaikan oleh Sang penulis karena itu adalah 

kewajiban Wakil dari Sunni. Dan bagi kita sang pemirsa hendaknya bersikap kritis baik 

terhadap Wakil Syiah atau wakil Sunni.  

. 

. 

Kekecewaan Saya 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makkiyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Makkiyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Makkiyah
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Saya pribadi kecewa dengan kedua belah pihak baik Wakil Syiah maupun wakil Sunni. 

Kepada Kang Jalal saya kecewa karena beliau tidak menjelaskan shahih tidaknya riwayat Al 

Qurtubi yang ia bawa. Kekecewaan ini juga saya tujukan buat wakil Sunni dan Sang penulis 

yang ternyata tidak membuktikan sanad riwayat tersebut apakah shahih atau dhaif. 

Pembahasan yang dilakukan penulis hanyalah dari sudut pandang matan hadis yaitu 

 Matan riwayat Al Qurtubi menurutnya bertentangan dengan keterangan bahwa Al 

Ma‘arij adalah surat Makkiyah 

 Matan riwayat Al Qurtubi bertentangan dengan hadis lain seperti hadis yang 

menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut untuk Nadhr bin Harits atau abu jahal. 

 Matan riwayat Al Qurtubi bertentangan dengan hadis Ghadir Kum 

Semua sudut pandang ini dijadikan dasar sang penulis dalam menolak riwayat Al Qurtubi 

yang dibawakan Kang Jalal. Dan sudah saya tunjukkan bahwa seandainya riwayat Al Qurtubi 

benar-benar shahih maka semua yang dinyatkan sang penulis itu tidak bisa dijadikan dasar 

penolakan. Karena semuanya masih bisa dinyatakan klop. Sekali lagi hal ini hanya jika sanad 

Riwayat Al Qurtubi yang dibawakan Kang Jalal itu adalah shahih. 

Semua ini tidak sedikitpun berkaitan dengan puji atau tidak terpujinya akhlak seseorang 

seperti yang dipaparkan di bagian akhir penulis 

Saya yakin pembaca sepakat dengan saya bahwa perbuatan yang dilakukan kang Jalal saat 

dialog bukanlah akhlaq terpuji. Ironis memang. 

Saya kira pembaca yang kritis akan tidak sepakat dengan anda wahai penulis. Kang Jalal 

bertindak sesuai dengan sudut pandang Beliau sebagai wakil Syiah. Semua keterangan anda 

soal Makkiyah dan sebagainya itu seharusnya disampaikan oleh wakil dari Sunni bukan tugas 

Kang Jalal. Bukankah itu yang namanya diskusi. Lagipula bukankah sang penulis situs 

hakekat.com itu selalu berulangkali menukil riwayat Syiah tanpa menyertakan apa pandangan 

Ulama Syiah tentang riwayat tersebut. Apakah akhlaknya juga bukan akhlak terpuji.  

Kekecewaan juga saya sampaikan kepada wakil Sunni saat pembahasan Hadis Kisa‘ yang 

dibawakan Kang Jalal. Bahwa Hadis tersebut menerangkan Ahlul bait dalam surat Al Ahzab 

33 bukanlah istri-istri Nabi. Sayangnya hadis ini tidak dibahas lebih lanjut oleh wakil Sunni 

itu. Ia justru mengulang-ngulang sudut pandangnya bahwa Surat Al Ahzab ayat 33 ditujukan 

untuk istri-istri Nabi berdasarkan urutan ayat tanpa menghiraukan hadis Kisa‘ yang 

dibawakan Kang Jalal.  

Kepada Sang penulis, anda dalam artikel versi PDF pernah membuat catatan kaki 

Salah satu riwayat hadits yang sering dibawa oleh kaum syi‘ah adalah hadits tsaqalain, yaitu 

hadits yang berisi wasiat Nabi pada ummat Islam agar mengikuti 2 pusaka, yaitu al qur‘an 

dan ahlul bait. Hadits ini diriwayatkan oleh banyak kitab ahlussunnah, tapi kita tidak tahu 

apakah ada kitab syi‘ah yang meriwayatkan hadits ini. Sayang seluruh riwayat hadits itu yang 

terdapat dalam kitab ahlussunnah adalah lemah, kecuali riwayat Muslim, yang sebenarnya 

tidak ada perintah untukmengikuti ahlulbait, isi hadits ini hanyalah perintah untuk menjaga 

hak-hak ahlul bait. Apakah tercantumnya riwayat hadits dalam banyak kitab ahlussunah 

menjadi ukuran validitas sebuahhadits ? Semoga Allah memudahkan saya untuk membahas 

tuntas hadits tsaqalain. Amin… 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-ayat-tathir-bukan-istri-istri-nabi-saw/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-ayat-tathir-bukan-istri-istri-nabi-saw/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-ayat-tathir-bukan-istri-istri-nabi-saw/
http://hakekat.com/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,1/limit,10/limitstart,10/
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Lucu sekali, bagaimana mungkin hadis Tsaqalain yang shahih dapat anda nyatakan lemah.

 Cukup bagi anda bahwa hadis yang anda nyatakan lemah itu telah dishahihkan oleh 

Syaikh Al Albani dalam kitab Beliau Silsilah Al Hadits Al Shahihah. Sungguh saya pribadi 

kecewa dengan anda wahai Tuan Penulis  

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi,Ahmad,Thabrani,Thahawi dan 

dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al 

Shahihah no 1761). 

Salam Damai 

Imam Ali Berselisih Dengan Abu Bakar Dalam 

Masalah Fadak 

Posted on Juli 3, 2008 by secondprince  

Ah maafkan kalau saya masih membahas ini. Sebenarnya sih saya jadi tertarik membahas ini 

setelah terprovokasi oleh seseorang membaca tulisan dari situs hakekat.com yang berujudul 

Imam Ali Bertaqlid Buta Kepada Abu Bakar As Shiddiq. Tulisan yang dengan terpaksa saya 

katakan keliru besar. Bukannya mau membela siapa-siapa, baik Syiah ataupun Sunni 

sebenarnya saya cuma mau melakukan koreksi terhadap tulisan yang mendistorsi sejarah 

karena terlalu nyata kebencian pada Syiah. Kalau menurut saya sih distorsi Ini adalah Sejarah 

Versi Salafy Wahabi. 

Awalnya sih berkesan mau membantah Syiah dan membela Sunni tetapi sangat disayangkan 

sang penulis di situs itu tidak mendasarkan penulisannya pada Metode yang valid. jadi 

bahkan beliau malah membantah kabar shahih di sisi Sunni sendiri dengan dalih membantah 

Syiah. Salah kaprah dong Mas, dan untuk Mas Penulis saya katakan 

Maaf tidak pantas anda mewakili nama Ahlus Sunnah jika anda tidak menghiraukan kabar 

yang Shahih dalam kitab hadis yang shahih. Jangan mengklaim sesuatu hanya berdasar 

pada prasangka dan dugaan semata. Ah yang terakhir maafkan jika ada kata-kata saya yang 

kurang berkenan. 

Langsung saja ya, Mas penulis anda menuliskan 

Bukannya ikut membela Fatimah -putri baginda Nabi SAW- Ali malah membela keputusan 

Abubakar yang dituduh syi‘ah menzhalimi Fatimah, sebenarnya siapa yang zhalim? 

Abubakar yang melaksanakan wasiat Nabi SAW atau syi‘ah yang menggugat imamnya yang 

maksum? 

Masalah siapa yang zalim itu bukan urusan saya, tetapi pernyataan anda bahwa Imam Ali 

membela keputusan Abu Bakar jelas sekali tidak benar. Karena hadis yang shahih telah 

menjelaskan sebaliknya. nanti saya tuliskan hadisnya Mas……..yang sabar ya  

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/21/hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2008/07/03/imam-ali-berselisih-dengan-abu-bakar-dalam-masalah-fadak/
https://secondprince.wordpress.com/2008/07/03/imam-ali-berselisih-dengan-abu-bakar-dalam-masalah-fadak/
http://ressay.wordpress.com/2008/07/01/fatwa-syekh-jad-al-haq-mengenai-para-pengikut-madzhab-madzhab-islam/
http://hakekat.com/content/view/32/1/
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Kemudian Mas berkata 

Sebuah pertanyaan penting, jika memang tanah Fadak itu adalah benar milik Fatimah, apakah 

kepemilikan itu gugur setelah Fatimah wafat? Tentunya tidak, artinya ahli waris dari Fatimah 

yaitu Ali, Hasan, Husein dan Ummi Kultsum tetap berhak mewarisi harta Fatimah. Begitu 

juga ahli waris Nabi bukan hanya Fatimah, melainkan juga Abbas pamannya. 

Nah Mas saya acungkan jempol dengan anda, siiiip benar sekali Mas. Seandainya saja Mas 

tidak melanjutkan dengan kata-kata 

Sejarah tidak pernah mencatat adanya upaya dari Abbas paman Nabi utnuk menuntut harta 

warisan seperti yang dilakukan oleh Fatimah. Selama ini syi‘ah selalu melakukan black 

campaign terhadap Abubakar yang dituduh menghalangi Fatimah untuk mendapatkan 

warisannya. 

Ah Mas sayang sekali, anda salah besar. Sayyidina Abbas telah menuntut hal yang sama 

seperti yang dilakukan Sayyidah Fatimah AS dalam masalah Fadak. Hal ini tercatat dengan 

jelas dalam kitab Shahih Bukhari, berikut saya kutip hadis tersebut dari Kitab Mukhtasar 

Shahih Bukhari oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani jilid 3 hal 608 dengan no hadis 1345 

terbitan Pustaka Azzam Cetakan pertama 2007 dengan penerjemah :Muhammad Faisal dan 

Thahirin Suparta. Nah ini kitab Ringkasan Syaikh kita yang Mulia Syaikh Al Albani 

Dari Aisyah, Ummul Mukminah RA, ia berkata “Sesungguhnya Fatimah AS binti Rasulullah 

SAW meminta kepada Abu Bakar sesudah wafat Rasulullah SAW supaya membagikan 

kepadanya harta warisan bagiannya dari harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW dari 

harta fa‟i yang dianugerahkan oleh Allah kepada Beliau.[Dalam riwayat lain :kamu meminta 

harta Nabi SAW yang berada di Madinah dan Fadak dan yang tersisa dari seperlima 

Khaibar 4/120] Abu Bakar lalu berkata kepadanya, [Dalam riwayat lain :Sesungguhnya 

Fatimah dan Abbas datang kepada Abu Bakar meminta dibagikan warisan untuk mereka 

berdua apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW, saat itu mereka berdua meminta dibagi 

tanah dari Fadak dan saham keduanya dari tanah (Khaibar) lalu pada keduanya berkata 

7/3] Abu Bakar “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Harta Kami tidaklah diwarisi 

,Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah [Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya 

makan dari harta ini, [maksudnya adalah harta Allah- Mereka tidak boleh menambah jatah 

makan] Abu Bakar berkata “Aku tidak akan biarkan satu urusan yang aku lihat Rasulullah 

SAW melakukannya kecuali aku akan melakukannya] Lalu Fatimah binti Rasulullah SAW 

marah kemudian ia senantiasa mendiamkan Abu Bakar [Ia tidak mau berbicara dengannya]. 

Pendiaman itu berlangsung hingga ia wafat dan ia hidup selama 6 bulan sesudah Rasulullah 

SAW. Ketika Fatimah meninggal dunia, suaminya Ali RA yang menguburkannya pada malam 

hari dan tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Kemudian Ia menshalatinya. 

Subhanallah sungguh anda telah membuat kekeliruan yang besar dengan berkata Sejarah 

tidak pernah mencatat adanya upaya dari Abbas paman Nabi utnuk menuntut harta warisan 

seperti yang dilakukan oleh Fatimah. Shahih Bukhari ternyata luput dari pengamatan anda. 

Sangat disayangkan  

Mari kita teruskan perkataan Mas 
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Tetapi alangkah terkejutnya ketika kita membaca riwayat-riwayat dari kitab Syi‘ah sendiri 

yang memuat pernyataan para imam syi‘ah -yang tidak pernah keliru- yang setuju dengan 

keputusan Abubakar. Seakan-akan para imam syi‘ah begitu saja bertaklid buta pada 

Abubakar As Shiddiq. 

Ah Mungkin Mas memang pintar kalau bicara soal Syiah. Dalam hal ini saya cuma bilang 

abstain aja deh. Saya gak yakin deh kalau Mas yang bilang. Masalahnya soal hadis Sunni 

sendiri Mas bisa keliru apalagi soal hadis mahzab lain. Maaf Mas kalau saya terpaksa 

meragukan anda. Afwan, afwan  btw saya nggak terkejut lho  

Ah Mas alangkah beraninya Mas berkata 

Sampai hari ini syi‘ah masih terus menangisi tragedi Fatimah yang dihalangi oleh Abubakar 

dari mengambil harta warisan, tapi ternyata Ali setuju dengan keputusan Abubakar. Apakah 

Ali setuju dengan keputusan Abubakar yang menyakiti Fatimah? Ataukah keputusan 

Abubakar adalah tepat karena didukung oleh pernyataan dari imam maksum? Karena Imam 

maksum tidak pernah salah. 

Aduh Mas, lagi-lagi Mas keliru besar. imam Ali justru berselisih dengan Abu Bakar dalam 

masalah ini. Apakah ini juga bisa luput dari pandangan Mas. Ok lah saya kasih tahu, hal ini 

saya dapatkan dari kitab Shahih Bukhari, berikut saya kutip hadis tersebut yang merupakan 

lanjutan dari hadis sebelumnya yaitu dari Kitab Mukhtasar Shahih Bukhari oleh Syaikh 

Nashiruddin Al Albani jilid 3 hal 608 dengan no hadis 1345 terbitan Pustaka Azzam Cetakan 

pertama 2007 dengan penerjemah :Muhammad Faisal dan Thahirin Suparta. Seperti yang 

saya katakan ini kitab Ringkasan Syaikh kita yang Mulia Syaikh Al Albani 

Dan Ali masih terkenang dengan kehidupan Fatimah daripada kebanyakan manusia. Dia 

tidak terlalu memperhatikan orang-orang hingga ia tidak langsung berdamai dengan Abu 

Bakar dan lantas berbaiat. Ia tidak berbaiat pada bulan itu. Kemudian Ali mengirim 

utusannya kepada Abu Bakar dan mengatakan “hendaklah engkau datang kemari tanpa 

seorangpun yang menyertaimu”. Hal ini karena ia tidak suka Umar ikut hadir. Umar berkata 

“Tidak Demi Allah Aku tidak akan menyertaimu”. Lalu Abu Bakar menemui mereka. 

Kemudian Ali berkata “Aku telah mengetahui keutamaan dan apa yang telah Allah berikan 

kepadamu dan aku tidak hasut terhadap anugerah yang Allah berikan kepadamu. Namun 

kamu mempunyai pemikiran tersendiri terhadap suatu masalah padahal kami melihat ada 

bagian bagi kami karena kekerabatan kami dengan Rasulullah SAW. Hal ini membuat air 

mata Abu Bakar berlinang dan ketika Abu Bakar berkata “Demi Dzat yang jiwaku dalam 

genggaman tanganNya, Kerabat Rasulullah SAW lebih aku sukai untuk terjalin dibanding 

kerabatku sendiri. Adapun pertentangan yang terjadi antara aku dan kalian karena harta 

ini tidak ada tujuan lain kecuali kebaikan, bagiku sungguh aku tidak akan melihat sesuatu 

yang Rasulullah SAW melakukannya kecuali aku melakukannya. Lalu Ali berkata “Setelah 

matahari condong adalah waktumu utnuk dibaiat”. 

Sungguh jelas bagi saya tetapi entah bagi anda wahai Mas Penulis, hadis diatas adalah bukti 

nyata bahwa sampai sayyidah Fatimah AS wafat Imam Ali tetap berpendirian berbeda dengan 

Abu Bakar RA. Pandangan Abu Bakar dinilai oleh Imam Ali sebagai pemikiran tersendiri 

yang berbeda dengan pandangan yang diyakini oleh Imam Ali, Sayyidah Fatimah AS, 

Sayyidina Abbas(kerabat Rasulullah SAW). 

Sayang sekali saya justru tidak peduli dengan kata-kata anda 
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Salah seorang ulama syi‘ah bernama Al Murtadho Alamul Huda –saudara kandung As Syarif 

Ar Radhiy, penyusun kitab Nahjul Balaghah- menyatakan: saat Ali menjabat khalifah, ada 

orang mengusulkan agar Ali mengambil kembali tanah fadak, lalu dia berkata: saya malu 

pada Allah untuk merubah apa yang diputuskan oleh Abubakar dan diteruskan oleh Umar. 

Bisa dilihat dalam kitab As Syafi hal 213. 

Kitab As Syafi? ah apa pula itu saya tidak pernah baca. Apakah anda membacanya wahai 

Mas Penulis. Kalau iya tolong katakan pada saya apakah riwayat itu shahih. Anda 

tidakmencantumkan sanadnya dan dengan sangat menyesal riwayat itu belum bisa dipercaya 

jika belum ada sanadnya 

Atau kata-kata anda yang cukup mengherankan saya 

Ketika Abu Ja‘far Muhammad bin Ali yang juga dijuluki Al Baqir -Imam Syi‘ah yang 

kelima- saat ditanya oleh Katsir An Nawwal yang bertanya: semoga Allah menjadikan aku 

sebagai tebusanmu, apakah Abubakar dan Umar mengambil hak kalian? Tidak, demi Allah 

yang menurunkan Al Qur‘an pada hambanya untuk menjadi peringatan bagi penjuru alam, 

mereka berdua tidak menzhalimi kami meskipun seberat biji sawi, Katsir bertanya lagi: 

semoga aku dijadikan tebusanmu, apakah aku harus mencintai mereka? Imam Al Baqir 

menjawab: iya, celakalah kamu, cintailah mereka di dunia dan akherat, dan apa yang terjadi 

padamu karena itu aalah menjadi tanggunganku. 

Bisa dilihat di Syarah Nahjul Balaghah jilid 4 hal 84. 

Ah lagi-lagi anda tidakmencantumkan sanadnya Mas. Sangat disayangkan Mas, lagipula 

bukankah Kitab Nahjul Balaghah berisi perkataan Imam Ali. Lalu mengapa anda bisa 

menukil perkataan Imam Baqir dalam kitab yang memuat perkataan Imam Ali. Sungguh saya 

yang bodoh ini tidak mengerti. Dan saya akan menghaturkan terimakasih jika Mas mau 

sedikit meluangkan waktunya untuk memberi wejangan kepada saya. 

Kemudian Mas terus membuang-buang waktu dengan menulis 

Begitu juga Majlisi yang biasanya bersikap keras terhadap sahabat Nabi terpaksa 

mengatakan: ketika Abubakar melihat kemarahan Fatimah dia mengatakan: aku tidak 

mengingkari keutamaanmu dan kedekatanmu pada Rasulullah SAW, aku melarangmu 

mengambil tanah fadak hanya karena melaksanakan perintah Rasulullah, sungguh Allah 

menjadi saksi bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda: kami para Nabi tidak mewarisi, 

kami hanya meninggalkan Al Qur‘an, hikmah dan ilmu, aku memutuskan ini dengan 

kesepakatan kaum muslimin dan bukan keputusanku sendiri, jika kamu menginginkan harta 

maka ambillah hartaku sesukamu karena kamu adalah kesayangan ayahmu dan ibu yang baik 

bagi anak-anakmu, tidak ada yang bisa mengingkari keutamaanmu. Bisa dilihat dalam kitab 

Haqqul Yaqin, hal 201-202. 

Wah saya yang polos ini baru tahu ada kitab Haqqul Yaqin, ya iyalah bagaimana saya bisa 

tahu kalau kitab itu adalah kitab Syiah. Tetapi lagi-lagi Mas tidak mencantumkan sanad 

riwayat tersebut dan Mas juga tidak menyebutkan apakah riwayat itu benar diakui shahih 

oleh Majlisi. Bukannya Mas sendiri yang bilang kalau kitab Syiah itu banyak hadis dhaifnya. 

Nah saya jadi ragu Mas jangan-jangan riwayat ini dhaif astaghfirullah saya berprasangka  

Mari kita lanjutkan, dan saya juga mulai capek 

http://hakekat.com/content/view/35/1/
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Abubakar mengatakan pada Fatimah: kamu akan mendapat bagian seperti ayahmu, 

Rasulullah SAW mengambil dari Fadak untuk kehidupan sehari-hari, dan membagikan 

lainnya serta mengambil untuk bekal berjihad, aku akan berbuat seperti yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW, Fatimah pun rela akan hal itu dan berjanji akan menerimanya. 

Syarah Nahjul Balaghah, Ibnul Maitsam Al Bahrani jilid 5 hal 107, Cet. Teheran 

Oooh rupanya Syarh Nahjul Balaghah Ibnul Maitsam, ah tumben yang ini disebutkan 

cetakannya. baca sendiri kan. Nah tolong kasih tahu saya riwayat itu shahih tidak. 

Masalahnya lagi-lagi Mas tidak mencantumkan sanadnya  

Sama seperti yang diriwayatkan oleh Ibnul Maitsam, Al Danbali dan Ibnu Abil Hadid: 

Bahwa Abubakar mengambil hasil Fadak dan menyerahkannya pada ahlul bait secukup 

kehidupan mereka, begitu juga Umar, Utsman dan Ali 

. 

Bisa dilihat di kitab Syarah Nahjul Balaghah karangan Ibnu Maitsam dan Ibnu Abil Hadid, 

juga Durah An Najafiyah hal 332. 

Iden aja deh, males saya mengulang-ngulang kata-kata yang sama  

Oh iya Mas kesimpulan Mas yang ini 

Ternyata imam maksum mengakui keputusan Abubakar dalam amsalah fadak, walaupun 

demikian syi‘ah tetap saja menangisi Fatimah yang konon dizhalimi oleh Abubakar. Tetapi 

yang aneh, imam Ali -yang konon maksum- bukannya ikut membantu Fatimah merebut harta 

miliknya tetapi malah menyetujui keputusan Abubakar. 

Sudah jelas salah besar Mas. Justru dalam kitab Shahih Bukhari yang saya baca telah 

membuktikan kekeliruan Mas. Dan semua riwayat Syiah yang Mas katakan tidak ada artinya 

memangnya saya Syiah karena tidak ada sanadnya dan tidak jelas kedudukan hadisnya. Jadi 

terima yang shahih aja deh Mas  

Begitu juga dengan kata-kata Mas 

Keputusan Abubakar yang dianggap syi‘ah sebagai keputusan yang keliru dan kezhaliman 

malah didukung oleh imam maksum. Berarti imam maksum ikut berperan serta menzhalimi 

Fatimah. Tetapi syi‘ah tidak pernah marah pada imam maksum, yang dijadikan objek 

kemarahan hanyalah Abubakar. 

Abubakar benar dalam keputusannya, dengan bukti dukungan imam maksum atas 

keputusannya itu. Jika imam maksum melakukan kesalahan maka dia tidak maksum lagi. 

Semuanya cuma asumsi semata dan yah asumsi tidak bisa mengalahkan hadis yang shahih, 

benar tidak Mas? Begitu yang telah diajarkan Syaikh-syaikh Kita Ahlul Hadis yang mulia  

Akhir kata Mas Penulis 

Tetapi -seperti biasanya- kenyataan ini ditutup rapat-rapat oleh syi‘ah, sehingga barangkali 

anda hanya bisa menemukannya di situs ini. Syi‘ah selalu menuduh Bani Umayah 



 1520 

memalsukan sejarah, padahal syi‘ah selalu mengikuti jejak mereka yang dituduh memalsu 

sejarah. 

Saya tidak tahu apa bani Umayyah atau Syiah yang memalsukan sejarah. Yang saya tahu Mas 

penulis sendiri telah memalsukan sejarah dengan kata-kata Sejarah tidak pernah mencatat 

adanya upaya dari Abbas paman Nabi utnuk menuntut harta warisan seperti yang dilakukan 

oleh Fatimah. Bukankah nyata sekali pemalsuan sejarah yang Mas lakukan. Hadis Shahih 

Mas dustakan hanya karena Syiahphobia. Wassalam 

Salam Damai 

Catatan : saran saya buat Mas Penulis, mari kita sama-sama belajar dan kalau mengutip 

riwayat Syiah lebih baik cantumkan sanadnya dan sertakan pendapat Ulama Syiah yang 

menshahihkan riwayat tersebut. Bukannya Mas sendiri yang bilang riwayat Syiah banyak 

yang dhaif. Saya mau belajar dari Mas tapi saya mau belajar yang shahih-shahih aja  

Shalat Jamak Dibolehkan Tanpa Syarat 

Posted on Juni 20, 2008 by secondprince  

Hukum Shalat Jamak Ketika Tidak Sedang Dalam Perjalanan 

Hal yang sangat dikenal di kalangan umat islam adalah diperbolehkannya Menjamak Shalat 

Ketika Sedang Dalam Perjalanan. Tetapi sangat disayangkan banyak orang Islam yang tidak 

tahu kalau sebenarnya Menjamak Shalat Dibolehkan Walaupun Tidak Sedang Dalam 

Perjalanan. Tidak jarang diantara mereka yang tidak tahu itu, pikirannya dipenuhi dengan 

prasangka-prasangka yang merendahkan ketika melihat orang lain Menjamak Shalat padahal 

tidak ada Uzur apapun. Beberapa dari mereka berkata “Jangan berbuat Bid‟ah” atau “Ah itu 

mah kerjaan orang Syiah”. Coba lihat dialog ini 

Si A :Ntar bareng kesana ya 

Si B :Ok, tapi kita shalat dulu 

Si A :hmm lagi nanggung, ntar aja deh aku jama‟ dengan Ashar 

Si B :(terpana)…. emang boleh seenaknya dijamak gitu, bukannya Jama‟ itu boleh kalau 

dalam perjalanan. 

Si A :he he he boleh, boleh. 

Si B : kamu Syiah ya 

Si A : bukan kok 

Si B : ya udah terserah kamulah, yang penting saya shalat dulu 

Saya cuma bisa tersenyum sinis mendengarkan mereka yang dipermainkan oleh Wahamnya 

ini. Pikiran mereka ini dipengaruhi oleh Syiahpobhia yang keterlaluan sehingga berpikir 

https://secondprince.wordpress.com/2008/06/20/shalat-jama-dibolehkan-tanpa-syarat/
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setiap amalan yang dilakukan oleh Syiah adalah sesat. Saya katakan Tidak ada urusan mau 

bagaimana Syiah mengamalkan Ritualnya. Sekarang yang sedang dibicarakan adalah Shalat 

Jama‘ yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.  

. 

. 

Menjamak Shalat Dibolehkan Walaupun Tidak Sedang Dalam Perjalanan telah ditetapkan 

berdasarkan hadis-hadis Shahih dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan 

Musnad Ahmad. Berikut akan ditunjukkan hadis-hadis shahih dalam Musnad Ahmad yang 

penulis ambil dari Kitab Musnad Imam Ahmad Syarah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, 

Penerjemah : Amir Hamzah Fachrudin, Hanif Yahya dan Widya Wahyudi, Cetakan pertama 

Agustus 2007, Penerbit : Pustaka Azzam Jakarta. 

Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Zaid menceritakan kepada kami dari 

Az Zubair yakni Ibnu Khirrit dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata “Ibnu Abbas 

menyampaikan ceramah kepada kami setelah shalat Ashar hingga terbenamnya matahari 

dan terbitnya bintang-bintang, sehingga orang-orang pun mulai berseru, “Shalat, Shalat”. 

Maka Ibnu Abbas pun marah, Ia berkata “Apakah kalian mengajariku Sunnah? Aku telah 

menyaksikan Rasulullah SAW menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya‟ “. 

Abdullah mengatakan “Aku merasa ada ganjalan pada diriku karena hal itu, lalu aku 

menemui Abu Hurairah, kemudian menanyakan tentang itu, ternyata Ia pun 

menyepakatinya”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 2269, 

dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir) 

Hadis di atas dengan jelas menyatakan bahwa Menjamak Zhuhur dengan Ashar dan 

Maghrib dengan Isya‟ adalah Sunnah Rasulullah SAW , sebagaimana yang disaksikan 

oleh Ibnu Abbas RA. Dari hadis itu tersirat bahwa Ibnu Abbas RA akan menangguhkan 

melaksanakan Shalat Maghrib yaitu menjama‘nya dengan shalat Isya‘ dikarenakan beliau 

masih sibuk memberikan ceramah. Tindakan beliau ini adalah sejalan dengan Sunah 

Rasulullah SAW yang beliau saksikan sendiri bahwa Rasulullah SAW menjama‘ Shalat 

Maghrib dengan Isya‘ ketika tidak sedang dalam perjalanan. 

Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Az 

Zubair dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata “Nabi SAW menjama‟ Zhuhur 

dengan Ashar di Madinah ketika tidak sedang bepergian dan tidak pula dalam kondisi 

takut(khawatir)”. Ia(Sa‟id) berkata “Wahai Abu Al Abbas mengapa Beliau melakukan itu?”. 

Ibnu Abbas menjawab “Beliau ingin agar tidak memberatkan seorangpun dari umatnya”. 

(Hadis Riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 2557, dinyatakan shahih oleh 

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir) 

Kata-kata yang jelas dalam hadis di atas sudah cukup sebagai hujjah bahwa Menjama‟ shalat 

dibolehkan saat tidak sedang bepergian. Hal ini sekali lagi telah dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW sendiri dengan tujuan agar tidak memberatkan Umatnya. Jadi mengapa harus 

memberatkan diri dengan prasangka-prasangka yang tidak karuan  

Yahya menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, ia berkata Shalih maula At Taumah 

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia berkata “Rasulullah SAW pernah menjama‟ 
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antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dan antara shalat Maghrib dengan shalat Isya‟ 

tanpa disebabkan turunnya hujan atau musafir”. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas 

“Wahai Abu Abbas apa maksud Rasulullah SAW mengerjakan yang demikian”. Ibnu Abbas 

menjawab “Untuk memberikan kemudahan bagi umatnya SAW” (Hadis Riwayat Ahmad 

dalam Musnad Ahmad jilid III no 3235, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad 

Syakir) 

Lantas apa yang akan dikatakan oleh mereka yang seenaknya berkata bahwa hal ini adalah 

bid‘ah atau dengan pengaruh Syiahpobhia seenaknya menuduh orang yang Menjama‟ shalat 

Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya‟ sebagai Syiah. Begitulah akibatnya kalau 

membiarkan diri tenggelam dalam prasangka-prasangka.  

Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Az Zubair dari Sa‟id bin Jubair dari Ibnu Abbas, 

ia berkata “ Aku pernah shalat bersama Nabi SAW delapan rakaat sekaligus dan tujuh 

rakaat sekaligus”. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas “Mengapa Rasulullah SAW 

melakukannya?”.Beliau menjawab “Dia ingin tidak memberatkan umatnya”. (Hadis Riwayat 

Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III no 3265, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad 

Muhammad Syakir) 

Hadis di atas juga mengisyaratkan bahwa kebolehan Menjama‟ Shalat itu mencakup juga 

untuk shalat berjamaah. Hal ini seperti yang diungkapkan dengan jelas oleh Ibnu Abbas RA 

bahwa Beliau pernah melakukan shalat jama‘ bersama Nabi SAW. 

Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Bakar 

berkata Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata Amr bin Dinar mengabarkan 

kepada kami bahwa Abu Asy Sya‟tsa mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas 

mengabarkan kepadanya, Ia berkata “Aku pernah shalat di belakang Rasulullah SAW 

delapan rakaat secara jamak dan tujuh rakaat secara jamak”. (Hadis Riwayat Ahmad dalam 

Musnad Ahmad jilid III no 3467, dinyatakan shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir) 

Begitulah dengan jelas hadis-hadis shahih telah menetapkan bolehnya Menjamak Shalat 

Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya‘ ketika tidak sedang dalam perjalanan atau 

dalam uzur apapun. Hal ini adalah ketetapan dari Rasulullah SAW sendiri dengan tujuan 

memberikan kemudahan pada umatnya. 

Bagi siapapun yang mau berpegang pada prasangka mereka atau pada doktrin Ulama mereka 

bahwa hal ini tidak dibenarkan maka kami katakan Rasulullah SAW lebih layak untuk 

dijadikan pegangan. Wassalam 

Salam Damai 

. 

. 

Catatan: Tulisan ini saya buat dalam kondisi sakit-sakitan, gak nyangka ternyata saya masih 

bisa-bisanya buat tulisan. Tolong doakan agar saya cepat sembuh ya, hmmm eh salah ding 

doakan agar badan saya enakan aja deh  
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Sunni Mengambil Ilmu Dari Rafidhah 

Posted on Juni 9, 2008 by secondprince  

Sunni Mengambil Ilmu Dari Rafidhah 

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi saya membuat tulisan ini, yang kesemuanya adalah 

untuk menepis syubhat dan tuduhan yang dilakukan oleh pengikut Salafy kepada pengikut 

Syiah. Saya melihat kerancuan dan ketidakadilan pengikut Salafy dalam bersikap kepada 

mereka pengikut Syiah. Kerancuan yang dilatarbelakangi oleh penyakit kronis yang sudah 

sangat parah yaitu Syiahphobia. (Tulisan ini lumayan panjang dan membosankan)  

. 

. 

Rafidhah Adalah Pendusta 
Kebanyakan pengikut Salafy seringkali menyebut pengikut Syiah dengan sebutan Rafidhah. 

Sebutan Rafidhah itu biasanya diringi dengan pernyataan merendahkan dan Tuduhan yang 

mereka kutip dari perkataan-perkataan Ulama. Pernyataan tersebut yaitu Rafidhah Adalah 

Seburuk-buruk Pendusta. Dengan ini mereka pengikut Salafy seenaknya menyatakan Setiap 

orang Syiah sebagai Rafidhah dan Rafidhah adalah seburuk-buruk Pendusta. Artinya yang 

ingin dinisbatkan oleh pengikut Salafy itu adalah bahwa Pengikut Syiah itu semuanya 

Pendusta, jadi harus diingkari dan dikecam. Sungguh Argumentum Ad Hominem yang 

menjijikkan.  

. 

Bayangkan saja jika ada seorang Syiah yang dengan Itikad baik berdiskusi kepada seorang 

Sunni atau Salafy maka dengan mudahnya Sunni atau Salafy itu berkata Untuk apa 

berdiskusi dengan seorang Rafidhah yang terkenal pendusta. Atau mereka Sunni atau Salafy 

itu ada yang berkata Jangan percaya dengan Rafidhah yang mengutip kitab-kitab hadis 

Sunni, mereka itu adalah pendusta. 

. 

Tidak hanya itu, dalam bentuk yang lebih halus dapat dilihat sikap sok bijak yang keblinger. 

Ada diantara Sunni atau Salafy itu yang ternyata bersedia berdiskusi dengan orang Syiah. 

Dan seperti biasa mereka yang Syiah akan membawakan dalil-dalil yang mendukung mahzab 

mereka dari kitab-kitab Sunni sendiri. Setelah terjadi pembahasan yang cukup panjang maka 

Sang Sunni atau Salafy itu menemukan kekeliruan(menurut mereka) dari mereka pengikut 

Syiah dalam membawakan hadis Sunni. Kekeliruan itu bisa berupa hadis yang dibawakan 

adalah dhaif, kekeliruan dalam mengutip pendapat ulama Sunni atau Salafy, kekeliruan 

dalam menyebutkan rujukan dan lain-lain. Hal ini ternyata membuat orang Sunni atau Salafy 

itu dengan mudah mengeluarkan kata-kata “Bukankah ini merupakan bukti kalau Syiah 

Rafidhah itu memang seorang Pendusta”.  

https://secondprince.wordpress.com/2008/06/09/sunni-mengambil-ilmu-dari-rafidhah/
http://mumtazanas.wordpress.com/2007/09/09/membongkar-kesesatan-syiah/
http://haulasyiah.wordpress.com/2007/07/16/pernyataan-para-ulama-islam-tentang-syiah-rafidhah/http:/haulasyiah.wordpress.com/2007/07/16/pernyataan-para-ulama-islam-tentang-syiah-rafidhah/
http://haulasyiah.wordpress.com/2007/07/16/pernyataan-para-ulama-islam-tentang-syiah-rafidhah/http:/haulasyiah.wordpress.com/2007/07/16/pernyataan-para-ulama-islam-tentang-syiah-rafidhah/
http://haulasyiah.wordpress.com/2007/07/16/pernyataan-para-ulama-islam-tentang-syiah-rafidhah/http:/haulasyiah.wordpress.com/2007/07/16/pernyataan-para-ulama-islam-tentang-syiah-rafidhah/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem
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. 

Memang di antara orang Sunni atau Salafy itu ada yang begitu kentalnya Nuansa 

Syiahphobia sehingga suatu kekeliruan dalam diskusi ilmiah, ia nyatakan sebagai suatu 

kedustaan. Padahal kekeliruan dalam diskusi ilmiah sudah sangat sering terjadi bahkan 

kekeliruan itu sendiri bisa dilakukan oleh pengikut Sunni atau Salafy itu sendiri. Dan Tidak 

jarang dalam hal ini justru yang keliru itu adalah Pengikut Salafy yang sok menyalahkan dan 

sebenarnya Pengikut Syiah itu yang benar. Jadi untuk apa membuat tuduhan-tuduhan 

seenaknya bahwa Kekeliruan adalah suatu Kedustaan.  

. 

. 

. 

Perawi Syiah Dalam Hadis Sunni 
Bagi Mereka yang tahu maka perkara ini cukup jelas, memang ada cukup banyak perawi 

hadis dalam Kitab hadis Sunni baik Kutub As Sittah(Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan 

Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah) maupun yang lainnya (Al 

Mustadrak Al Hakim, Musnad Ahmad, Mu‟jam AtThabrani, Shahih Ibnu Khuzaimah) yang 

ternyata seorang Syiah. Hal ini tidak dapat ditolak bahkan oleh seorang Salafy sekalipun, 

hanya saja mereka melakukan akrobat untuk berkelit dari dilema mereka. 

. 

Sudah seringkali saya melihat bahwa Salafy tidak membedakan apa itu Syiah dan apa itu 

Rafidhah, bagi mereka Syiah ya sama saja dengan Rafidhah dan mereka Rafidhah adalah 

pendusta. Kemudian ketika ditunjukkan bahwa perawi hadis Sunni sendiri banyak yang 

Syiah, mereka berkelit dengan berkata 

“Itulah kejujuran Ulama hadis Sunni, mereka mengambil hadis dari orang-orang yang 

mereka anggap tsiqah walaupun adalah ahlul bid‟ah dengan syarat tidak berlebihan dalam 

kebid‟ahannya atau tidak meriwayatkan kebid‟ahannya”. 

Dalam hal perawi Syiah, mereka Salafy berakrobat dengan berkata Syiah yang dimaksud 

disini adalah tasyayyu atau berlebihan dalam mengutamakan Ali RA dari sahabat yang lain 

bukan Rafidhah. Sekarang baru berkata bahwa Syiah itu berbeda dengan Rafidhah, karena 

mereka tidak berani menisbatkan Syiah disini sebagai Rafidhah yang mereka bilang sebagai 

Pendusta. Sungguh Sikap Antagonis Yang Menyedihkan. 

Untuk membungkam sikap Antagonis Salafy yang menyedihkan itu maka akan ditunjukkan 

bahwa ada di antara perawi hadis Sunni tersebut yang jelas-jelas seorang Rafidhah. 

Penunjukkan Rafidhah sepenuhnya dengan bersandar pada perkataan dalam kitab Rijal oleh 

Ulama yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Si Fulan adalah Rafidhah, berikut nama-nama 

mereka  

. 

http://jakfari.wordpress.com/2007/08/30/syi%E2%80%99ah-bukan-rafidhah/
http://islamsyiah.wordpress.com/2007/06/28/syiah-adalah-rafidhah/
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. 

. 

Abbad bin Ya‟qub Al Asadi Ar Rawajini Al Kufi 
Keterangan tentang Beliau dapat ditemukan dalam Hadi As Sari jilid 2 hal 177, Tahdzib At 

Tahdzib jilid 5 hal 109 dan Mizan Al Itidal jilid 2 hal 376. Disebutkan 

 Ibnu Hajar berkata bahwa Abbad adalah seorang Rafidhah yang terkenal hanya saja 

Ia jujur 

 Ibnu Hibban berkata bahwa Abbad seorang Rafidhah yang selalu mengajak orang 

lain mengikuti jejaknya. 

 Saleh bin Muhammad berkata “Abbad memaki Usman bin Affan” 

Jadi Abbad adalah Seorang Rafidhah yang oleh Abu Hatim dikatakan “Ia tsiqat”, beliau 

seorang Rafidhah dimana Hakim berkata Ibnu Khuzaimah ketika membicarakan Abbad, Ia 

berkata “Riwayat Abbad dapat dipercaya tetapi pendapatnya sangat diragukan” .Adz 

Dzahabi berkata “Abbad seorang yang berlebihan Syiahnya, Ahli bid‟ah tetapi jujur dalam 

menyampaikan hadis”. Maka sudah jelas Abbad adalah seorang Rafidhah bahkan dikabarkan 

beliau memaki sahabat Usman bin Affan tetapi tetap saja beliau dinyatakan tsiqat dan jujur. 

Abbad adalah perawi hadis dalam Shahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmdizi, 

Musnad Ahmad dan Shahih Ibnu Khuzaimah. Apakah para Salafy itu mau berkelit kalau 

Syiah yang dimaksud disini adalah tasyayyu, padahal zahir lafal jelas adalah Rafidhah? Ah ya 

mungkin akan ada akrobat yang lain  

. 

. 

. 

Sulaiman bin Qarm Abu Dawud Adh Dhabi Al Kufi 
Dalam Kitab Tahdzib At Tahdzib jilid 4 hal 213 dan Mizan Al I‟tidal jilid 2 hal 219, 

disebutkan pernyataan Ulama mengenai Sulaiman bin Qarm. Ada yang menyatakan beliau 

dhaif(Yahya bin Main dan Abu Hatim) dan ada yang menyatakan beliau tsiqah. Tetapi coba 

lihat apa yang dikatakan Ibnu Hibban, beliau berkata Sulaiman seorang Rafidhah yang 

ekstrim. Anehnya walaupun Ibnu Hibban menyatakan Ia Rafidhah, Ahmad bin Hanbal 

menyatakan Sulaiman tsiqat, tidak ada sesuatu yang membahayakan atas diri Sulaiman 

hanya saja Ia berlebihan dalam bertasyayyu. Begitu pula pernyataan Ahmad bin Adi 

“Sulaiman banyak memiliki hadis hasan dan afrad”. Sulaiman bin Qarm adalah perawi hadis 

dalam kitab Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi. Jika Rafidhah memang 

pendusta mengapa Ahmad bin Hanbal menyatakan tsiqat pada seorang pendusta, mengapa 

Imam Muslim meriwayatkan hadisnya dalam kitab Shahih beliau Atau justru sebenarnya 

Ibnu Hibban keliru. Jika memang Ibnu Hibban keliru maka saya katakan kalau seorang 

Ulama saja bisa keliru dalam menentukan siapa yang Rafidhah mengapa pengikut Salafy itu 

begitu soknya dengan mudah berkata siapa yang Rafidhah. 

. 

. 



 1526 

. 

Harun bin Sald Al Ajli Al Kufi 
Beliau sebagaimana dijelaskan dalam Tahdzib At Tahdzib jilid 11 hal 6 dan Mizan Al I‟tidal 

jilid 4 hal 784 adalah perawi yang dapat diterima hadisnya. Tetapi beliau juga dinyatakan 

sebagai Rafidhah 

 As Saji berkata Dia itu Rafidhah ekstrim 

 Ibnu Hibban berkata Dia Rafidhah ekstrim 

Anehnya Harun juga dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban, Ahmad bin Hanbal berkata Harun 

orang yang saleh dan banyak yang meriwayatkan hadis darinya, Ibnu Abi Hatim berkata 

“Aku bertanya pada ayahku tentang Harun. Maka dia menyatakan bahwa tidak ada masalah 

dengan Harun”. Utsman Ad Darimi mengatakan dari Ibnu Main bahwa tidak ada persoalan 

dengan Harun walaupun Ad Dauri berkata bahwa Ibnu Main mengatakan Harun itu 

berlebihan dalam Syiahnya. Hal ini berarti Ibnu Main tidak menganggap kesyiahan Harun 

sebagai persoalan dalam periwayatan hadis. Jika benar setiap Rafidhah adalah pendusta 

mengapa Harun yang dikatakan As Saji dan Ibnu Hibban sebagai Rafidhah tetap diterima 

hadisnya oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim. 

. 

. 

. 

Jami‟ bin Umairah bin Tsa‟labah Al Kufi 
Dalam Tahdzib At Tahdzib 2/111 dan Mizan Al „Itidal 1/421, didapatkan keterangan tentang 

Jami‘ bin Umair. Beliau dinyatakan Rafidhah oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata “Dia 

itu Rafidhah yang memalsukan hadis”. Tetapi walaupun begitu beliau adalah tabiin yang 

diterima hadisnya 

 Abu Hatim berkata “Dia orang Kufah, seorang Tabiin dan Syiah yang terhormat. Dia 

jujur dan baik hadisnya”. 

 Al Ijli berkata “Dia seorang Tabiin yang tsiqat” 

 As Saji berkata “Dia memiliki hadis-hadis munkar, dia bisa diperhitungkan dan dia 

itu jujur” 

 Bukhari berkata “Dia patut dipertimbangkan” 

 Ibnu Adi berkata “Dia seperti yang dikatakan Bukhari,hadis-hadisnya bisa 

dipertimbangkan. Hadis yang diriwayatkannya umumnya tidak diikuti orang” 

Jami‘ bin Umairah adalah perawi hadis dalam Sunan Tirmidzi dan Al Mustadrak Al Hakim, 

Tirmidzi menghasankan sebagian hadisnya dan Al Hakim menshahihkan hadis riwayat Jami‘ 

bin Umairah. Kalau memang yang dinyatakan Ibnu Hibban itu benar maka itu berarti seorang 

Rafidhah bisa diterima hadisnya.  

. 

. 
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. 

Abdul Malik bin A‟yun Al Kufi 
Keterangan tentang Abdul Malik dapat dilihat dalam Tahdzib At Tahdzib jilid 6 hal 385 dan 

Mizan Al I‟tidal jilid 2 hal 651. Beliau Abdul Malik dinyatakan oleh Al Hamidi dan Sufyan 

bin Uyainah sebagai seorang Rafidhah 

 Al Hamidi menceritakan bahwa Sufyan menerima hadis dari Abdul Malik seorang 

Syiah. Al Hamidi berkata bagiku Abdul Malik adalah seorang Rafidhah yang suka 

menciptakan ajaran bid‟ah. 
 Al Hamidi berkata dari Sufyan bahwa Abdul Malik dan kedua saudaranya Zararah 

dan Hamran adalah penganut Syiah Rafidhah. 
 Al Uqaili dalam Ad Dhuafa menyatakan bahwa Abdul Malik seorang Rafidhah 

Tetapi jika kita melihat pernyataan Ulama lain maka ditemukan bahwa Abdul Malik tsiqah 

dan jujur. 

 Ibnu Hibban menyatakan Abdul Malik tsiqat dan memasukkan namanya dalam Ats 

Tsiqat 

 Al Ajli menyatakan Abdul Malik sebagai tabiin yang tsiqat 

 Abu Hatim berkata “Ia orang Syiah tetapi jujur” 

 Al Mizzi dalam Tahdzib Al Kamal berkata bahwa Abdul Malik itu Rafidhah tetapi 

Shaduq(jujur) 

Abdul Malik adalah perawi Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Ibnu 

Majah, Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi 

Jadi bagaimana mungkin Rafidhah yang dikatakan dusta itu diambil hadisnya oleh para 

Ulama Sunni.  

. 

. 

. 

 

Musa bin Qais Al Hadhramy 
Beliau adalah seorang perawi hadis yang tsiqah sebagaimana disebutkan dalam Tahdzib At 

Tahdzib jilid 10 hal 366 dan Mizan Al I‟tidal jilid 4 hal 217. Anehnya Al Uqaily berkata Dia 

itu Rafidhah yang ekstrim. Apakah itu berarti Musa adalah Rafidhah yang tsiqah 

 Yahya bin Main berkata “dia tsiqat” 

 Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata dari ayahnya yang berkata Aku tidak 

mengetahui tentang Musa kecuali kebaikan 

 Ibnu Syahin berkata Musa diantara perawi yang tsiqah 

 Ibnu Numair berkata tentang Musa dia tsiqat, banyak yang meriwayatkan darinya 

 Abu Hatim berkata “tidak ada persoalan dengan dia” 

Selain itu Musa bin Qais lebih mendahulukan Ali ketimbang Abu Bakar. Hal ini dinyatakan 

Adz Dzahabi dalam sebuah riwayat tentang Musa, bahwa Musa berbicara tentang dirinya 
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sendiri bahwa Sufyan bertanya kepadanya tentang Abu Bakar dan Ali, maka katanya Ali 

lebih kusukai. Musa bin Qais adalah perawi hadis dalam Sunan Abu Dawud. 

. 

. 

. 

Hasyim bin Barid Abu Ali Al Kufi 
Hasyim bin Barid dinyatakan oleh Al Ajli dan Ibnu Hajar sebagai Rafidhah tetapi mereka 

berdua tetap mentsiqahkan beliau. Hal ini dapat dilihat dalam Tahdzib At Tahdzib jilid 11 hal 

16 dan Mizan Al I‟tidal jilid 4 hal 288. 

Al Ajli berkata tentang Hasym “Dia orang Kufah yang tsiqat Cuma dia itu Rafidhah”. 

Hasym bin Barid telah dinyatakan tsiqah oleh Yahya bin Main, Ibnu Hibban, Ahmad bin 

Hanbal dan Ad Daruquthni. Hasym adalah perawi hadis dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan 

An Nasai 

. 

. 

 

Sangat jelas bahwa nama-nama di atas dinyatakan sebagai Rafidhah tetapi tetap saja 

diterima hadisnya. Hal ini menimbulkan kemusykilan bagi para pengikut Salafy. Sebagian 

mereka tetap berasumsi bahwa Rafidhah yang dimaksud adalah tasyayyu atau melebihkan Ali 

RA dibanding sahabat lain. Mereka berkata bahwa kata Rafidhah yang dimaksud di atas 

bukanlah seperti Syiah Rafidhah yang pencaci sahabat Nabi. Semua itu hanyalah kata-kata 

berkelit untuk membenarkan sikap mereka yang selalu merendahkan Syiah dengan sebutan 

Rafidhah. Bukankah Abbad dikabarkan mencaci Utsman bin Affan dan beliau tetap dianggap 

tsiqah. 

Sebagian mereka akan menyatakan bahwa ulama yang menyatakan nama-nama di atas 

sebagai Rafidhah adalah keliru karena terbukti ada yang mentsiqahkan mereka. Anehnya 

kenapa tidak sekalian dinyatakan bahwa justru Ulama yang mentsiqahkan itulah yang keliru 

karena bukankah menurut mereka Salafy, sudah jelas Rafidhah adalah pendusta. 

. 

. 

. 

Perawi Hadis Sunni Yang Dikatakan Mencaci Sahabat Nabi 
Ada juga perawi hadis yang dikatakan oleh sebagian Ulama telah mencaci sahabat Nabi. Di 

atas telah disebutkan salah satunya adalah Abbad bin Yaqub. Selain Abbad terdapat juga 

Abdurrahman bin Shalih Al Azdi yang dalam Tahdzib At Tahdzib jilid 6 hal 197 dinyatakan 

bahwa 

 Shalih bin Sulaiman berkata tentang Abdurrahman bin Shalih “Ia orang Kufah yang 

mencerca Usman tetapi ia jujur”. 

http://ibnuramadan.wordpress.com/2007/12/10/bagaimana-aqidah-rafidhah-terhadap-para-sahabat-rasulullah/
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 Musa bin Harun berkata “Ia tsiqat yang bercerita tentang kekurangan-kekurangan 

para Istri Rasulullah SAW dan para sahabat” 

 Abu Dawud berkata “Aku tidak berminat untuk mendaftar hadis Ibnu Shalih. Ia 

menulis buku yang mengecam sahabat-sahabat Rasul” 

Walaupun begitu tetap banyak yang memandangnya tsiqah 

 Yahya bin Main berkata “Ia tsiqat, jujur dan syiah, baginya jatuh dari langit lebih ia 

sukai daripada berdusta walau hanya sepatah kata” 

 Abu Hatim berkata Ibnu Shalih seorang yang jujur 

 Ahmad bin Hanbal berkata “Maha suci Allah, ia seorang yang mencintai keluaga 

Nabi dan ia adil”. 

Beliau Abdurrahman bin Shalih Al Azdi adalah perawi hadis dalam Sunan An Nasai. 

Seorang yang dikatakan mencaci sahabat-sahabat Nabi ternyata tetap dinyatakan oleh 

yang lain sebagai tsiqah dan diambil hadisnya.  

. 

. 

. 

Kesimpulan 
Yang dapat disimpulkan adalah Dalam Kitab hadis Sunni memang terdapat perawi hadis 

yang dinyatakan oleh sebagian Ulama sebagai Rafidhah. Oleh karena itu tidak berlebihan 

kalau Sunni ternyata mengambil hadis juga dari Rafidhah. Apakah Salafy itu akan tetap 

mengatakan Rafidhah adalah Pendusta?. Kalau tetap begitu, berarti Sunni juga mengambil 

hadis dari para pendusta. Naudzubillah, saya berlindung kepada Allah SWT dari hal-hal yang 

demikian. 

Salam Damai 

Catatan : Tulisan ini hanyalah suatu analisis sederhana terhadap pertentangan yang terjadi 

antara pengikut Islam Salafy dan Islam Syiah. Penulis tidak memiliki kepentingan dan 

keuntungan pribadi dalam masalah ini (walaupun sepertinya penulis mungkin akan 

dirugikan dengan tuduhan-tuduhan yang aneh)  

Berpegang Teguh Pada Ahlul Bait Nabi SAW Atau 

Sahabat Nabi SAW 

Posted on Juni 1, 2008 by secondprince  

Berpegang Teguh Pada Ahlul Bait Nabi SAW Dan Berpegang Teguh Pada Sahabat 

Nabi SAW 

Merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa Islam sekarang terbagi dalam berbagai 

mahzab. Setiap mahzab menawarkan pemahaman khas tersendiri tentang bagaimana Islam 

sebenarnya. Dan tidak jarang antara mahzab yang satu dan mahzab yang lain terjadi 

https://secondprince.wordpress.com/2008/06/01/berpegang-teguh-pada-sahabat-nabi-saw/
https://secondprince.wordpress.com/2008/06/01/berpegang-teguh-pada-sahabat-nabi-saw/
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perselisihan pemahaman. Hal ini membuat kesulitan bagi sebagian orang yang ingin 

memahami ajaran Islam dengan baik. Walaupun begitu ada suatu pemecahan awal yang dapat 

digunakan dalam memilah yang mana yang benar dan yang mana yang salah dari semua 

mahzab yang ada. Ajaran Islam sepenuhnya berlandaskan pada Al Quranul Karim dan 

Sunah Rasulullah SAW. Oleh karena itu setiap pandangan yang ditawarkan oleh mahzab 

apapun hendaknya ditimbang dengan Al Quran dan Sunah Rasulullah SAW. 

Secara garis besar Islam terbagi dalam dua mahzab besar yaitu Sunni dan Syiah. Masing-

masing mahzab memiliki formulasi Islam tersendiri. Adalah tidak benar jika seseorang 

menuduh bahwa Syiah adalah ajaran yang tidak memiliki landasan dalam Islam atau 

sebaliknya menuduh Mahzab Sunni tidak memiliki landasan. Landasan selalu ada dan itulah 

yang membuat kedua mahzab tersebut bertahan ratusan tahun lamanya. Seseorang boleh saja 

mempersepsi yang mana yang benar dan yang mana yang salah menurutnya dan dengan dasar 

itu dia berhak untuk memilih mahzab yang akan dianutnya. Hal yang patut dihindari adalah 

fanatisme mahzab yang membuat seseorang begitu terpolarisasi seakan-akan setiap apapun 

yang bukan dari mahzabnya adalah sesat. 

Mahzab Sunni dan Mahzab Syiah memiliki landasan awal yang sama yaitu Berpegang pada 

Al Quranul Karim dan Sunah Rasulullah SAW. Perbedaannya terletak pada landasan yang 

lebih lanjut. Mahzab Sunni mengambil Sunah Rasulullah SAW dominan dari sahabat-sahabat 

Nabi SAW sedangkan Mahzab Syiah mengambil Sunnah Rasulullah SAW dari Ahlul Bait. 

Tulisan ini akan meninjau kedua landasan lanjut Mahzab Sunni dan Mahzab Syiah. 

. 

. 

Mahzab Syiah adalah Mahzab Ahlul Bait 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya Syiah mengambil Sunah Rasulullah SAW dari Ahlul 

Bait. Dalam pandangan Syiah Ahlul Bait adalah pedoman bagi umat Islam setelah Al Quran. 

Hal ini ternyata sesuai dengan apa yang dinyatakan Rasulullah SAW sendiri 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi,Ahmad,Thabrani,Thahawi dan 

dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al 

Shahihah no 1761).  

Perlu dijelaskan bahwa ada banyak sekali hadis keutamaan Ahlul Bait yang menunjukkan 

bahwa Mereka memiliki kemuliaan yang besar sehingga setiap umat islam diwajibkan untuk 

mencintai Mereka. Tetapi dalam pembahasan ini hanya difokuskan terhadap hadis yang 

menjelaskan dengan kalimat yang lugas dan jelas bahwa Ahlul Bait adalah pedoman bagi 

umat Islam. Dalam mahzab Syiah kedudukan Ahlul Bait Nabi SAW sebagai pedoman 

menyebabkan timbulnya pandangan kema‘suman Ahlul Bait. Hal ini merupakan konsekuensi 

logis dari kedudukan Ahlul Bait sebagai Pedoman Umat islam. Sang pedoman jelas sekali 

harus selalu benar. 

. 

. 
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Mahzab Sunni adalah Mahzab Sahabat 
Mahzab Sunni mengambil hadis Rasulullah SAW dari para Sahabat. Hal ini berdasarkan 

banyaknya keutamaan yang dimiliki oleh mereka para Sahabat. Dalam mahzab Sunni Sahabat 

Nabi memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Ada banyak hadis yang menjelaskan 

tentang ini. Sahabat Nabi jelas sekali belajar hadis dari Rasulullah SAW oleh karena itu 

mengambil hadis dari Sahabat Nabi SAW adalah suatu hal yang rasional dengan sudut 

pandang ini. Sayangnya tidak ada hadis yang lugas dan jelas yang menyatakan bahwa 

Sahabat Nabi adalah pedoman bagi umat Islam agar tidak tersesat. Semua hadis yang 

dijadikan dasar dalam hal ini adalah hadis-hadis keutamaan mereka yang menjelaskan betapa 

mulianya mereka. Oleh karena itu Sunni tidak pernah menyatakan bahwa Sahabat Nabi itu 

ma‘sum. Hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa Sahabat Nabi tidak selalu benar. 

Ada sebagian hadis yang sering dijadikan dasar bahwa Sahabat Nabi adalah pedoman bagi 

umat Islam. 

Rasulullah SAW bersabda “Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan . Mereka 

semua ada di neraka kecuali satu golongan”. Para sahabat bertanya “Siapakah golongan 

itu?”. Beliau menjawab “Apa yang Aku dan para sahabatku ada diatasnya pada hari 

ini”.(Hadis Riwayat Thabrani dalam Mu‟jam As Saghir jilid I hal 256) 

Kemudian juga hadis ini 

Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya bani Israil telah berpecah belah menjadi 72 

golongan, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan . Mereka semua di neraka 

kecuali satu golongan “. Para Sahabat bertanya “Dan siapakah golongan (yang selamat) itu 

wahai Rasulullah SAW?”. Beliau menjawab “Apa yang Aku dan para sahabatku ada 

diatasnya”. (Hadis Riwayat Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi Kitab Al Iman „An Rasulillah 

Bab Ma Ja‟a Fi Iftiraqi Hadzihi Al Ummah no 2565) 

Kedua hadis tersebut adalah hadis yang dhaif . Hadis pertama riwayat Thabrani dalam 

sanadnya terdapat Abdullah bin Sufyan dimana Al Uqaili berkata Hadisnya tidak bisa diikuti. 

Oleh karena itu Al Uqaili memasukkan hadis ini dalam kitabnya Adh Dhu‟afa Al Kabir no 

938. Hadis kedua riwayat Tirmidzi dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi 

dan sebagaimana dijelaskan dalam At Taqrib bahwa dia adalah dhaif. Oleh karena itu Al 

Mubarakfuri menyatakan dhaifnya hadis tersebut dalam Tuhfatul Ahwadzi Syarh Sunan 

Tirmidzi hadis no 2565. 

. 

. 

Kesimpulan 
Apa yang dapat disimpulkan dari ini adalah Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan 

bahwa pegangan dan pedoman bagi umat Islam agar tidak sesat adalah Hendaknya 

berpegang teguh pada Al Quran dan Ahlul Bait Nabi. Tidak ada suatu penjelasan lugas dan 

jelas yang shahih bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpegang pada sahabat agar 

umat Islam tidak sesat. 

Salam Damai 
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Khalifah Umat Islam Adalah Ahlul Bait 

Posted on Mei 25, 2008 by secondprince  

Masalah Kekhalifahan adalah masalah yang sangat penting dalam Islam. Masalah ini adalah 

dasar penting dalam penerapan kehidupan keislaman, setidaknya begitu yang saya tahu  . 

Kata Khalifah sendiri menyiratkan makna yang beragam, bisa sesuatu dimana yang lain 

tunduk kepadanya, sesuatu yang menjadi panutan, sesuatu yang layak diikuti, sesuatu yang 

menjadi pemimpin, sesuatu yang memiliki kekuasaan dan mungkin masih ada banyak lagi

 

Saat Sang Rasulullah SAW yang mulia masih hidup maka tidak ada alasan untuk Pribadi 

Selain Beliau SAW untuk menjadi khalifah bagi umat Islam. Hal ini cukup jelas kiranya 

karena sebagai sang Utusan Tuhan maka Sang Rasul SAW lebih layak menjadi seorang 

Khalifah. Sang Rasul SAW adalah Pribadi yang Mulia, Pribadi yang selalu dalam kebenaran, 

dan Pribadi yang selalu dalam keadilan. Semua ini sudah jelas merupakan konsekuensi dasar 

yang logis bahwa Sang Rasulullah SAW adalah Khalifah bagi umat Islam. 

Lantas bagaimana kiranya jika Sang Rasul SAW wafat? siapakah Sang Khalifah pengganti 

Beliau SAW? Atau justru kekhalifahan itu sendiri menjadi tidak penting. Pembicaraan ini 

bisa sangat panjang dan bagi sebagian orang akan sangat menjemukan. Dengan asumsi 

bahwa kekhalifahan akan terus ada maka Sang khalifah setelah Rasulullah SAW bisa berupa 

 Khalifah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW 

 Khalifah yang diangkat oleh Umat Islam 

Kedua Premis di atas masih mungkin terjadi dan tulisan ini belum akan membahas secara 

rasional premis mana yang benar atau lebih benar. Tulisan kali ini hanya akan menunjukkan 

adanya suatu riwayat dimana Sang Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa Ahlul Bait 

adalah Khalifah bagi Umat Islam. Bagaimana sikap orang terhadap riwayat ini maka itu jelas 

bukan urusan penulis  

 

Dari Zaid bin Tsabit RA yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Aku 

telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua Khalifah yaitu Kitab Allah yang merupakan 

Tali yang terbentang antara bumi dan langit, serta KeturunanKu Ahlul BaitKu. Keduanya 

tidak akan berpisah sampai menemuiKu di Telaga Surga Al Haudh. (Hadis Ini diriwayatkan 

oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad jilid 5 hal 182, Syaikh Syuaib Al Arnauth 

dalam Takhrij Musnad Ahmad menyatakan bahwa hadis ini shahih. Hadis ini juga 

diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Mu‟jam Al Kabir jilid 5 hal 154, Al Haitsami dalam 

Majma‟ Az Zawaid jilid 1 hal 170 berkata “para perawi hadis ini tsiqah”. Hadis ini juga 

https://secondprince.wordpress.com/2008/05/25/khalifah-umat-islam-adalah-ahlul-bait/
https://secondprince.files.wordpress.com/2008/05/untitled-scanned-011.jpg


 1533 

disebutkan oleh As Suyuthi dalam Jami‟ Ash Shaghir hadis no 2631 dan beliau menyatakan 

hadis tersebut Shahih.) 

Hadis di atas adalah Hadis Tsaqalain dengan matan yang khusus menggunakan kata Khalifah. 

Hadis ini adalah hadis yang Shahih sanadnya dan dengan jelas menyatakan bahwa Al Ithrah 

Ahlul Bait Nabi SAW adalah Khalifah bagi Umat islam. Oleh karena itu Premis bahwa Sang 

Khalifah setelah Rasulullah SAW itu ditunjuk dan diangkat oleh Rasulullah SAW adalah 

sangat beralasan  

Salam Damai 

Catatan : Sengaja Metode Penulisan Agak sedikit berbeda, sesuai dengan kebutuhan  

.Siap-siap menunggu hujatan  

Ancaman Pembakaran Rumah Ahlul Bait 

Rasulullah SAW 

Posted on Mei 20, 2008 by secondprince  

Ancaman Pembakaran Rumah Ahlul Bait 

Judul di atas tentu saja akan cukup mengejutkan bagi siapa saja yang belum mengetahui 

tentang riwayat ini. Hal ini termasuk salah satu hal yang dipermasalahkan dalam perdebatan 

yang biasa terjadi oleh kelompok Islam Sunni dan Syiah. Permasalahan ini jelas merupakan 

masalah yang pelik dan musykil dan tidak jarang ulama sunni yang menyatakan bahwa 

peristiwa ini tidak pernah terjadi dan riwayat ini tidak ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. 

Sebaliknya untuk menjawab anggapan ini Syiah menyatakan bahwa peristiwa ini benar 

terjadi dan terdapat riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dalam referensi 

Ahlus Sunnah.. 

. 

Tulisan kali ini hanya ingin melihat dengan jelas apakah benar peristiwa ini benar-benar 

tercatat dalam sejarah atau hanyalah berita bohong belaka. Perlu dinyatakan sebelumnya 

bahwa tulisan ini tidak dibuat dengan tujuan untuk medeskriditkan pribadi atau kelompok 

tertentu melainkan hanya menyampaikan sesuatu apa adanya. 

. 

Riwayat-riwayat tentang Ancaman Pembakaran Rumah Sayyidah Fathimah Az Zahra as 

ternyata memang benar ada dalam kitab-kitab yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah yaitu 

dalam Tarikh Al Umm Wa al Mulk karya Ibnu Jarir At Thabari, Al Mushannaf Ibnu Abi 

Syaibah, Ansab Al Asyraf karya Al Baladzuri, Al Isti‟ab karya Ibnu Abdil Barr dan Muruj 

Adz Dzahab karya Al Mas‘udi. Berikut adalah riwayat yang terdapat dalam Kitab Al 

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan peristiwa itu dengan sanad 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami 

Ubaidillah bin Umar telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam dari Aslam Ayahnya 

https://secondprince.wordpress.com/2008/05/20/ancaman-pembakaran-rumah-ahlul-bait-rasulullah-saw/
https://secondprince.wordpress.com/2008/05/20/ancaman-pembakaran-rumah-ahlul-bait-rasulullah-saw/
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yang berkata ”Ketika Bai‟ah telah diberikan kepada Abu Bakar setelah kewafatan 

Rasulullah SAW. Ali dan Zubair sedang berada di dalam rumah Fatimah bermusyawarah 

dengannya mengenai urusan mereka. Sehingga ketika Umar menerima kabar ini Ia bergegas 

ke rumah Fatimah dan berkata ”Wahai Putri Rasulullah SAW setelah Ayahmu tidak ada 

yang lebih aku cintai dibanding dirimu tetapi aku bersumpah jika orang-orang ini berkumpul 

di rumahmu maka tidak ada yang dapat mencegahku untuk memerintahkan membakar rumah 

ini bersama mereka yang ada di dalamnya”. Ketika Umar pergi, mereka datang dan Fatimah 

berbicara  kepada mereka “tahukah kalian kalau Umar datang kemari dan bersumpah akan 

membakar rumah ini jika kalian kemari. Aku bersumpah demi Allah ia akan melakukannya 

jadi pergilah dan jangan berkumpul disini”. Oleh karena itu mereka pergi dan tidak 

berkumpul disana sampai mereka membaiat Abu Bakar. (Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 

jilid 7 hal 432 riwayat no 37045). 

Riwayat ini memiliki sanad yang shahih sesuai persyaratan Bukhari dan Muslim. 

Sanad Riwayat Dalam Al Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 

. 

. 

Ibnu Abi Syaibah 
Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Absi Al Kufi. Ia 

adalah seorang imam penghulu para hafidz, penulis banyak kitab seperti Musnad,al 

Mushannaf dan Tafsir. Para ulama telah sepakat akan keagungan ilmu kejujuran dan 

hafalannya. Dalam Mizan Al I‟tidal jilid 2 hal 490 Adz Dzahabi berkata ”Ia termasuk yang 

sudah lewat jembatan pemeriksaan dan sangat terpercaya”. Ahmad bin Hanbal berkata 

”Abu Bakar sangat jujur, ia lebih saya sukai disbanding Utsman saudaranya”. Al Khathib 

berkata “Abu Bakar rapi hafalannya dan hafidz”. 

. 

. 

Muhammad bin Bisyr 
Muhammad bin Bisyr adalah salah seorang dari perawi hadis dalam Kutub Al Sittah. Dalam 

Tahdzib At Tahdzib jilid 9 hal 64, Thabaqat Ibnu Saad jilid 6 hal 394, Tarikh al Kabir jilid I 

hal 45, Al Jarh Wat Ta‟dil jilid 7 hal 210, Tadzkirah Al Huffadz jilid 1 hal 322 dan Al Kasyf 

jilid 3 hal 22 terdapat keterangan tentang Muhammad bin Bisyr. 

 Ibnu Hajar berkata “Ia tsiqah”. 

 Yahya bin Main telah mentsiqahkannya 

 Al Ajuri berkata ”Ia paling kuat hafalannya diantara perawi kufah” 

 Utsman Ibnu Abi Syaibah berkata “Ia tsiqah dan kokoh” 

 Adz Dzahabi berkata ”Ia adalah Al Hafidz Al Imam dan kokoh” 

 An Nasai berkata “Ia tsiqah”. 

. 

. 
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Ubaidillah bin Umar 
Keterangan tentang beliau disebutkan dalam Tadzkirah Al Huffadz jilid 1 hal 160-161, Siyar 

A‟lam An Nubala jilid 6 hal 304, Tahdzib At Tahdzib jilid 7 hal 37, Taqrib At Tahdzib jilid 1 

hal 637, Ats Tsiqat jilid 3 hal 143,dan Al Jarh Wa At Ta‟dil jilid 5 hal 326. 

 Ibnu Hajar berkata ”Ia tsiqah dan tsabit” 

 Yahya bin Ma‘in berkata ”Ia tsiqah, hafidz yang disepakati” 

 Abu Hatim berkata ”Ia tsiqah” 

 Adz Dzahabi berkata ”Ia Imam yang merdu bacaan Al Qurannya” 

 An Nasai berkata ”Ia tsiqah dan kokoh” 

 Ibnu Manjawaih berkata ”Ia termasuk salah satu tuan penduduk Madinah dan suku 

Quraisy dalam keutamaan Ilmu,ibadah hafalan dan ketelitian”. 

 Abu Zar‘ah berkata “Ia tsiqah”. 

 Abdullah bin Ahmad berkata ”Ubaidillah bin Umar termasuk orang yang 

terpercaya”. 

. 

. 

Zaid bin Aslam  
Zaid bin Aslam adalah salah seorang perawi Kutub As Sittah. Keterangan tentang beliau 

terdapat dalam Al Jarh Wa At Ta‟dil jilid 3 hal 554, Tahdzib at Tahdzib jilid 3 hal 341, 

Taqrib At Tahdzib jilid 1 hal 326, Tadzkirah Al Huffadz jilid 1 hal 132-133, dan Siyar A‟lam 

An Nubala jilid 5 hal 316. 

 Abu Hatim menyatakan Zaid tsiqah 

 Ya‘qub bin Abi Syaibah berkata ”Ia tsiqah,ahli fiqh dan alim dalam tafsir Al Quran” 

 Imam Ahmad menyatakan beliau tsiqah 

 Ibnu Saad menyatakan “Ia tsiqah” 

 Adz Dzahabi menyebutnya sebagai Al Imam, Al Hujjah dan Al Qudwah(teladan) 

 Abu Zara‘ah menyatakan Ia tsiqah 

 Ibnu Kharrasy menyatakan beliau tsiqah 

 Ibnu Hajar berkata “Ia tsiqah” . 

. 

. 

Aslam Al Adwi Al Umari 
Aslam dikenal sebagai tabiin senior dan merupakan perawi Kutub As Sittah. Beliau termasuk 

yang telah disepakati ketsiqahannya. Keterangan tentang Beliau dapat dilihat di Taqrib At 

Tahdzib jilid 1 hal 88 dan Siyar A‟lam An Nubala jilid 4 hal 98 

 Adz Dzahabi berkata “Ia seorang Faqih dan Imam” 

 Al Madani berkata “Ia seorang penduduk Madinah terpercaya dan Kibar At Tabi‟in” 

 Ya‘qub bin Abi Syaibah berkata ”Ia tsiqah” 

 Ibnu Hajar berkata ”Ia tsiqah” 

 Abu Zara‟ah berkata ‖Ia tsiqah‖ 

 An Nawawi berkata ”Huffadz bersepakat menyatakan Aslam tsiqah” 
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. 

. 

Jadi riwayat di atas yang menyatakan adanya Ancaman Pembakaran Rumah Ahlul Bait 

Sayyidah Fatimah Az Zahra AS telah diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah dan tidak 

berlebihan kalau ada yang menyatakan riwayat tersebut shahih sesuai persyaratan Bukhari 

dan Muslim. Oleh karena itu sebenarnya keliru sekali kalau ada yang beranggapan bahwa 

Riwayat ini tidak ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah apalagi kalau menyatakan ini adalah 

riwayat yang dibuat-buat oleh golongan Syiah. Just Syiahpobhia  . 

Salam Damai 

. 

. 

Catatan: Tulisan ini sudah lama saya buat dan baru bisa ditampilkan terkait dengan 

peristiwa akhir-akhir ini (kutipan diambil seperlunya saja). Semua kritik dan masukan untuk 

tulisan ini dibuka seluas-luasnya dan semoa berkenan. Setidaknya saya sudah 

menyampaikan dan mohon maaf jika penyampaian saya ini kurang berkenan  

Penyimpangan Kisah Fadak Oleh Situs Hakekat.Com 

Posted on Mei 17, 2008 by secondprince  

Penyimpangan Kisah Fadak Oleh Situs Hakekat.Com 

Kali ini tulisan saya adalah tanggapan terhadap tulisan dari situs http://www.hakekat.com 

tentang Fadak yang berjudul Apakah Abu Bakar membuat Fatimah Murka?Dan Apakah 

Fatimah Berhak Mendapat Warisan?. Dalam tulisan tersebut terdapat banyak hal yang patut 

disayangkan. Situs hakekat.com membuat tulisan tersebut sebagai bantahan terhadap Syiah 

Rafidhah(begitu situs tersebut menyebutnya). Tentu saja hal ini adalah hak mereka 

sepenuhnya, tapi yang patut disayangkan itu adalah keinginan Situs tersebut untuk 

membantah telah membuat begitu banyak kekeliruan yang saya nilai masuk dalam kategori 

Syiahphobia.  

Tulisan saya kali ini berusaha untuk menilai kebenaran tulisan situs hakekat.com tersebut. 

Tulisan saya ini adalah suatu analisis terhadap tulisan hakekat.com yang saya nilai penuh 

dengan distorsi dari sudut pandang keilmuan Ahlussunnah. Mempertahankan keyakinan suatu 

mahzab dengan membantah pandangan mahzab lain tentu adalah hal yang biasa dalam dunia 

permahzaban. Tetapi alangkah baiknya kalau bantahan tersebut bersandar pada dalil-dalil 

yang kuat dan penarikan kesimpulan yang benar. Sekali lagi patut disayangkan ternyata 

tulisan hakekat.com itu tidak memiliki kedua hal tersebut. Situs hakekat.com dipengaruhi 

oleh kebenciannya yang mendalam terhadap Syiah sehingga membuat tulisan yang penuh 

distorsi dari sudut pandang keilmuan Ahlus Sunnah sendiri. Oleh karena itu saya nilai tulisan 

tersebut tidak patut dijadikan perwakilan Ahlus Sunnah dalam membantah Syiah.  

https://secondprince.wordpress.com/2008/05/17/penyimpangan-kisah-fadak-oleh-situs-hakekatcom/
http://www.hakekat.com/
http://hakekat.com/content/view/23/1/
http://hakekat.com/content/view/23/1/
http://hakekat.com/content/view/23/1/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/11/pengantar-kategori-%e2%80%9ckritik-syiahphobia%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/11/pengantar-kategori-%e2%80%9ckritik-syiahphobia%e2%80%9d/
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Situs hakekat.com awalnya menulis 

Syi‟ah Rofidhah banyak membuat alasan bahwa Abu Bakar membenci Fatimah dan barang 

siapa membencinya berarti membenci Rasul SAW. 

Dalam hal ini saya tidak akan membela apa pandangan Syiah yang menurut situs 

hakekat.com menyatakan bahwa Abu Bakar RA membenci Fatimah. Dalam pandangan saya 

Abu Bakar RA tidak membenci Sayyidah Fatimah AS walaupun begitu sikap Abu Bakar RA 

terhadap Sayyidah Fatimah AS dalam masalah Fadak adalah keliru. Kemarahan Sayyidah 

Fatimah dalam hal ini sangat memberatkan pembelaan apapun terhadap Abu Bakar RA 

karena kemarahan Sayyidah Fatimah AS adalah hujjah akan kebenaran sebagaimana yang 

disabdakan Rasulullah SAW. 

“Fathimah adalah bagian dariku, barangsiapa yang membuatnya marah, membuatku 

marah!”(Hadis riwayat Bukhari dalam Shahih Bukhari jilid 5 Bab Fadhail Fathimah no 61). 

Situs Hakekat.com kemudian menuliskan hadis yang dalam pandangannya menjadi 

pembelaan terhadap Abu Bakar RA 

Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari hadist Al Miswar bin Makhromah berkata: 

Sesungguhnya Ali telah melamar putri Abu Jahal, Fatimah mendengarnya lantas ia menemui 

Rasul Saw berkatalah Fatimah: “Kaummu menyangka bahwa engkau tidak pernah marah 

membela anak putrimu dan sekarang Ali akan menikahi putri Abu Jahal,” maka berdirilah 

Rasulullah Saw mendengar kesaksian dan berkata: “Setelah selesai menikahkan beritahu 

saya, sesunggunhya Fatimah itu bagian dari saya, dan saya sangat membenci orang yang 

menyakitinya. Demi Allah, putri Rasulullah dan putri musuh Allah tidak pernah akan 

berkumpul dalam pangkuan seorang laki-laki.” Maka kemudian Ali tidak jadi melamar putri 

Abu Jahal (khitbah itu) (diriwayatkan Bukhori dalam kitab Fadhailu Shahabat) 

Dengan hadis ini situs hekekat.com menyatakan 

Maka tampak jelas bahwa yang pantas dipahami dari hadis tersebut adalah Ali melamar 

putri Abu Jahal dan membuat Fatimah marah. Dengan ini bila hadis diterapkan pada setiap 

orang yang membenci Fatimah maka Ali adalah orang pertama yang termasuk. Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah berkata saat membantah keyakinan Rafidhah dalam permasalahan ini. 

Hadist ini disebabkan lamaran Ali terhadap putri Abu Jahal, penyebab yang masuk dalam 

sebuah lafadh itu menjadi pasti, dimana setiap lafadh yang berlaku pada suatu sebab tidak 

boleh dikeluarkan penyebabnya bahkan penyebab yang harus masuk. Disebutkan dalam 

sebuah hadist (apa yang meragukannya menjadikanku ragu dan yang menyakitkannya 

menyakitkanku) Dan yang telah dapat dipahami dengan pasti adalah bahwa lamaran 

terhadap putri Abu Jahal adalah meragukan dan menyakitkan. Nabi Saw dalam hal ini 

merasa ragu dan menyakitkan. Apabila ini merupakan sebuah ancaman yang harus 

ditimpakan pada Ali bin Abi Thalib dan bila bukan ancaman yang harus ditimpakan pada 

pelakunya maka Abu Bakar lebih jauh dari ancaman daripada Ali. 

Tanggapan saya : Dalam hal ini situs tersebut keliru dalam mengambil kesimpulan. 

 Sudah jelas dalam hadis di atas disebutkan bahwa Imam Ali AS mengurungkan 

niatnya oleh karena itu ancaman yang dimaksud jelas tidak bisa ditujukan kepada 

Beliau AS Sedangkan dalam kasus Fadak Sayyidah Fatimah AS marah kepada Abu 

Bakar RA selama 6 bulan sampai Beliau AS wafat. 
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 Hadis Shahih Bukhari tentang lamaran terhadap putri Abu Jahal jelas menunjukkan 

bahwa kemarahan Sayyidah Fatimah AS adalah kemarahan Rasulullah SAW dan 

menjadi hujjah sehingga menyebabkan Imam Ali RA mengurungkan niatnya. Oleh 

karena itu dengan dalil ini maka seyogianya Abu Bakar RA memberikan Fadak 

kepada Sayyidah Fatimah AS karena telah membuat Rasulullah SAW marah. 

Sayangnya Abu Bakar RA tidak mempedulikan kemarahan Sayyidah Fatimah AS dan 

beliau bersikeras menolak permintaan Sayyidah Fatimah AS. Hal ini jelas bertolak 

belakang dengan Imam Ali AS yang justru membatalkan niat lamarannya terhadap 

putri Abu Jahal. 

Kemudian situs hakekat.com membawakan riwayat lain yang menunjukkan pembelaan 

terhadap Abu Bakar RA 

Diriwayatkan dari Fatimah Ra. sesungguhnya ia setelah peristiwa itu rela terhadap Abu 

Bakar. Berdasarkan riwayat Baihaqi dengan sanad dari Sya‟bi ia berkata: Tatkala Fatimah 

sakit, Abu Bakar menengok dan meminta izin kepadanya, Ali berkata: “Wahai Fatimah ini 

Abu Bakar minta izin.” Fatimah berkata: “Apakah kau setuju aku mengijinkan ?”, Ali 

berkata: “Ya.” Maka Fatimah mengijinkan, maka Abu Bakar masuk dan Fatimah 

memaafkan Abu Bakar. Abu Bakar berkata: “Demi Allah saya tidak pernah meninggalkan 

harta, rumah, keluarga, kerabat kecuali semata-mata karena mencari ridha Allah, Rasulnya 

dan kalian keluargaku semuanya.” (Assunah Al Kubro Lilbaihaqi 6/301) 

Satu lagi kekeliruan hakekat.com adalah mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa 

riwayat ini berstatus mursal yang berarti sanadnya terputus. Hadis dengan sanad terputus 

adalah dhaif menurut jumhur Ulama hadis. Hal ini sudah saya bahas dalam tulisan Menolak 

Keraguan Seputar Riwayat Fadak 

Situs hakekat.com berhujjah dengan pendapat Ibnu Katsir yang jelas-jelas keliru 

Ibnu Katsir berkata: Ini suatu isnad yang kuat dan baik yang jelas Amir mendengarnya dari 

Ali atau seseorang yang mendengarnya dari Ali. (Al Bidayah Wannihaayah 5/252). 

Kekeliruan dalam hal ini cukup jelas karena 

 Pernyataan Amir Asy Sya‟bi mendengar dari Ali dan 

 Pernyataan Amir Asy Sya‟bi mendengar dari seseorang yang mendengarnya dari Ali  

Adalah dua pernyataan yang berbeda. Lantas yang manakah yang benar? Jawaban sebenarnya 

adalah kedua pernyataan tersebut keliru. Riwayat tersebut hanya berhenti pada Asy Sya‘bi 

sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Baihaqi. Usaha Ibnu Katsir menyambung riwayat 

tersebut adalah usaha yang mandul dan hanyalah berdasarkan asumsi belaka. Pernyataan 

Ibnu Katsir sendiri mengandung keraguan apakah Asy Sya‟bi mendengar dari Ali atau dari 

orang lain yang mendengar dari Ali. Kalau memang Asy Sya‟bi mendengar dari Ali maka 

mengapa pula disebutkan atau Asy Sya‟bi mendengarnya dari seseorang yang mendengar 

dari Ali. Hal ini hanya menunjukkan kebingungan Ibnu katsir. Ibnu Katsir jelas berandai-

andai dalam hal ini. 

. 

Seandainya kita ikuti perandaian Ibnu Katsir tersebut maka tetap saja sanad riwayat tersebut 

tidak menjadi kuat atau shahih. Perandaian pertama Asy Sya‟bi mendengar dari Ali adalah 

https://secondprince.wordpress.com/2007/12/13/menolak-keraguan-seputar-riwayat-fadak/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/13/menolak-keraguan-seputar-riwayat-fadak/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/13/menolak-keraguan-seputar-riwayat-fadak/
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bermasalah. Riwayat Asy Sya‘bi dari Ali menjadi perselisihan Ulama ahli hadis. Hadis Asy 

Sya‘bi dari Ali tergolong hadis yang Mursal Khafi. Mursal Khafi berarti putus yang 

tersembunyi atau putus yang tidak terang. Hadis mursal khafi adalah hadis yang diriwayatkan 

seorang perawi dari seorang perawi lain yang semasa dan bertemu dengannya tetapi ia tidak 

menerima hadis itu daripadanya. Asy Sya‘bi hanya mendengar satu hadis yang lain dari Ali 

(Subulus Salam jilid 2 hal 80). Hadis Mursal Khafi adalah hadis yang dhaif menurut metode 

keilmuan hadis. Hal ini dapat anda lihat dalam Ilmu Mushthalah Hadis A Qadir Hassan Bab 

Ad Dhaif Mursal Al Khafi hal 112. 

Perandaian kedua Asy Sya‟bi mendengarnya dari seseorang yang mendengar dari Ali 

menunjukkan bahwa siapa seseorang yang dimaksud adalah tidak jelas. Ketidakjelasan siapa 

orang yang Asy Sya‘bi dengar menimbulkan keraguan karena bisa saja seseorang yang 

dimaksud ini adalah perawi yang dhaif atau malah pemalsu hadis. Oleh karena itu perandaian 

ini malah menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah dhaif dan tidak layak dijadikan hujjah. 

Sungguh aneh sekali apa yang ditulis situs hekekat.com setelah membawakan riwayat ini 

Dengan demikian terbantah sudah cacian Rafidhah terhadap Abu Bakar yang dikaitkan 

dengan marahnya Fatimah terhadapnya dan bila memang Fatimah marah pada awalnya 

namun kemudian sadar dan meninggal dalam keadaan memaafkan Abu Bakar. 

Situs hakekat.com hanya mau membantah tetapi tidak kritis dalam berhujjah. Saya tidak akan 

memusingkan siapa yang mencaci dalam masalah ini tetapi yang patut diperhatikan adalah 

menarik kesimpulan dari riwayat yang tidak shahih jelas-jelas merupakan kekeliruan.  

Mari kita teruskan kekeliruan situs tersebut 

Hal ini tidak berlawanan dengan apa yang tersebut dalam hadist Aisyah yang lalu. 

“Sesungguhnya ia marah pada Abu Bakar lalu didiamkan sampai akhir hayatnya” hal ini 

sebatas pengetahuan Aisyah ra saja. 

Mari lihat kembali hadis Aisyah dalam Shahih Bukhari yang pernah saya tulis dalam Analisis 

Riwayat Fadak. 

Dari Aisyah, Ummul Mukminah RA, ia berkata “Sesungguhnya Fatimah AS binti Rasulullah 

SAW meminta kepada Abu Bakar sesudah wafat Rasulullah SAW supaya membagikan 

kepadanya harta warisan bagiannya dari harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW dari 

harta fa‟i yang dianugerahkan oleh Allah kepada Beliau.[Dalam riwayat lain :kamu meminta 

harta Nabi SAW yang berada di Madinah dan Fadak dan yang tersisa dari seperlima 

Khaibar 4/120] Abu Bakar lalu berkata kepadanya, [Dalam riwayat lain :Sesungguhnya 

Fatimah dan Abbas datang kepada Abu Bakar meminta dibagikan warisan untuk mereka 

berdua apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW, saat itu mereka berdua meminta dibagi 

tanah dari Fadak dan saham keduanya dari tanah (Khaibar) lalu pada keduanya berkata 

7/3] Abu Bakar “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Harta Kami tidaklah diwaris 

,Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah [Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya 

makan dari harta ini, [maksudnya adalah harta Allah- Mereka tidak boleh menambah jatah 

makan] Abu Bakar berkata “Aku tidak akan biarkan satu urusan yang aku lihat Rasulullah 

SAW melakukannya kecuali aku akan melakukannya] Lalu Fatimah binti Rasulullah SAW 

marah kemudian ia senantiasa mendiamkan Abu Bakar [Ia tidak mau berbicara dengannya]. 

Pendiaman itu berlangsung hingga ia wafat dan ia hidup selama 6 bulan sesudah Rasulullah 

https://secondprince.wordpress.com/2007/12/01/analisis-riwayat-fadak-antara-sayyidah-fatimah-az-zahra-as-dan-abu-bakar-ra/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/01/analisis-riwayat-fadak-antara-sayyidah-fatimah-az-zahra-as-dan-abu-bakar-ra/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/01/analisis-riwayat-fadak-antara-sayyidah-fatimah-az-zahra-as-dan-abu-bakar-ra/
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SAW. Ketika Fatimah meninggal dunia, suaminya Ali RA yang menguburkannya pada malam 

hari dan tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Kemudian Ia menshalatinya. (Kitab 

Mukhtasar Shahih Bukhari oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani jilid 3 hal 608 dengan no 

hadis 1345 terbitan Pustaka Azzam Cetakan pertama 2007 dengan penerjemah :Muhammad 

Faisal dan Thahirin Suparta.) 

Hadis Aisyah jelas-jelas menunjukkan Sayyidah Fatimah AS marah dan mendiamkan Abu 

Bakar RA hingga wafat yaitu selama 6 bulan. Dengan dasar ini maka riwayat Baihaqi bahwa 

Sayyidah Fatimah AS berdamai dengan Abu Bakar adalah bertolak belakang dengan hadis 

Aisyah dalam Shahih Bukhari. 

Situs hakekat.com beralasan bahwa hal itu hanya sebatas pengetahuan Aisyah saja ,situs 

tersebut kemudian menuliskan 

Sedang hadist riwayat Sya‟bi menambah pengertian kita. Abu Bakar menjenguk Fatimah dan 

berbicara dengan Abu Bakar serta memaafkan Abu Bakar: Aisyah dalam hal ini menafikan 

dan Asya‟bi menetapkan. Para ulama memahami bahwa ucapan yang menetapkan lebih 

didahulukan dari pada yang menafikan, karena kemungkinan suatu ketetapan sudah bisa 

didapatkan tanpa memahami penafian terutama dalam masalah ini, yaitu kunjungan Abu 

Bakar terhadap Fatimah bukan suatu peristiwa yang besar dan didengar di masyarakat. 

Cara penarikan kesimpulan seperti ini keliru karena kedua hadis atau riwayat yang dimaksud 

berbeda kedudukannya. Hadis Aisyah dalam Shahih Bukhari jelas shahih sedangkan riwayat 

Baihaqi adalah mursal yang berarti dhaif jadi bagaimana mungkin keduanya mau 

dibandingkan. Menetapkan lebih dahulu dibanding menafikan bisa saja berlaku kalau 

memang kedua riwayat itu sama kuat atau shahih. Kalau seandainya yang satu shahih dan 

yang lain dhaif maka yang shahih jelas harus diutamakan. Yang justru lebih aneh adalah kata-

kata terutama dalam masalah ini, yaitu kunjungan Abu Bakar terhadap Fatimah bukan suatu 

peristiwa yang besar dan didengar di masyarakat. Bagaimana mungkin hal ini luput dari 

pengetahuan Aisyah padahal beliau benar-benar semasa dengan Sayyidah Fatimah AS dan 

Abu Bakar RA tetapi justru tampak jelas oleh Asy Sya‘bi yang bahkan belum lahir ketika 

peristiwa tersebut terjadi. Sungguh cara penarikan kesimpulan yang keliru.  

Situs hakekat.com kemudian melanjutkan tulisannya 

Apa yang telah para ulama ungkapkan tentang Fatimah adalah bahwa ia sama sekali tidak 

memboikot Abu Bakar. Rasul pun telah melarang kita memboikot seseorang lebih dari tiga 

hari. Sedang Fatimah tidak berbicara dengannya karena memang sedang tidak ada yang 

harus dibicarakan. 

Sudah jelas untuk mengetahui hal ini tidak perlu jauh-jauh memakai kata Ulama segala. 

Dengan melihat zahir hadis maka akan tampak sekali bahwa Sayyidah Fatimah AS memang 

marah dan mendiamkan Abu Bakar selama 6 bulan atau sampai Beliau AS wafat. Dalam hal 

ini berpegang pada zahir hadis adalah lebih utama sampai ada dasar kuat yang 

memalingkannya ke makna lain. 

Mari kita lihat apa yang dikatakan Ibnu Katsir dalam Al Bidayah Wan Nihayah, Ibnu Katsir 

menuliskan 
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Adapun kemarahan Fatimah terhadap Abu Bakar, aku tidak tahu kenapa? Jika dikatakan 

ia marah karena Abu Bakar telah menahan harta warisan yang ditinggalkan ayahnya, maka 

bukankah Abu Bakar memiliki alasan yang tepat atas tindakannya itu yang langsung 

diriwayatkan dari ayahnya “Kami tidak mewariskan dan apa yang kami tinggalkan adalah 

sedekah”. 

Kemudian Ibnu Katsir menulis 

Jika kemarahan Fatimah disebabkan tuntutannya agar Abu Bakar Ash Shiddiq RA 

menyerahkan pengelolaan tanah yang dianggap sedekah dan bukan warisannya itu kepada 

Ali, maka Abu Bakar juga memiliki alasan tersendiri bahwa sebagai pengganti Rasulullah 

SAW maka wajib baginya untuk mengurus apa-apa yang diurus oleh Rasulullah SAW 

sebelumnya dan menangani seluruh yang ditangani Rasulullah SAW. Oleh karena itulah ia 

berkata “Demi Allah aku tidak akan meninggalkan suatu perkara yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW semasa hidup Beliau kecuali akan aku lakukan pula”. Oleh karena itulah 

Fatimah memboikotnya dan tidak berbicara dengannya hingga ia wafat. 

 

Ibnu Katsir menunjukkan kebingungannya dengan sikap Sayyidah Fatimah AS dan jelas-jelas 

Ibnu Katsir sendiri menuliskan bahwa Sayyidah Fatimah memang memboikot dan tidak 

berbicara dengan Abu Bakar hingga Beliau AS wafat. Walaupun sudah jelas Ibnu Katsir 

dalam hal ini membela apa yang dilakukan Abu Bakar RA. Silakan saja, yang penting zahir 

hadis bahwa Sayyidah Fatimah AS marah dan mendiamkan Abu Bakar hingga ia wafat 

adalah benar dan itulah yang ditangkap oleh seorang Ibnu Katsir. Kutipan tulisan Ibnu Katsir 

diatas diambil dari terjemahan Tartib Wa Tahdzib Kitab Al Bidayah Wan Nihayah Masa 

Khulafa‟ur Rasyidin,Cetakan Keempat, penerjemah : Abu Ihsan Al Atsari ,penerbit Darul 

Haq Jakarta hal 67 

Situs hakekat.com berhujjah dengan pendapat Al Qurtubi 

Qurtubi berkata seputar penjelasan hadist Aisyah: Sesungguhnya tidak bertemunya Fatimah 

dengan Abu Bakar karena kesibukannya dalam menerima cobaan yang menimpanya dan 

kala keberadaannya selalu di rumah, rawi menggambarkan sebagai memutuskan hubungan. 

Padahal Rasul sudah bersabda bahwa tidak diperbolehkan bagi orang Islam untuk 

memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Padahal Fatimah orang 

yang paling tahu apa yang dihalalkan dan diharamkan. Juga orang yang paling jauh dari 

perselisihan dengan Rasul (Hadist AlBukhari. Riwayat Abu Ayyub Al Anshari Ra, lihat 

Fathul Bari 10-492) 

Lihat baik-baik, pernyataan Qurtubi hanyalah suatu perandaian untuk menutupi hal yang 

sebenarnya. Tanpa merendahkan kedudukan beliau, saya hanya mau menyatakan bahwa apa 

yang dikatakan Qurtubi hanyalah asumsi belaka. Cobaan apakah yang dialami Sayyidah 

Fatimah AS yang membuat Beliau begitu sibuknya hingga tidak mau berbicara kepada orang 

lain? Bukankah sang perawi hadis jelas lebih mengetahui peristiwa sebenarnya dibanding Al 

Qurtubi karena sang perawi jelas-jelas mendengar langsung apa yang disampaikan kepada 

mereka. 

Masalah Rasulullah SAW tidak membolehkan memutuskan hubungan silaturahmi lebih dari 

3 hari maka saya katakan Sayyidah Fatimah AS jauh lebih tahu dalam masalah ini dibanding 

siapapun. Sikap Beliau Sayyidah Fatimah AS seperti yang saya jelaskan terkait dengan 
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mempertahankan kebenaran. Sikap marah Beliau menunjukkan bahwa Beliau tidak setuju 

dengan apa yang dinyatakan Abu Bakar. Oleh karena itu perdamaian atau perjalinan 

hubungan silaturahmi akan kembali jika Abu Bakar RA menyadari kekeliruannya dan 

menyatakan kebenaran Sayyidah Fatimah AS. Mengapa Sayyidah Fatimah AS mesti dituntut 

untuk berdamai dengan apa yang Beliau anggap keliru. 

Keanehan yang saya tangkap dalam hal ini adalah situs hakekat.com begitu mudahnya 

membenturkan secara keliru suatu hadis kepada sikap Sayyidah Fatimah AS padahal di lain 

waktu mereka malah bersikap apatis terhadap hadis yang menunjukkan bahwa kemarahan 

Sayyidah Fatimah AS adalah kemarahan Rasulullah SAW. 

Mengenai pernyataan situs hakekat.com tentang Warisan dalam ajaran Syiah maka hal itu 

tidak akan saya tanggapi lebih lanjut karena menurut saya, saudara kita yang Syiah lebih 

layak dan kompeten untuk menanggapi masalah ini. Saya tidak yakin dengan apa yang situs 

itu nisbatkan kepada Syiah. Kalau situs tersebut saja tidak benar dalam memahami hadis dan 

dalil berdasarkan metode keilmuan Ahlus Sunnah maka bagaimana mungkin layak berbicara 

soal mahzab lain.  

Tulisan ini hanya sekedar koreksi terhadap kekeliruan yang penulis lihat. Walaupun begitu 

tidak menutup kemungkinan bahwa penulis sendiri keliru. Oleh karena itu penulis selalu 

terbuka untuk setiap kritik dan diskusi lebih lanjut mengenai tulisan ini.  

Salam Damai 

Catatan : Tulisan yang serupa dengan tulisan situs hakekat.com ternyata ada dimuat disini. 

Hmm mohon maaf tulisan sederhana ini dibuat seadanya di tengah banyak hal yang harus 

saya hadapi akhir-akhir ini. Semoga dapat mengisi kekosongan 

 

Tinjauan Ulang Hadis Tsaqalain 

Posted on April 30, 2008 by secondprince  

Muqaddimah 

Untuk kali ini kami hanya akan membuat tulisan sederhana yang berkaitan dengan Hadis 

Tsaqalain. Pembicaraan akan difokuskan pada makna sebenarnya hadis Tsaqalain dan siapa 

Al Ithrah Ahlul Bait Rasulullah SAW. Tulisan ini saya tujukan buat saudara saya baik Syiah 

dan Sunni. Semoga berkenan  

Hadis Tsaqalain yang saya tampilkan cukup yang ini saja 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Ithrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi,Ahmad,Thabrani,Thahawi dan 

dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al 

Shahihah no 1761). 

http://ainuamri.wordpress.com/2007/11/01/apakah-abu-bakar-membuat-fatimah-murka/
https://secondprince.wordpress.com/2008/04/30/tinjauan-ulang-hadis-tsaqalain/
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Hadis ini dishahihkan baik oleh Sunni maupun Syiah atau mungkin lebih tepat kalau 

disebutkan bahwa sanadnya shahih berdasarkan metode keilmuan hadis di kalangan Sunni 

dan Syiah. 

. 

. 

. 

Makna Hadis Tsaqalain 

Makna hadis ini jika dilihat berdasarkan teksnya sudah sangat jelas bahwa Kitab Allah dan 

Ithrati Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah pedoman bagi Umat Islam. Semua penakwilan dan 

basa-basi tentang penafsiran hadis ini terkesan tidak tepat dan tendensius. Yang saya maksud 

adalah upaya penakwilan oleh sebagian orang bahwa makna hadis ini adalah Mencintai dan 

menghormati Ahlul Bait atau menyatakan bahwa hadis ini adalah Keutamaan Ahlul Bait yang 

besar. Upaya seperti ini hanya berusaha menghindar dari makna sebenarnya yang sangat 

jelas(paling tidak menurut saya) yaitu berpegang teguh pada Kitab Allah dan Ithrati Ahlul 

Bait Rasulullah SAW. 

Upaya penakwilan seperti itu adalah suatu hal yang tidak layak. Jangan menukar Emas 

dengan Perak. Jangan mengurangi Keutamaan yang sangat besar dengan memalingkannya 

pada keutamaan yang besar saja. Sudah jelas sangat besar tidak sama dengan besar. Sebagai 

seorang muslim sudah menjadi keharusan untuk mencintai dan menghormati Ahlul Bait 

Rasulullah SAW karena pada dasarnya Mereka Ahlul Bait Rasulullah SAW memang 

memiliki Keutamaan yang besar. Hadis Tsaqalain ini justru menunjukkan Keutamaan Mereka 

yang terbesar yaitu sebagai Pedoman Bagi Manusia. 

. 

. 

. 

Pertanyaan Siapa Ahlul Bait 

Mengenai Kitab Allah itu sudah cukup jelas tetapi siapakah Ithrati Ahlul Bait Rasulullah 

SAW. Apakah Istri-istri Nabi SAW?, atau Apakah setiap keluarga Nabi SAW? Keluarga dari 

hubungan pernikahankah? atau justru keluarga dari hubungan Nasab? Atau justru Rasulullah 

SAW sendiri sudah memberitahu siapakah Ithrati Ahlul Bait yang dimaksud?. 

Pertanyaan ini masih bisa ditambah, Apakah Mereka adalah Ulama-ulama dari keturunan 

Nabi SAW? Apakah Mereka adalah setiap Ulama Salafus Salih? Apakah Mereka yang 

dikatakan Syiah sebagai Imam-Imam penerus Nabi SAW? Apakah Mereka adalah setiap 

keturunan Nabi SAW? Keturunan Cucu Nabi SAW Hasan kah? Keturunan Cucu Nabi SAW 

Husain? Atau apakah Mereka adalah Keluarga Ali, Keluarga Aqil, Keluarga Ja‘far dan 

Keluarga Abbas? 
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Untuk mencari tahu siapa Mereka sebenarnya maka kami akan berpegang pada metode yang 

kuat dan dengan ini kami menarik kesimpulan. Soal kesimpulan ini akan dipertentangkan 

oleh Saudara Sunni maupun Syiah itu bukanlah menjadi urusan kami sepenuhnya. 

. 

. 

. 

Metode Pertama Al Hadis Sebagai Dalil Naqli 

Metode pertama untuk Mencari tahu siapa Mereka adalah dengan merujuk pada Rasulullah 

SAW sendiri yang mengucapkan hadis tersebut. Jadi jalan pertama lewat Hadis Rasulullah 

SAW. Kami temukan dalam pencarian kami terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan 

Ahlul Bait adalah 

 Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah Ahlul Kisa‘ selain Beliau SAW yaitu Sayyidah 

Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain AS. 

 Ahlul Bait adalah Istri-istri Nabi SAW. 

 Sahabat Nabi SAW yang dikenal sebagai Salman Al Farisi. 

Mengenai Ahlul Bait adalah Ahlul Kisa‘ sangat jelas berdasarkan hadis shahih berikut 

Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah yang berkata, “ Ayat berikut ini turun kepada 

Nabi Muhammad SAW, Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari 

kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.(QS Al Ahzab 33). Ayat tersebut 

turun di rumah Ummu Salamah , lalu Nabi Muhammad SAW memanggil Siti 

Fathimah,Hasan dan Husain,lalu Rasulullah SAW menutupi mereka dengan kain sedang Ali 

bin Abi Thalib ada di belakang punggung Nabi SAW .Beliau SAW pun menutupinya dengan 

kain Kemudian Beliau bersabda” Allahumma( ya Allah ) mereka itu Ahlul BaitKu maka 

hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.Ummu Salamah 

berkata,” Dan apakah aku beserta mereka wahai Rasulullah SAW? . Beliau bersabda “ 

engkau mempunyai tempat sendiri dan engkau menuju kebaikan. (Hadis Sunan Tirmidzi no 

3205 dan no 3871). 

Hadis ini pun menyiratkan bahwa Istri Nabi Ummu Salamah tidak termasuk dalam kategori 

Ahlul Bait yang dikatakan Rasulullah SAW. Benarkah begitu? Maka dengan sedikit bersabar 

kami mencari sumber lain, dan ternyata terdapat keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah 

menyapa Istri-istri Beliau SAW sebagai Ahlul Bait 

Dari Anas r.a, ia berkata : “Nabi SAW melangsungkan pernikahan dengan Zainab binti 

Jahsy dengan hidangan roti dan daging maka saya mengirim makanan. Lalu Nabi SAW 

keluar dan menuju kamar Aisyah seraya berkata, „Assalamu‟alaikum ahlul bait wa 

rahmatullah (salam sejahtera atas kamu, wahai ahlul bait dan semoga Allah melimpahkan 

rahmatNya kepadamu)‟ Maka Aisyah menjawab, „Wa alaika salam wa rahmatullah (dan 

semoga kesejahteraan dan rahmat Allah atasmu). „Lalu Nabi SAW mengitari kamar semua 

istrinya dan berkata kepada mereka seperti yang dikatakan kepada Aisyah, dan merekapun 

menjawab seperti jawaban Aisyah” (HR Shahih Bukhari). 
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Hadis di atas ditujukan untuk semua Istri Nabi SAW termasuk ummu Salamah, tetapi dalam 

hadis sebelumnya Ummu Salamah dicegah untuk ikut bersama mereka Ahlul Bait yang 

dikhususkan oleh Rasulullah SAW. 

Oleh karena itu kami melakukan tinjauan ulang dan kami simpulkan bahwa Rasulullah SAW 

menggunakan kata Ahlul Bait dengan 2 pengertian yaitu makna umum dan makna khsusus. 

Makna umum Ahlul Bait adalah keluarga dan makna khsusus Ahlul Bait adalah salah satunya 

ketika turun ayat tathir Al ahzab 33 dimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa Ahlul Bait 

yang dimaksud tertuju kepada Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam 

Husain AS. 

Selanjutnya timbul pertanyaan, lalu dalam Hadis Tsaqalain kata Ahlul Bait yang dimaksud 

itu adalah bermakna apa? Apakah setiap Keluarga Rasulullah SAW yang meliputi kerabat 

Beliau SAW yaitu Paman-paman Beliau SAW, Sepupu Beliau SAW, Besan Beliau SAW, 

Istri Beliau SAW dan Anak-anak Beliau SAW?. Adakah penjelasan yang bersumber pada 

hadis Nabi SAW tentang Ahlul Bait dalam hadis Tsaqalain, ah ternyata ada 

Muslim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Shuja‟ bin 

Makhlad dari Ulayyah yang berkata Zuhair berkata telah menceritakan kepada kami Ismail 

bin Ibrahim dari Abu Hayyan dari Yazid bin Hayyan yang berkata” Aku, Husain bin Sabrah 

dan Umar bin Muslim pergi menemui Zaid bin Arqam. Setelah kami duduk bersamanya 

berkata Husain kepada Zaid ”Wahai Zaid sungguh engkau telah mendapat banyak kebaikan. 

Engkau telah melihat Rasulullah SAW, mendengarkan hadisnya, berperang bersamanya dan 

shalat di belakangnya. Sungguh engkau mendapat banyak kebaikan wahai Zaid. Coba 

ceritakan kepadaku apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW.  

Berkata Zaid “Hai anak saudaraku, aku sudah tua, ajalku hampir tiba, dan aku sudah lupa 

akan sebagian yang aku dapat dari Rasulullah SAW. Apa yang kuceritakan kepadamu 

terimalah,dan apa yang tidak kusampaikan janganlah kamu memaksaku untuk 

memberikannya. Lalu Zaid berkata” pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di hadapan 

kami di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum seraya berpidato,maka Beliau SAW 

memanjatkan puja dan puji atas Allah SWT, menyampaikan nasehat dan peringatan. 

Kemudian Beliau SAW bersabda “Ketahuilah wahai manusia sesungguhnya aku hanya 

seorang manusia. Aku merasa bahwa utusan Tuhanku (malaikat maut) akan segera datang 

dan Aku akan memenuhi panggilan itu. Dan Aku tinggalkan padamu dua pusaka (Ats-

Tsaqalain). Yang pertama Kitabullah (Al-Quran) di dalamnya terdapat petunjuk dan 

cahaya,maka berpegang teguhlah dengan Kitabullah”. Kemudian Beliau melanjutkan, “ dan 

Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul 

BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu.” Lalu Husain bertanya kepada Zaid” Hai 

Zaid siapa gerangan Ahlul Bait itu? Tidakkah istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait? Jawabnya 

“Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Tetapi yang dimaksud Ahlul Bait adalah orang yang 

tidak diperkenankan menerima sedekah setelah wafat Nabi SAW”, Husain bertanya “Siapa 

mereka?”.Jawab Zaid ”Mereka adalah Keluarga Ali, Keluarga Aqil, Keluarga Ja‟far dan 

Keluarga Ibnu Abbes”. Apakah mereka semua diharamkan menerima sedekah (zakat)?” 

tanya Husain; “Ya”, jawabnya. (Shahih Muslim juz II hal 279 bab Fadhail Ali). 

Dari Hadis ini Ahlul Bait yang dimaksud adalah Istri-istri Nabi SAW,Keluarga Ali, Keluarga 

Aqil, Keluarga Ja‘far dan Keluarga Abbas. Sayangnya hal ini adalah pendapat Zaid bin 

Arqam salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Bukan berarti kami meragukan Beliau 



 1546 

tetapi alangkah baiknya kalau yang menjadi rujukan langsung adalah Rasulullah SAW 

sendiri. Lagipula kami menemukan hadis lain juga dalam Shahih Muslim di bab yang sama 

dengan pendapat Zaid bin Arqam perihal Ahlul Bait yang sedikit berbeda 

“Kami berkata “Siapa Ahlul Bait? Apakah istri-istri Nabi? .Kemudian Zaid menjawab” 

Tidak, Demi Allah ,seorang wanita(istri) hidup dengan suaminya dalam masa tertentu jika 

suaminya menceraikannya dia akan kembali ke orang tua dan kaumnya. Ahlul Bait Nabi 

adalah keturunannya yang diharamkan untuk menerima sedekah”. 

Jadi dalam hadis ini Zaid bin Arqam ra menolak pendapat bahwa istri Nabi SAW sebagai 

Ahlul Bait. 

Dengan berpegang pada metode yang kuat maka kami akan tetap pada pandangan kami 

semula bahwa dalam hal ini Rasulullah SAW lebih layak untuk dirujuk. Lagipula Ada dua 

pernyataan Zaid yang kontradiktif, tidak ada alasan mengesampingkan salah satunya oleh 

karena itu kami memutuskan lebih baik untuk mengesampingkan keduanya. 

Maka kami kembali bertanya 

Dalam Hadis Tsaqalain kata Ahlul Bait yang dimaksud itu adalah bermakna apa? Apakah 

setiap Keluarga Rasulullah SAW yang meliputi kerabat Beliau SAW yaitu Paman-paman 

Beliau SAW, Sepupu Beliau SAW, Besan Beliau SAW, Istri Beliau SAW dan Anak-anak 

Beliau SAW?. 

Kami menyimpulkan kata Ahlul Bait dalam hadis Rasulullah SAW adalah bermakna khusus 

bukan bermakna umum karena jika bermakna umum maka hal itu akan meliputi kerabat 

Rasulullah SAW yang kafir kepada Allah SWT seperti Abu Jahal dkk. Sangat tidak mungkin 

pedoman umat islam adalah orang kafir. Jadi kami menyimpulkan kata Ahlul Bait dalam 

hadis Tsaqalain bermakna khusus. 

Maka kembali kami meninjau Ahlul Bait dalam arti khusus yang digunakan Rasulullah SAW 

adalah 

 Tertuju untuk Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain 

AS. 

 Tertuju untuk Istri-istri Nabi SAW 

 Tertuju untuk Salman Al Farisi 

Kembali ke awal, ternyata pemecahan masalah ini masih belum ada kemajuan  

Maka kami kembali merujuk ke teks hadis Tsaqalain, dan kami dapati bahwa pemecahannya 

ada di sana. Hadis Tsaqalain menyatakan dengan jelas Kitab Allah dan Ithrati Ahlul 

Baiti(Ithrah Rasulullah SAW Ahlul Bait Rasulullah SAW). 

Kami meninjau kembali makna Ithrah dan kami dapati bahwa kata ini bermakna Keturunan. 

Jadi kami dapati bahwa Ahlul Bait yang dimaksud adalah Ahlul Bait yang terhubung dengan 

nasab atau keturunan. Dalam hal ini maka sudah jelas Ithrati Ahlal Baiti merujuk pada 

Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain AS. Sedangkan Istri-istri 

Nabi SAW dan Salman Al Farisi tidak terkait sedikitpun dengan nasab atau keturunan 

Rasulullah SAW. 
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 Sayyidah Fatimah AS adalah Putri tercinta Sang Rasul yang Mulia, sangat jelas 

terkait dengan nasab dan keturunan Nabi SAW 

 Imam Ali AS adalah Sepupu Rasulullah SAW Suami tercinta Sayyidah Fatimah AS, 

dan Ayah kedua cucu Nabi SAW. Beliau Imam Ali AS terkait dengan nasab dan 

keturunan Nabi SAW melalui kedua cucu Nabi SAW. 

 Imam Hasan AS adalah Cucu Rasulullah SAW, sangat jelas terkait dengan nasab dan 

keturunan Nabi SAW. 

 Imam Husain AS adalah Cucu Rasulullah SAW, sangat jelas terkait dengan nasab dan 

keturunan Nabi SAW. 

Maka sudah jelas kami dapati bahwa Ahlul Bait dalam hadis Tsaqalain adalah Sayyidah 

Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain AS. Apakah hanya mereka Ithrati 

Ahlul Bait Rasulullah SAW?. Setelah kami tinjau kembali hadis Tsaqalain maka kami dapati 

bahwa banyak hadis Tsaqalain menjelaskan bahwa Kitab Allah dan Ithrah Ahlul Bait 

Rasulullah SAW tidak akan berpisah sampai hari kiamat. Yang menyiratkan bahwa Ithrah 

Ahlul Bait akan terus ada bersama Kitab Allah. Jika sekarang Kitab Allah masih ada maka 

begitu pula Ithrah Ahlul Bait Rasulullah SAW. 

. 

. 

. 

Metode Kedua Rasio Sebagai Dalil Aqli 

Maka kami meninjau kembali apakah masih ada Ithrah atau keturunan Nabi SAW sampai 

saat ini? Kami temukan bahwa Al Imam Hasan AS dan Al Imam Husain AS memiliki 

keturunan yang banyak hingga saat ini. kemudian apakah semua keturunan itu adalah Ithrah 

Rasulullah SAW sang pedoman Umat Islam. 

Sang pedoman dalam pandangan kami adalah sosok yang selalu bersama kebenaran dalam 

hal ini Mereka akan selalu bersama Al Quran. Dalam hal ini kami menyimpulkan bahwa 

Sosok itu bisa dari keturunan Imam Hasan AS dan bisa dari keturunan Imam Husain AS. 

Maka kami kembali ke metode yang pertama yaitu dengan hadis Rasulullah SAW sendiri, 

adakah hadis yang menjelaskan bahwa sosok itu akan berasal dari keturunan Imam Hasan AS 

atau keturunan Imam Husain AS atau malah keduanya?. Kami ternyata tidak menemukan 

hadis yang demikian. 

Maka kami meninjau kembali dengan metode yang kedua yaitu Metode Serasional Mungkin

 

 Azaz Rasional pertama, Sosok tersebut harus selalu benar karena begitulah sang 

Pedoman bagi umat Islam. Seandainya sang pedoman ini salah maka kesalahan 

tersebut akan dirujuk oleh umat islam sebagai kebenaran. Mungkinkah Tuhan 

menghendaki kesalahan dijadikan pedoman  

 Azaz Rasional Kedua, Sosok tersebut harus dinyatakan sendiri oleh Pribadi yang 

selalu benar untuk menghindari semua bentuk subjektivitas. Siapakah Pribadi yang 
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dimaksud? sudah jelas pribadi yang selalu benar dan menjadi rujukan adalah Sang 

Rasulullah SAW. tetapi bukankah dalam hal ini kami telah menyatakan bahwa kami 

tidak menemukan hadis yang memuat keterangan tentang Sang pedoman bagi umat 

islam selain Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain AS. 

Dengan kedua azaz di atas kami tinjau 

 Azaz pertama Sang Pedoman selalu benar 

 Azaz kedua Rasulullah SAW Sang Pedoman menetapkan Sayyidah Fatimah AS, 

Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain AS sebagai Sang Pedoman sebagaimana 

yang tertera dalam hadis Tsaqalain. Jadi Sang Pedoman yang lain harus dinyatakan 

oleh salah satu dari Sang Pedoman yang diketahui yaitu Rasulullah SAW Sayyidah 

Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain AS. 

Kesimpulan kedua azaz tersebut adalah Sang Pedoman Yang Lain Ditetapkan Oleh Sang 

Pedoman Yang Diketahui. 

Kembali kami meninjau adakah Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam 

Husain AS. menetapkan siapa Sang Pedoman yang lain sampai akhir zaman. Disini tidak ada 

cara lain kecuali dengan merujuk melalui perkataan-perkataan Mereka yang tercatat. 

Sayangnya kami kembali tidak menemukan catatan-catatan dari Mereka AS. 

Kami meninjau kembali dan kami dapati bahwa sebelumnya Rasulullah SAW tidak 

menjelaskan siapa saja Sang Pedoman sampai akhir zaman atau hari kiamat yang selalu 

bersama Al Quran dari kalangan Ithrah Ahlul Bait Beliau SAW. Kami menemukan bahwa 

Rasulullah SAW hanya menyatakan Sang Pedoman yang semasa dengan Beliau SAW. Maka 

dari sini kami mengambil kesimpulan bahwa 

Sang Pedoman Yang Lain Ditetapkan Oleh Sang Pedoman Yang Diketahui Yang Berada 

Dalam Satu Masa. 

Dari sini kami kembali meninjau 

 Masa Sang Pedoman yang Ditetapkan Oleh Allah SWT yaitu Rasulullah SAW 

 Masa Sang Pedoman yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Fatimah 

AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain AS. 

 Masa Sang Pedoman yang ditetapkan oleh salah satu dari Sayyidah Fatimah AS, 

Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain AS yaitu Sang Pedoman Yang Lain 

Penetapan Sang Pedoman adalah demi kepentingan masa selanjutnya, jadi Sang Pedoman 

yang menetapkan Sang Pedoman Lain untuk masa selanjutnya secara rasional adalah Sang 

Pedoman yang terdekat dengan masa munculnya Sang Pedoman Lain. 

Jika dalam satu masa masih ada lebih dari satu Sang Pedoman maka tidak ada kepentingan 

untuk menetapkan Sang Pedoman Yang Lain. Hal ini dikarenakan jika salah satu Sang 

Pedoman meninggal maka masih ada Sang Pedoman untuk masa tersebut. Dalam hal ini 

Sang Pedoman Yang menetapkan Sang Pedoman Yang Lain adalah Sang Pedoman Yang 

terakhir wafatnya. 
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Secara historis kami dapati bahwa Sang Pedoman Terakhir yang ditetapkan oleh Rasulullah 

SAW dan terdekat masanya dengan Sang Pedoman Yang Lain adalah Al Imam Husain AS. 

Jadi dari sini kami menyimpulkan bahwa Al Ithrah Ahlul Bait sebagai Sang Pedoman Yang 

Bersama Al Quran adalah Dari Keturunan Al Imam Husain AS. 

. 

. 

. 

Kesimpulan Tinjauan 

Kesimpulan semua tinjauan ini adalah Ithrah Ahlul Bait Rasulullah SAW dalam hadis 

Tsaqalain adalah Sayyidah Fatimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan dan Imam Husain AS 

beserta keturunan Al Imam Husain AS. 

Setelah kami meninjau kembali pandangan ini kami dapati bahwa kesimpulan kami ini adalah 

sedikit mirip dengan apa yang diyakini oleh saudara kami yang Syiah(mau bagaimana lagi, 

begitu hasil analisisnya)  siap-siap menerima hujatan dan tuduhan . Walaupun begitu 

tulisan ini hanyalah analisis kami yang sangat terbatas. Oleh karena itu anda-anda semua 

sangat patut untuk meragukannya  

Salam Damai 

 

Ayat Al Wilayah Al Maidah 55 Turun Untuk Imam Ali 

Posted on April 20, 2008 by secondprince  

Ayat Al Wilayah Al Maidah 55 Turun Untuk Imam Ali 

Menanggapi komentar seseorang dalam tulisan saya Jawaban Untuk Saudara Ja‟far Tentang 

Imamah (Ayat Al Wilayah) maka dengan ini saya nyatakan saya akan berusaha menampilkan 

tulisan yang akan memperjelas Shahihnya pernyataan Ayat Al Wilayah Al Maidah Ayat 55 

Turun Untuk Imam Ali. 

Ayat yang dimaksud adalah 

Sesungguhnya Waliy kamu hanyalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman yang 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka Ruku‘ (kepada Allah). 

Kalau terjemahan versi Departemen Agama adalah sebagai berikut 

Sesungguhnya Penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman 

yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka Tunduk (kepada Allah). 

https://secondprince.wordpress.com/2008/04/20/ayat-al-wilayah-al-maidah-55-turun-untuk-imam-ali/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-ayat-al-wilayah/#comment-2034
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-ayat-al-wilayah/#comment-2034
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-ayat-al-wilayah/#comment-2034
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Ayat di atas diturunkan untuk Imam Ali AS sehubungan dengan peristiwa dimana Beliau 

memberikan sedekah kepada seorang peminta-minta ketika sedang ruku‘ dalam shalat. Ada 

banyak hadis yang menjelaskan tentang Asababun Nuzul ayat ini . Di antara hadis-hadis 

tersebut ada yang shahih dan dhaif ,walaupun begitu As Suyuthi salah seorang Ulama Ahlus 

Sunnah dalam Kitabnya Lubab An Nuqul Fi Asbabun Nuzul menyatakan bahwa sanad hadis 

tersebut saling kuat-menguatkan. Berikut ini saya akan menampilkan salah satu hadis shahih 

tentang Asbabun Nuzul ayat tersebut. 

. 

. 

Hadis Shahih Dalam Tafsir Ibnu Katsir 
Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 5 hal 266 Al Maidah ayat 55 diriwayatkan dari Ibnu 

Mardawaih dari Sufyan Ats Tsauri dari Abi Sinan dari Dhahhak bin Mazahim dari Ibnu 

Abbas yang berkata 

“ketika Ali memberikan cincinnya kepada peminta-minta selagi Ia Ruku‟ maka turunlah ayat 

“Sesungguhnya Waliy kamu hanyalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman yang 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka Ruku‟.”(Al Maidah 55). 

Hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dikenal tsiqah. Walaupun begitu Ibnu Katsir 

mencacatkan hadis ini karena menurutnya Ad Dhahhak tidak bertemu dengan Ibnu Abbas 

jadi hadis tersebut Munqathi(terputus sanadnya). 

Menurut kami pernyataan Ibnu Katsir tersebut keliru, Ad Dhahhak mendengar dari Ibnu 

Abbas. Berikut adalah sedikit analisis mengenai sanad Ad Dhahhhak dari Ibnu Abbas. 

. 

. 

Ad Dhahhak bertemu dengan Ibnu Abbas 
Dalam kitab As Saghir Al Bukhari dan Tarikh Al Kabir jilid 4 hal 332 Bukhari menyatakan 

bahwa Ad Dhahhak meninggal tahun 102 H, ada yang mengatakan tahun 105 H dan usianya 

telah mencapai 80 tahun. Sedangkan Ibnu Abbas meninggal tahun 68 H atau 70 H 

sebagaimana yang dikatakan Al Bukhari dalam Tarikh Al Kabir jilid 5 hal 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ad Dhahhak lahir tahun 22 H atau 25 H sehingga beliau satu masa 

dengan Ibnu Abbas dan ketika Ibnu Abbas meninggal usia Ad Dhahhak mencapai lebih 

kurang 45 tahun. Adanya kemungkinan bertemu dan satu masa ini sudah cukup untuk 

menyatakan bahwa sanad Ad Dhahhak dari Ibnu Abbas adalah bersambung(muttasil) dan 

tidak terputus(munqathi). Persyaratan ketersambungan sanad dengan dasar perawi-perawi 

tsiqah tersebut dalam satu masa adalah kriteria yang ditetapkan Imam Muslim dalam kitab 

hadisnya Shahih Muslim. Maka berdasarkan Syarat Imam Muslim, Adh Dhahhak yang tsiqah 

satu masa dengan Ibnu Abbas maka sanad Adh Dhahhak dari Ibnu Abbas adalah bersambung 

atau muttasil. 

. 

. 
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Alasan Ulama Menyatakan Inqitha‟ Sanad Adh Dhahhak Dari Ibnu Abbas 
Lantas Mengapa ada ulama seperti Ibnu Katsir menyatakan bahwa sanad Ad Dhahhak dari 

Ibnu Abbas adalah terputus atau munqathi?. Hal ini dikarenakan adanya riwayat dalam Kitab 

Jarh Wat Ta‟dil Ibnu Abi Hatim jilid 4 no 2024 dari Abdul Malik bin Abi Maysarah yang 

berkata Ia pernah bertanya kepada Adh Dhahhak “Apakah kamu mendengar sesuatu dari 

Ibnu Abbas?”. Adh Dhahhak menjawabnya tidak. Abdul Malik kemudian bertanya “Jadi 

dari mana kamu ambil cerita yang kamu katakan dari Ibnu Abbas?”. Adh Dhahhak 

menjawab dari fulan dan dari fulan 

. 

. 

Kritik Terhadap Inqitha‟ Sanad Ad Dhahhak Dari Ibnu Abbas 
Alasan tersebut tetap saja tidak menafikan bersambungnya sanad Adh Dhahhak dari Ibnu 

Abbas dengan pertimbangan. 

 Hal ini karena terdapat riwayat yang lain, justru menyatakan bahwa Adh Dhahhak 

mendengar dari Ibnu Abbas. Ibnu Hajar dalam Tahdzib At Tahdzib jilid 4 hal 398 

meriwayatkan dari Abu Janab Al Kalbi yang mendengar Ad Dhahhak berkata “Aku 

menyertai Ibnu Abbas selama 7 tahun”. Riwayat ini sudah jelas menyatakan bahwa 

Adh Dhahhak memang bertemu Ibnu Abbas apalagi dikuatkan oleh bahwa beliau 

memang satu masa dengan Ibnu Abbas. 

 Adh Dhahhak bin Muzahim Adalah seorang tabiin yang terkenal tsiqah dan amanah 

sedangkan riwayat Ibnu Abi Hatim berkesan beliau meriwayatkan hal yang ia dengar 

dari orang lain kemudian menisbatkannya kepada Ibnu Abbas tanpa mendengar 

sendiri dari Ibnu Abbas. 

 Riwayat Ibnu Abi Hatim tertolak(dengan pertimbangan-pertimbangan di atas) atau 

dapat saja diterima dengan pengertian bahwa apa yang dikatakan Adh Dhahhak itu 

berkaitan dengan beberapa hadis yang dinisbatkan kepada beliau dari Ibnu Abbas. 

Padahal beliau sendiri tidak mendengar riwayat itu langsung dari Ibnu Abbas. 

. 

. 

Pernyataan Syaikh Ahmad Muhammad Syakir 
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam Syarh Musnad Ahmad bin Hanbal telah menolak 

pernyataan Inqitha‟(keterputusan) Adh Dhahhak dari Ibnu Abbas. Beliau menyatakan bahwa 

hal itu keliru dan beliau telah menshahihkan hadis dengan sanad Adh Dhahhak dari Ibnu 

Abbas. Salah satunya tertera dalam Musnad Ahmad bin Hanbal jilid 3 Syarh Syaikh Ahmad 

Muhammad Syakir catatan kaki hadis no 2262, dimana beliau berkata 

“…Adh Dhahhak bin Muzahim AlHilali Abu Al Qasim adalah seorang tabiin, dia 

meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya, dia orang yang tsiqah lagi 

amanah sebagaimana yang dinyatakan Ahmad. Sebagian mereka mengingkari 

mendengarnya Adh Dhahhak dari Ibnu Abbas atau sahabat lainnya, demikian yang 

diisyaratkan Al Bukhari pada biografinya dengan ungkapan Humaid „mursal‟. Mengenai hal 

ini banyak sekali catatan, bahkan hal itu keliru karena ia meninggal pada tahun 102 ada 

juga yang mengatakan tahun 105 dan usianya telah mencapai 80 tahun atau lebih…”. 
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. 

. 

Semua pertimbangan di atas menunjukkan bahwa yang paling kuat dalam hal ini adalah 

bahwa sanad Adh Dhahhak dari Ibnu Abbas adalah bersambung atau tidak terputus. Dalam 

hal ini Ibnu Katsir keliru ketika mencacat hadis tersebut dan derajat hadis tersebut 

sebenarnya shahih. Wallahu „Alam. 

Salam Damai  

 

Syiahphobia Bahkan Sampai ke Ayat-Ayat Cinta…? 

Posted on April 14, 2008 by secondprince  

Judul ini sedikit Provokatif, tetapi bukan berarti dibuat-buat. Munculnya ketika saya 

membaca tulisan aneh yang judulnya El Shirozy adalah Nisbat Syiah atau Yahudi…?. El 

Shirozy yang dimaksud adalah pengarang Novel legendaris Ayat-ayat Cinta. 

Saya tidak tahu apa maksud tulisan itu, yang jelas sang penulis sudah menyebar keraguan 

seputar El Shirozy yang ada kaitannya dengan Syiah atau Yahudi Saya harap sih semoga 

tidak ada maksud untuk mendiskreditkan seseorang dalam tulisan tersebut. Walaupun saya 

menangkap kesan Paranoid dalam tulisan itu. lihat kata-kata ini 

”Saya menduga ini ada kaitannya dengan nisbat di kalangan Syiah seperti nisbat Shadr 

dalam nama Mulla Shadr atau Muqtadha el Shadr. Atau kalau tidak, saya merasakan adanya 

aura Yahudi dalam nama itu.” 

Walaupun ini awalnya adalah kata-kata dari teman sang penulis, dia sendiri akhirnya juga 

berkata 

Setelah saya membaca sekilas tentang hal di atas, saya mulai bertanya apakah jangan-

jangan benar apa yang dikatakan oleh kawan penulis di atas. 

Penulis juga sempat mengaitkan film ayat-ayat cinta dengan Yahudi hanya karena lagu 

Konon, pernah terjadi sebuah isu rencana pembantaian atas kaumYahudi di kota ini pada 

tahun 1910 (mungkin holocaust kecil), dikarenakan adanya isu atau rumor bahwa 

kaumYahudi memiliki niatan untuk membunuh gadis-gadis muslim. Namun, pada akhirnya 

kaum Yahudi yang tewas hanya sebanyak 12 orang sedangkan yang terluka sebanyak 50 

orang. Sementara 6000 orang Yahudi lainnya yang tinggal di kota ini ditekan oleh rasa 

mencekam karena harta-harta mereka dijarah. Apakah mungkin juga atas alasan ini, muncul 

iringan musik soundtrack Schindler‟s List dalam Ayat-Ayat Cinta The Movie…? 

Atau hanya karena nama kota maka sang penulis mengaitkan Sang Pengarang Ayat-Ayat 

Cinta dengan Yahudi 

https://secondprince.wordpress.com/2008/04/14/syiahphobia-bahkan-sampai-ke-ayat-ayat-cinta/
http://amaduq01.wordpress.com/2008/04/14/el-shirozy-adalah-nisbat-syiah-atau-yahudi-%e2%80%a6/
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Atau karena alasan bahwa Shiraz adalah kota tempat tinggal mayoritas Yahudi di Iran? Atau 

karena alasan lainnya? Sehingga, adakah keterhubungan antara soundtrack Schlinder‟s list 

dan Yahudi dengan El Shirozy? 

Sang penulis juga menebar syubhat kepada Habiburrahman El Shirozy yang ada kaitannya 

dengan aliran sesat(katanya sih) 

Apakah maksud Kang Abik menggunakan kata El Shirozy di belakang nama 

Habiburrahman? Apakah karena kota itu menjadi daerah tempat lahirnya aliran Baha‟i? 

sebelumnya dia berkata 

Di kota yang terkenal sebagai kota bunga dan kota anggur ini, juga dilahirkan seorang tokoh 

pendiri Aliran (Sesat) Baha‟i, Sayyid Ali Muhammad. Pada 22 Mei 1844, dia 

mendeklarasikan misi pertamanya sebagai rasul pembawa risalah baru. Dan kemudian, dia 

menjadikan kota ini sebagai kota suci pengikut Baha‟i dan kota tempat tujuan haji dan 

ziarah. 

Semuanya adalah syubhat-syubhat yang didasari asumsi-asumsi yang lucu. Syubhat yang 

berkesan Paranoid terhadap Syiah dan Yahudi. Hanya karena nama kota di Iran yang 

notabene penduduknya Islam Syiah kemudian menisbatkan dengan hal yang aneh Padahal 

Kota Shiraz sendiri adalah kota yang menarik, lihat saja Lagipula apa gunanya semua syubhat 

itu? dan yang paling aneh adalah kata-kata terakhir penulis 

Atau justru sebutan ”Kang” Abik yang berhubungan dengan ”Kang” Jalal alias Jalaluddin 

Rahmat yang notabene adalah penyebar akidah Syiah di Indonesia? Wallahu a‟lam 

Itu mau nyambung kemana sih, heran bener saya  . sejak kapan panggilan “Kang” jadi 

aneh begitu  Tulisan saya tidak bermaksud menjelekkan siapapun, hanya menunjukkan 

betapa tidak bergunanya menebarkan syubhat-syubhat yang aneh yang bisa jadi justru dibenci 

sama yang bersangkutan dalam hal ini Habiburrahman El Shirozy sendiri. 

 

Pembelaan Untuk Quraish Shihab Tentang Sikapnya 

Terhadap Syiah 

Posted on April 5, 2008 by secondprince  

Tulisan saya kali ini adalah sekedar tanggapan untuk tulisan dari situs INSISTS yang ditulis 

oleh Saudara Adian Husaini. Tulisannya adalah pemaparan kritik Pesantren Sidogiri dalam 

buku Mungkinkah Sunnah-Syiah Dalam Ukhuwah? 

Buku Sidogiri tersebut adalah bantahan terhadap buku Quraish Shihab Sunnah-Syiah 

Bergandengan Tangan Mungkinkah?. Saya hanya akan menanggapi singkat tulisan saudara 

Adian yang begitu memuji buku Pesantren Sidogiri tersebut. Tujuannya sederhana, supaya 

siapapun yang akan membaca buku Quraish Shihab dan Buku Sidogiri mendapatkan 

gambaran awal yang lebih objektif. (sebenarnya sih ada yang minta)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Shiraz,_Iran
https://secondprince.wordpress.com/2008/04/05/pembelaan-untuk-quraish-shihab-tentang-sikapnya-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2008/04/05/pembelaan-untuk-quraish-shihab-tentang-sikapnya-terhadap-syiah/
http://www.insistnet.com/content/view/189/1/
http://www.insistnet.com/content/view/189/1/
http://www.insistnet.com/content/view/189/1/
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Silakan lihat saja situs INSISTS untuk melihat tulisannya secara lengkap. Saya hanya akan 

mengutip bagian yang akan saya tanggapi saja  

Sang Penulis menuliskan 

Salah satu kesimpulan Quraish Shihab dalam bukunya ialah, bahwa Sunni dan Syiah adalah dua mazhab yang berbeda. 
”Kesamaan-kesamaan yang terdapat pada kedua mazhab ini berlipat ganda dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan dan 
sebab-sebabnya. Perbedaan antara kedua mazhab – dimana pun ditemukan – adalah perbedaan cara pandang dan penafsiran, 
bukan perbedaan dalam ushul (prinsip-prinsip dasar) keimanan, tidak juga dan Rukun-rukun Islam.” (Cetakan II, hal. 265). 

Tanggapan saya : Bisa dikatakan saya sangat setuju dengan pernyataan Quraish Shihab, hal 

ini pernah saya tulis dalam tulisan saya Telaah Perbedaan Sunni dan Syiah. Bagi pengkaji 

yang baik dan berpengalaman dalam masalah Sunni dan Syiah, maka kesimpulan Quraish 

Shihab ini sangat beralasan dan didukung oleh bukti yang kuat dari kalangan Ulama Syiah 

sendiri. Dalam buku beliau, Quraish Shihab telah memaparkan bagaimana pandangan Syiah 

seperti yang dikatakan dan dianut oleh Ulama Syiah sendiri. Hal ini jelas berbeda dengan 

buku-buku Salafy yang berkesan tendensius mengkafirkan dan menghujat di sana-sini, seperti 

Ihsan Ilahi Zahir, Abdul Mun‘im An Namr, Mamduh Farhan Al Buhairi, atau karya ulama 

klasik seperti Minhaj As Sunnah Ibnu Taimiyyah dan karya Syaikh Wahabi Muhammad bin 

Abdul Wahab. Semua karya itu hanya menampilkan pandangan Syiah seperti yang mereka 

katakan tetapi Syiah berlepas diri dari itu, alasannya sederhana yaitu banyak sekali karya 

Ulama Syiah yang membantah karya-karya mereka dan mengungkapkan fitnah-fitnah yang 

mereka tujukan terhadap Syiah. 

Sebagai sebuah contoh sederhana saya sudah pernah menuliskan kekeliruan fatal karya-karya 

mereka yang dengan soknya berkata ilmiah dari kitab-kitab Syiah sendiri. Kekeliruan tersebut 

adalah sebagian dari mereka seenaknya menyatakan bahwa Kedudukan Kitab hadis Syiah Al 

Kafi adalah sama seperti dengan kedudukan Shahih Bukhari di sisi Sunni. Padahal sudah 

jelas sekali perbedaannya bagi mereka yang benar-benar meneliti Al Kafi dan Shahih 

Bukhari. 

Oleh karena itu setelah membaca buku Quraish Shihab saya sangat bersimpati kepada beliau, 

yang dengan tulus berusaha menunjukkan seobjektif mungkin dan tidak terpengaruh dengan 

Syiahpobhia Kelas Berat  

Kemudian Saudara penulis itu menuliskan 

Berbeda dengan Quraish Shihab, pada bagian sampul belakang buku terbitan Pesantren Sidogiri, dikutip sambutan KH. A. 
Nawawi Abdul Djalil, pengasuh Pesantren Sidogiri yang menegaskan: ”Mungkin saja, Syiah tidak akan pernah habis sampai hari 
kiamat dan menjadi tantangan utama akidah Ahlusunnah. Oleh karena itu, kajian sungguh-sungguh yang dilakukan anak-anak 
muda seperti ananda Qusyairi dan kawan-kawannya ini, menurut saya merupakan langkah penting untuk membendung 
pengaruh aliran sesat semacam Syiah.” 

Tanggapan saya : Jelas sekali kalau saudara itu juga mensesat-sesatkan Syiah, dan memuji 

buku Sidogiri yang katanya dapat membendung pengaruh aliran sesat semacam Syiah. 

Sayangnya buku Sidogiri itu sama saja kelasnya dengan karya-karya Mereka Syiahpobhia 

yang maaf tidak ada harganya sama sekali menurut saya. Silakan saja kalau mau 

mempersepsi, kualitas suatu buku atau karya dilihat dari Isinya dan Argumen yang ada di 

dalamnya. Banyak sekali masalah dalam Buku Sidogiri itu yang hanya pengulangan buku-

buku Syiahpobhia Kelas berat yang saya katakan sebelumnya. Dan tentunya Masalah ini 

sudah menjadi kebosanan Ulama Syiah untuk menjawabnya berulang-ulang. Simple saja, 

seandainya Salafy Syiahpobhia itu punya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat dan 

https://secondprince.wordpress.com/2007/09/11/telaah-perbedaan-sunni-dan-syiahi/
http://mumtazanas.wordpress.com/2008/03/01/buku-bantahan-dan-peringatan-atas-agama-syiah-rafidhah/
http://mumtazanas.wordpress.com/2008/03/01/buku-bantahan-dan-peringatan-atas-agama-syiah-rafidhah/
http://mumtazanas.wordpress.com/2008/03/01/buku-bantahan-dan-peringatan-atas-agama-syiah-rafidhah/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/45/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/45/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/45/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/11/pengantar-kategori-%e2%80%9ckritik-syiahphobia%e2%80%9d/
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akal untuk berpikir sedikit kerendahan hati untuk mendengarkan kesaksian Ulama Syiah, 

maka sudah pasti jawabannya Sunnah Syiah Sudah Pasti Dalam Ukhuwah . 

Mari kita lihat ringkasan Studi Komparatif Penulis terhadap kedua buku Quraish Shihab dan 

Sidogiri, untuk memudahkan saya akan mengikuti penulisan inisial QS untuk Quraish Shihab 

dan PS untuk Pesantren Sidogiri. 

Abdullah bin Saba‟ Tidak Ada Kaitannya Dengan Syiah  

Sang Penulis menuliskan 

QS: ”Ia adalah tokoh fiktif yang diciptakan para anti-Syiah. Ia (Abdullah bin Saba‟) adalah sosok yang tidak pernah wujud 
dalam kenyataan. Thaha Husain – ilmuwan kenamaan Mesir – adalah salah seorang yang menegaskan ketiadaan Ibnu Saba‟ 
itu dan bahwa ia adalah hasil rekayasa musuh-musuh Syiah.” (hal. 65). 

PPS: Bukan hanya sejarawan Sunni yang mengakui kebaradaan Abdullah bin Saba‟. Sejumlah tokoh Syiah yang diakui ke-
tsiqah-annya oleh kaum Syiah juga mengakui kebaradaan Abdullah bin Saba‟. Sa‟ad al-Qummi, pakar fiqih Syiah abad ke-3, 
misalnya, malah menyebutkan dengan rinci para pengikut Abdullah bin Saba‟, yang dikenal dengan sekte Saba‟iyah. Dalam 
bukunya, al-Maqalat wa al-Firaq, (hal. 20), al-Qummi menyebutkan, bahwa Abdullah bin Saba‟ adalah orang memunculkan ide 
untuk mencintai Sayyidina Ali secara berlebihan dan mencaci maki para sahabat Nabi lainnya, khususnya Abu Bakar, Umar, dan 
Utsman r.a. Kisah tentang Abdullah bin Saba‟ juga dikutip oleh guru besar Syiah, An-Nukhbati dan al-Kasyi, yang menyatakan, 
bahwa, para pakar ilmu menyebutkan bahwa Abdullah bin Saba‟ adalah orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Atas dasar 
keyahudiannya, ia menggambarkan Ali r.a. setelah wafatnya Rasulullah saw sebagai Yusya‟ bin Nun yang mendapatkan wasiat 
dari Nabi Musa a.s. Kisah Abdullah bin Saba‟ juga ditulis oleh Ibn Khaldun dalam bukunya, Tarikh Ibn Khaldun. (hal. 44-46). 

Tanggapan saya : Dengan optimis saya katakan bahwa dalam hal ini QS yang benar dan PS 

telah keliru. Dengan alasan ilmiah yang sederhana 

 Kisah Abdullah bin Saba‘ memang diriwayatkan oleh Sejarawan Sunni seperti dalam 

Tarikh Ath Thabari dan Tharikh Ibnu Asakir tetapi dalam sanad kisah Abdullah bin 

Saba‘ terdapat perawi yang dhaif jiddan yaitu Saif bin Umar At Tamimi yang 

didhaifkan oleh jumhur ulama hadis. 

 Salafy NeoNashibi berapologia dalam membela sanad kisah Abdullah bin Saba‘. 

Mereka membela Saif dengan menyatakan bahwa riwayat Saif tentang Tarikh bisa 

diterima sedangkan pendhaifan jumhur ulama adalah tentang periwayatan hadis bukan 

tentang Tarikh. Ini sih cuma berkelit, karena Jarh wat ta‟dil oleh ulama selalu 

berkaitan dengan kredibilitas perawi dalam menyampaikan riwayat, apakah 

riwayatnya bisa diterima atau tidak. Tidak ada bedanya apakah riwayat itu berkaitan 

dengan Hadis atau Tarikh. Bukti dalam hal ini adalah justru dilakukan oleh 

kebanyakan kaum Salafy sendiri yang menilai shahih tidaknya cerita sejarah 

berdasarkan Jarh wat Tadil yang dilakukan Ulama hadis. Dan logikanya saja untuk 

orang yang berani berdusta atas Rasulullah SAW maka sudah jelas akan lebih berani 

berdusta untuk suatu kisah seorang Abdullah bin Saba‘. 

 Neosalafy yang lain kembali berapologia dengan mengatakan bahwa terdapat riwayat 

lain dalam kitab sejarah Sunni tentang Abdullah bin Saba‘ yang tidak diriwayatkan 

oleh Saif bin Umar. Menurut saya ini juga lucu, karena coba tunjukkan riwayat yang 

dimaksud. Dan jika memang riwayat itu shahih Anda akan lihat bahwa riwayat itu 

tidak ada sedikitpun yang menyebutkan kalau Abdullah bin Saba‘ pendiri Syiah. 

 Soal jawaban PS bahwa Ulama Syiah meriwayatkan Abdullah bin Saba‘ dalam kitab 

mereka. Maka saya katakan bagaimana kedudukan riwayat tersebut dari sisi keilmuan 

hadis Syiah? Shahihkan riwayat tersebut, atau jangan-jangan malah tidak ada 

sanadnya. Lagipula riwayat yang dimaksud itu apa benar merupakan dalil yang jelas 

bahwa Syiah didirikan oleh Abdullah bin Saba‘. Just Fitnah semata, karena riwayat 

yang dimaksud tidak menyebutkan Syiah. Ulama Syiah selalu mengatakan bahwa 
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mahzab mereka bersumber dari Rasulullah SAW dan Ahlul Bait Beliau dan, jadi 

bukan dari Abdullah bin Saba‘. 

Kedudukan Abu Hurairah RA 

Sang penulis melanjutkan 

QS: ”Karena itu, harus diakui bahwa semakin banyak riwayat yang disampaikan seseorang, semakin besar potensi 
kesalahannya dan karena itu pula kehati-hatian menerima riwayat-riwayat dari Abu Hurairah merupakan satu keharusan. 
Disamping itu semua, harus diakui juga bahwa tingkat kecerdasan dan kemampuan ilmiah, demikian juga pengenalan Abu 
Hurairah r.a. menyangkut Nabi saw berada di bawah kemampuan sahabat-sahabat besar Nabi saw, atau istri Nabi, Aisyah r.a.” 
(hal. 160). 

QS: “Ulama-ulama Syiah juga berkecil hati karena sementara pakar hadits Ahlusunnah tidak meriwayatkan dari imam-imam 
mereka. Imam Bukhari, misalnya, tidak meriwayatkan satu hadits pun dari Ja‟far ash-Shadiq, Imam ke-6 Syiah Imamiyah, 
padahal hadits-haditsnya cukup banyak diriwayatkan oleh kelompok Syiah.” (hal. 150). 

PPS: “Sejatinya, melancarkan suara-suara miring terhadap sahabat pemuka hadits sekaliber Abu Hurairah r.a. dengan 
menggunakan pendekatan apa pun, tidak akan pernah bisa meruntuhkan reputasi dan kebesaran beliau, sebab sudah pasti 
akan bertentangan dengan dalil-dalil hadits, pengakuan para pemuka sahabat dan pemuka ulama serta realitas sejarah. 
Jawaban untuk secuil sentilan terhadap Abu Hurairah r.a. sejatinya telah dilakukan oleh para ulama secara ilmiah dan rasional. 
Banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama khusus untuk membantah tudingan miring terhadap sahabat senior Nabi saw 
tersebut, diantaranya adalah al-Burhan fi Tabri‟at Abi Hurairah min al-Buhtan yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz bin Ali 
an-Nash, Dr. Al-A‟zhami dalam Abu Hurairah fi Dhau‟i Marwiyatih, Muhammad Abu Shuhbah dalam Abu Hurairah fi al-Mizan, 
Muhammad „Ajjaj al-Khatib dengan bukunya Abu Hurairah Riwayat al-Islam dan lain-lain.” 

Untuk masalah ini saya tidak akan membenarkan baik kedua belah pihak QS dan PS. Untuk 

QS apa yang beliau katakan adalah pendapat beliau soal hadis Abu Hurairah, tetapi memang 

benar bahwa hadis riwayat Ahlul Bait sedikit sekali diriwayatkan jika dibandingkan dengan 

Abu Hurairah, ini adalah fakta. Untuk PS menurut saya cuma berapologia ketika mengagung-

agungkan Abu Hurairah RA. Abu Hurairah RA adalah sama seperti sahabat Nabi SAW yang 

lain yang tentu sama-sama memiliki kemampuan meriwayatkan hadis. Hanya saja PS dan 

penulis hanya bersandar pada keterangan Ulama Sunni yang membela Abu Hurairah RA 

Lihat tulisan ini 

Karena kuatnya bukti-bukti keutamaan Abu Hurairah, maka PPS menegaskan: “Dengan demikian, maka keagungan, 
ketekunan, kecerdasan dan daya ingat Abu Hurairah tidak perlu disangsikan, dan karena itulah posisi beliau di bidang hadits 
demikian tinggi tak tertandingi. Yang perlu disangsikan justru kesangsian terhadap Abu Hurairah r.a. seperti ditulis Dr. Quraish 
Shihab: “Karena itu, harus diakui bahwa semakin banyak riwayat yang disampaikan seseorang, semakin besar potensi 
kesalahannya dan karena itu pula kehati-hatian menerima riwayat-riwayat dari Abu Hurairah merupakan satu keharusan.” (hal. 
322). 

Anehnya dalam mata para pengkritik Abu Hurairah argumen ini tidak bernilai, karena 

keutamaan Abu Hurairah yang selangit itu justru diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri. 

Bagaimana mungkin membenturkan argumen keraguan kredibilitas Abu Hurairah RA 

dengan hadis riwayat Abu Hurairah sendiri. Hadis tersebut justru diragukan oleh para 

pengkritik Abu Hurairah. 

Yang jelas untuk masalah ini saya tidak terlalu peduli, adalah hak Syiah untuk tidak 

mengambil riwayat Abu Hurairah karena Mereka sudah cukup mengambil agama dari Ahlul 

Bait. Sedangkan Sunni adalah haknya juga mengambil riwayat Abu Hurairah karena riwayat 

Ahlul Bait saja tidak memadai sebagi landasan agama (karena sedikitnya)  

Penulis juga berasumsi ketika berkata 
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Pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Dr. Quraish Shihab tersebut sebetulnya hanya muncul dari asumsi-asumsi tanpa 
dasar dan tidak memiliki landasan ilmiah sama sekali. Sebab jelas sekali jika beliau telah mengabaikan dalil-dalil tentang 
keutamaan Abu Hurairah dalam hadits-hadits Nabi saw, data-data sejarah dan penelitian sekaligus penilaian ulama yang 
mumpuni di bidangnya (hadits dan sejarah). Kekurangcakapan Dr. Quraish Shihab di bidang hadits semakin tampak, ketika 
beliau justru menjadikan buku Mahmud Abu Rayyah, Adhwa‟ „ala Sunnah Muhammadiyah, sebagai rujukan dalam upaya 
menurunkan reputasi Abu Hurairah r.a. Padahal, semua pakar hadits kontemporer paham betul akan status dan pemikiran Abu 
Rayyah dalam hadits.” (hal. 322-323). 

Buku Abu Rayyah tidak lebih rendah nilainya dari buku ulama-ulama yang membantahnya. 

Tentu tidak semua yang dikatakan oleh Abu Rayyah adalah salah, dan ternyata tidak semua 

yang dikatakan oleh Ulama pembela Abu Hurairah RA itu benar. Saya tidak akan membahas 

lebih lanjut masalah ini(terlalu panjang), bagi yang ingin meneliti silakan cari buku Abu 

Rayyah dan bantahannya kemudian bandingkan. Hmmm mungkin buku Abu Hurairah karya 

Syaikh Sarafudin Al Musawi juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi untuk hal ini QS 

dan PS adalah sama-sama menilai berdasarkan sudut pandang yang berlainan. 

Adapun tentang kata-kata 

PPS juga menjawab tuduhan bahwa Ahlusunnah diskriminatif, karena tidak mau meriwayatkan hadits dari Imam-imam Syiah. 
Pernyataan semacam itu hanyalah suatu prasangka belaka dan tidak didasari penelitian ilmiah apa pun. Dalam kitab-kitab 
Ahlusunnah, riwayat-riwayat Ahlul Bait begitu melimpah. 

Dalam-dalam kitab Ahlussunnah riwayat Ahlulbait yaitu Imam Ali AS, Sayyidah Fatimah 

AS, Imam Hasan AS dan Imam Husain AS adalah sangat sedikit dibanding riwayat Abu 

Hurairah(apalagi imam-imam yang lain). Jadi banyak dari mana tuh? 

Pengkafiran Terhadap Ahlussunnah 

Ini tuduhan yang menggelikan, tidak ada Syiah mengkafirkan Ahlussunnah, lihat tulisan saya 

Telaah Perbedaan Sunni dan Syiah disitu dinyatakan bahwa Imam Ahlul Bait sendiri 

menyatakan sahnya keislaman Ahlus Sunnah. Hal ini dinyatakan oleh Ulama Syiah 

berdasarkan riwayat shahih mereka dari para Imam Ahlul Bait. 

Sang penulis berkata 

Banyak sekali buku-buku referensi utama kaum Syiah yang dirujuk dalam buku terbitan PPS ini. Karena itu, mereka juga 
menolak pernyataan Dr. Quraish Shihab bahwa yang mengkafirkan Ahlusunnah hanyalah pernyataan orang awam kaum Syiah. 
PPS juga mengimbau agar umat Islam berhati-hati dalam menerima wacana ”Persatuan umat Islam” dari kaum Syiah. Sebab, 
mereka yang mengusung persatuan, ternyata dalam kajiannya justru memojokkan Ahlusunnah dan memposisikannya di posisi 
zalim, sementara Syiah diposisikan sebagai “yang terzalimi”. 

Sudah jelas ketika Salafy yang mengaku Ahlus Sunnah atau siapa saja mengkafirkan Syiah 

maka sudah nyata kezalimannya. Tidak ada yang lebih berat dari itu. hal ini sudah pernah 

saya tekan kan dalam tulisan saya bahwa Syiah Itu Islam. jadi Mengkafirkan seorang Muslim 

besar sekali resikonya  

Untuk bahasan lanjut atau bantahan terhadap Buku Sidogiri anda mungkin dapat melihat situs 

ini. Pengelola situs ini sudah menulis banyak kajian tentang buku tersebut dan yah nilai saja 

sendiri 

Buat saudara penulis, Mohon maaf tidak ada niat sedikit pun saya untuk merendahkan, saya 

cuma memaparkan pandangan saya. Seandainya dalam tanggapan saya terdapat kata-kata 

yang kurang berkenan saya mohon maaf. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/syiah-kafir-omong-kosong-%e2%80%9ctong-kosong-nyaring-bunyinya/
http://jakfari.wordpress.com/2008/03/19/menjawab-sidogiri-1/#comment-270
http://jakfari.wordpress.com/2008/03/19/menjawab-sidogiri-1/#comment-270
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Buat saudara saya, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Maafkan jika kurang memuaskan, 

saya benar-benar sibuk akhir-akhir ini  

Salam Damai 

Akidah Syiah Tentang Al Quran 

Posted on Februari 7, 2008 by secondprince  

Sebelumnya perlu disampaikan, Tulisan ini bukanlah tulisan saya. Tapi ada seseorang yang 

menyampaikan tulisannya kepada saya sebagai tanggapan atas tulisan blog 

haulasyiah.wordpress.com. Nah lihat baik-baik  

Yth. Sdr. J. Algar 

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh 

Dibawah ini saya kirimkan artikel tanggapan kami yang telah dua kali kami layangkan 

kepada blog wahabi/salafi ―haulasyiah.wordpress.com‖ (tgl. 3 Januari 2008 dan 11 januari 

2008) tentang tuduhan tahrif kepada syiah, akan tetapi tidak pernah ditampilkan sampai hari 

ini. 

Sebagaimana kebanyakan blog/situs kelompok wahabil/salafi lainnya, sering-kali berlaku 

pengecut dan tidak jantan untuk memuat tanggapan yang kiranya tidak dapat mereka sanggah 

atau tanggapan itu membuka kedok, fitnah dan tuduhan-tuduhan palsu mereka! 

Kami telah mengatakan sebelumnya kepada pengelola blog ―haulasyiah‖ tersebut, jika 

tanggapan kami tidak dimuat maka artikel ini akan kami kirim ke blog/situs yang 

berseberangan dengan mereka, sebagai bukti bahwa mereka tidak sportif (tidak amanah), 

penakut dan pengecut. 

Melihat blog saudara J. Algar yang banyak menulis tentang wahabi/salafi, maka kami 

berharap Akhina J. Algar yth. sudi dan berkenan memuat artikel kami ini di blog saudara, dan 

kami siap mendiskusikan tuduhan palsu tentang tahrif tersebut dengan 

wahabiyyun/salafiyyun! 

Jazakumullah khairan 

Huda Anshori 

peace.guy@hotmail.com 

*************************************************** 

@Tanggapan atas artikel blog ―haulasyiah.wordpress.com‖ 

-AKIDAH SYIAH TENTANG Al-QUR‘AN- 

http://haulasyiah.wordpress.com/2007/06/30/aqidah-syiah-tentang-al-quran/#comment-444 

http://ressay.wordpress.com/2007/01/13/khatib-jumat-teheran-syiah-bukan-madzhab-anti-sunni/
https://secondprince.wordpress.com/2008/02/07/akidah-syiah-tentang-al-quran/
https://secondprince.wordpress.com/penulis/
https://secondprince.wordpress.com/penulis/
https://secondprince.wordpress.com/penulis/
mailto:peace.guy@hotmail.com
http://haulasyiah.wordpress.com/2007/06/30/aqidah-syiah-tentang-al-quran/#comment-444
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@Haulasyiah 

Assalamu alaikum wr. wb 

Sebagai seorang muslim saya yakin bahwa Al Qur‘an Al Karim terjaga dari segala bentuk 

kebatilan; kepalsuan isinya, penyimpangan teksnya; penambahan ataupun pengurangan. 

Keyakinan itu saya imani berdasarkan bukti dan bukan atas dasar taklid buta atau fanatisme 

tak berdasar. Semua isu yang menebar keragu-raguan terhadap kesucian dan keterjagaan Al 

Qur‘an adalah -palsu dan dapat dibuktikan- sebagai cara musuh-musuh Islam untuk 

menjauhkan umat Islam dari kitab suci pedomannya. 

Akan tetapi, hal aneh yang justru saya saksikan dari sebagian penulis muslim –yang 

kebanyakan dari mereka yang berafiliasi dengan faham dan kelompok Islam tertentu di Timur 

Tengah- mereka memiliki kegemaran menyebar: 

(1) Isu bahwa Syi‘ah mempunyai Al Qur‘an sendiri yang berbeda dengan Al Qur‘an kaum 

Muslimin, dan Al Qur‘an mereka itu baru dan dikeluarkan di akhir zaman nanti. 

(2) Isu bahwa Al Qur‘an yang ada di kalangan kaum Muslmin sekarang ini telah mengalami 

perubahan dalam pandangan Syi‘ah. 

Sebagai bukti kebenaran isu yang dituduhkan ini, para penulis itu menyebutkan beberapa 

riwayat dari kitab-kitab Syi‘ah yang menyebut-nyebut bahwa ayat tertentu yang tertera di 

sana berbeda dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al Qur‘an kaum Muslimin. Seperti yang 

disebutkan dalam makalah di atas… dengan dasar adanya riwayat-riwayat seperti itu, maka 

disimpulkan bahwa Al Qur‘an Syi‘ah memang berbeda dengan Al Qur‘an umat Islam. 

Semua pernyataan para ulama Syi‘ah yang tegas menolak isu tahrif tidak digubris dan 

dianggap sebagai aksi taqiyyah belaka! 

Bapak pengelolah blog ―haulasyiah‖ yang saya hormati, kalau memang demikian logikanya, 

maka masalahnya akan menjadi runyam, sebab di dalam kitab-kitab Ahlusunnah wal Jama‘ah 

juga dapat ditemukan riwayat-riwayat yang bahkan diakui keshahihannya, sementara isinya 

tegas-tegas mengatakan bahwa Al Qur‘an yang ada kini telah mengalami perubahan. Atau di 

dalamnya termuat hadis yang mengatakan bahwa teks ayatnya berbeda dengan teks ayat yang 

ada di Al Qur‘an yang ada ditangan kita sekarang. Lalu apakah kita akan menerima tuduhan 

bahwa kita (Ahlusunnah) atau paling tidak si penulis kitab tersebut telah meyakini adanya 

perubahan pada teks Al Qur‘an?! 

Jika jawabannya tidak, mengapa kita berdasarkan sekedar adanya riwayat tertentu itu (dan 

belum tentu atau tidak dianggap shahih oleh mereka) menuduh kelompok lain meyakini 

punya Al Qur‘an yang ayat-ayatnya berbeda dengan Al Qur‘an yang beredar sekarang?! 

Bapak pengelolah yang saya muliakan, saya akan sedikit berbagi informasi dengan bapak dan 

para pengunjung blog ini tentang riwayat-riwayat seperti itu. 

Saya harap Bapak bersabar mengikutinya dan setelahnya saya memohon tanggapan Bapak 

atasnya. Saya hanya pencari kebenaran dan pecinta persatuan serta meyakini bahwa 

kebenaran pasti akan tampil gemilang dan Islam pasti akan jaya di akhir zaman. Amin. 
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Perubahan Al Qur‘an Dalam Kitab Hadis Imam Bukhari-rahimahullahu: 

(1) Surah Wal laili Idzâ Yaghsyâ.[92] 

Dalam Al Qur‘an umat Islam yang turun kepada Nabi Muhammad –Shallallahu alaihi wa 

sallama- ayat itu berbunyi demikian: 

ْٗض٠ َٝ اأْلُ َو  ًَ َٝ ٓب َفََِن اُنَّ   

Dan Demi Yang menjadikan laki- laki dan perempuan‖ (Surat al-Laili, ayat; 3) 

Ayat ini dalam versi Imam Bukhari berbunyi demikian: 

َٝ اَُن ْٗض٠َ ِو ٝ األُ ًَ . 

―Dan demi laki-lak dan perempuan‖. 

Pada ayat versi Imam Bukhari mengalami pengurangan kalimat َٝ ٓب َفََِن :  dan kemudian 

harakat kata ًَو  .dibaca karsah bukan fathah, seperti dalam Al Qur‘an yang ada اُنَّ

Dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat Abu Darda‘ -Radhiyallahu ‗anhu- menyatakan 

bahwa demikianlah sebenarnya ayat itu turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wa sallama- dan 

beliau ajarkan. Jusrtu bunyi ayat seperti yang tertera dalam Al Qur‘an sekarang itu dikatakan 

oleh riwayat Imam Bukhari sebagai hasil paksaan dan rekayasa para penguasa. 

Jadi apakah kita akan menuduh Imam Bukahri -rahimahullahu- meyakini Al Qur‘an yang 

berbada?! Atau kita akan menuduh Abu Darda‘-Radhiyallahu ‗anhu- juga meyakini adanya 

perubahan dalam Al Qur‘an?! Wal Iyadzu billah. 

Untuk melihat langsung hadis tersebut baca Shahih Bukhari, Kitab at tafsir, tafsir wal laili idâ 

Yaghsyâ: 6/210. 

(2) Surah Tabbat Yadâ 

Dalam Al Qur‘an umat Islam yang turun kepada Nabi Muhammad –Shallallahu alaihi wa 

sallama- ayat itu berbunyi demikian: 

َٝ رَتَّ  رَجَّْذ ٣َلا أَث٢  ٍََُٜت 

―Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.‖ (surat al-Lahab 

[111], ayat: 1) 

Dalam Al Qur‘an versi Imam Bukhari berbunyi demikian: 

هَْل رَتَّ  رَجَّْذ ٣َلا أَث٢ َٝ  ٍََُٜت 

Jika pada kasus pertama terjadi pengguguran beberapa kata, di sini justru mengalami 

penambahan sebuah huruf كم yang berfungsi sebagai huruf tahqiq/penguat dalam istilah 

kaidah bahasa Arab. 
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Ayat Al Qur‘an versi Imam Bukhari ini dapat dijumpai dalam Shahih Bukhari, kitab at-tafsir, 

tafsir Tabat Yadâ Abi Lahabin wa-Tabb: 6/221. 

Sekali lagi, kita harus jujur bertanya, apakah dengan dasar hadis riwayat Imam Bukhari ini, 

kita boleh menuduh beliau telah meyakini Al Qur‘an lain selain yang ada di tangan kaum 

muslimin dan diyakini kesuciannya oleh kaum Muslimin?! 

Jika kesimpulan itu tidak boleh kita ambil, mengapakah kita menuduh orang lain yang 

sekedar meriwayatkan sebuah hadis tertentu (dan belum tentu ia yakini keshahihannya, 

berbeda dengan Imam Bukari yang meyakni kesahihan seluruh hadis kitab beliau) yang 

mengandung redaksi lain ayat Al Qur‘an dari yang ada di tangan kaum Muslimin dengan 

tuduhan bahwa ia mayakini tahrif dan perubahan dalam Al Qur‘an?! 

Saya pikir, kita umat Islam perlu berpikir positif dan jujur dalam menyikapi berbagai masalah 

yang ada! 

(3) Surah asy Syu‘arâ‘ [26] Ayat214. 

Bunyi ayat tersebut dalam Al Qur‘an yang ada di kalangan umat Islam demikian: 

َٖ ِْٗنْه َػش٤َورََي اأْلَْهَوث٤ َٝ أَ  

―Dan berilah peringatan kepada kerabat- kerabatmu yang terdekat,‖ ( as-Syu‘ara‘, ayat; 214) 

Sementara redaksi ayat itu sesuai versi Imam Bukahri adalah sebagai berikut: 

َٖ ْقَِِظ٤ْ ُٔ ُْ ْٛطََي ا َٝ َه  ، َٖ ِْٗنْه َػش٤َورََي اأْلَْهَوث٤ َٝ أَ . 

―Dan berilah peringatan kepada kerabat- kerabatmu yang terdekat dan kabilahmu yang 

terpilih.‖ 

Hadis yang memuat ayat tersebut adalah dari riwayat sahabat Ibnu Abbas –Radhiyallahu 

‗anhu-, beliau mengatakan demikian: Ketika turun ayat: 

َٖ ْقَِِظ٤ْ ُٔ ُْ ْٛطََي ا َٝ َه  ، َٖ ِْٗنْه َػش٤َورََي اأْلَْهَوث٤ َٝ أَ . 

Jadi demikianlah sebenarnya ayat tersebut turun kepada Nabi-–Shallallahu alaihi wa sallama-

, bukan seperti yang beredar dalam Al Qur‘an yang dibaca umat Islam. Dalam Al Qur‘an 

yang beradar di kalangan kita ayat tersebut mengalami pengurangan satu bagian yaitu 

kalimat: 

َٖ ْقَِِظ٤ْ ُٔ ُْ ْٛطََي ا َٝ َه .. 

Ayat Al Qur‘an versi Imam Bukhari ini dapat dijumpai dalam Shahih Bukhari, kitab at tafsir, 

tafsir Tabat Yadâ Abi Lahabin wa Tabb: 6/221. 

Bapak pengelolah blog haulasyiah yang saya muliakan, demikian tanggapan saya atas tulisan 

di atas. Saya berharap Bapak sudi memuatnya sebagai bahan perbandingan dan renungan. dan 

saya menunggu tanggapan dan jawaban saudara. 
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Perlu saya informasikan di sini bahwa saya termasuk pengunjung rutin blog ―haulasyiah‖ dan 

juga blog-blog (situs) yang berseberangan dengan Bapak untuk studi perbandingan. Saya 

mungkin terpaksa mengirim tanggapan saya ini ke blog-blog tersebut jika Bapak 

berkeberatan memuat tanggapan saya ini. 

Terima kasih dan ma‘af jika kurang berkenan. 

wassalam, 

Huda Anshori 

peace.guy@hotmail.com 

Tanggapan Saya 

Salafy memang aneh sekali. Suatu waktu mereka akan menunjukkan sikap yang benar-benar 

kritis terhadap suatu riwayat dengan mengandalkan metode Jarh Wat Ta‘dil tapi di lain waktu 

mereka malah seenaknya mengutip riwayat Kitab orang lain tanpa menyatakan validitasnya. 

Yang saya maksud, lihat saja tulisan blog haulasyiah yang mengutip banyak riwayat dari 

Kitab Syiah tetapi satupun dia tidak menampilkan bagaimana kedudukan riwayat itu menurut 

metode keilmuan di sisi Syiah. Apa kata Ulama Syiah tentang riwayat yang dikutip blog 

haulasyiah tersebut tidak pernah dia bersusah-susah untuk menampilkannya?. Jelas sekali 

tulisan haulasyiah itu hanya sekedar nukilan-nukilan lama, lagu lama yang basi, fitnah biasa 

bagi Salafy yang mengkafirkan Syiah. Sekedar Informasi anda bisa lihat pandangan Pengikut 

Syiah sendiri dan bagaimana pendapat Ulama Syiah yang dikutip oleh pengikut Syiah dan 

bukan kutipan dari Salafy 

 

Bagaimana keyakinan Pengikut Syiah terhadap Al Quran?  

Dalam hal ini saya telah menanyakan langsung kepada pengikut Syiah yang bisa saya temui 

dan jawabannya adalah Mereka sama seperti Sunni meyakini Keaslian Al Quran tanpa 

perubahan. Jadi apa lagi yang bisa dikatakan oleh para pemfitnah itu (baca :Salafy) selain 

cuma omong kosong. Semoga balasan atas ucapan mereka itu berbalik kepada mereka 

sendiri. 

Lucunya Pengikut Salafy seperti Haulasyiah itu sering kali tinggi hati dan sombong untuk 

mendengarkan pembelaaan dari para pengikut Syiah terhadap Fitnah Salafy. Tidak jarang 

komentar yang membela atau tanggapan yang menyudutkan mereka dihapus. Sikap seperti ini 

menunjukkan sikap pengecut yang tidak layak dimiliki mereka yang mengaku berpegang 

pada Al Quran dan Sunnah. Jadi singkatnya sebagian dari mereka yang komentar atau 

tanggapannya tidak diacuhkan oleh Salafy dengan terpaksa menampilkan tanggapannya ke 

blog lain seperti yang sudah anda baca di atas. 

Saya pribadi tidak keberatan untuk menampilkan tulisan atau tanggapan itu. Silakan saja, 

tidak ada masalah. Nah seperti biasa para pengecut Salafy akan bersorak-sorak menuduh saya 

sebagai pembela Syiah adalah Syiah dan tidak jarang mereka terang-terangan menuduh saya 

Syiah sambil sebelumnya menuduh Syiah itu kafir. Semoga ucapan itu berbalik ke mereka 

sendiri. Mereka mengaku pengikut Sunnah tetapi dengan sombongnya menuduh mereka yang 

mailto:peace.guy@hotmail.com
http://islamsyiah.wordpress.com/2007/06/17/al-quran-sunni-syiah-satu-tiada-perobahan-dalam-al-quran/
http://islamsyiah.wordpress.com/2007/06/17/al-quran-sunni-syiah-satu-tiada-perobahan-dalam-al-quran/
http://islamsyiah.wordpress.com/2007/06/17/al-quran-sunni-syiah-satu-tiada-perobahan-dalam-al-quran/
http://islamsyiah.wordpress.com/2007/06/17/al-quran-sunni-syiah-satu-tiada-perobahan-dalam-al-quran/
http://islamsyiah.wordpress.com/2007/06/17/al-quran-sunni-syiah-satu-tiada-perobahan-dalam-al-quran/
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Mengikuti Ahlul Bait berdasarkan perintah Rasulullah SAW sendiri dalam hadis Tsaqalain 

sebagai pengikut Yahudi Abdullah bin Saba‘. Mereka mengaku pengikut Sunnah tetapi 

mendustakan bahwa Ahlul Bait adalah pedoman umat Islam agar tidak sesat dalam hadis 

Tsaqalain. Mereka mengaku pengikut Sunnah tetapi mendustakan pesan Rasulullah bahwa Al 

Quran dan Ahlul Bait adalah dua peninggalan Rasulullah SAW agar umat islam tidak 

tersesat. Kemana Sunnah yang diteriak-teriakkan itu. Begitulah jika fanatisme dan taklid jadi 

penyakit. 

Satu-satunya pandangan yang saya tampilkan adalah Pandangan Bahwa Syiah adalah Islam 

sama seperti Sunni. Jadi yah gak perlu memfitnah yang tidak-tidak 

Salam damai 

Tambahan : Ternyata Tanggapan yang sama dimuat juga disini  

 

Lanjutan Pembantaian Buat Cek&Ricek 

Posted on Desember 19, 2007 by secondprince  

Kembali Tanggapan Buat Blog Cek&Ricek Spesial Catatan Kaki. 

Kali ini saya mau mengomentari Mr Asaltahu berkaitan dengan catatan kaki dalam 

tulisannya yang lalu. 

 

Catatan Kaki Pertama 
Mr Asaltahu menulis  

Untuk informasi, Tim C&R juga akan melakukan investigasi terhadap perilaku beliau ini, 

dari hasil analisa mentah selama ini kami melihat beliau cenderung mempunyai sikap keras 

dalam tulisan atau komentar-komentar di blog. Insya Allah, tunggu tanggal mainnya. 

Oh silakan saja, saya mengharapkan investigasi anda dan sudah pasti saya akan membahas 

investigasi anda itu. Bila perlu jangan lama-lama ya. Soalnya saya juga mau menampilkan 

sedikit arogansi anda yang tidak jauh beda dengan Salafy. Lucunya sepertinya anda ini tidak 

melakukan investigasi pada blog-blog Salafy yang banyak membid‘ahkan, mensesatkan dan 

mengkafirkan orang lain. Apakah pernyataan bid‘ah sesat dan kafir itu belum cukup kasar. 

Ck ck ck Sesama jenis memang mudah beramah-tamah. 

Catatan Kaki Kedua 
Mr Asal tahu menulis 

Kami anggap para pembaca sudah mengetahui hakikat bahwa Syiah berbeda dengan Islam. 

Begitulah dia tetap menyebarkan racun kejinya. Coba bandingkan dengan perkataan Beliau 

yang menyatakan blog lain cenderung mempunyai sikap keras dalam tulisan dan komentar. 

Pernyataan mana yang lebih kasar dan beracun dibanding Mengkafirkan mereka yang 

mengucapkan syahadat. Jelas sekali menyatakan Syiah bukan Islam sama saja dengan 

http://ressay.wordpress.com/2008/02/06/tanggapan-atas-artikel-akidah-syiah-tentang-al-qur%e2%80%99an/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/19/lanjutan-pembantaian-buat-cekricek/
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/18/mr-j-algar-or-secondprince-syiahkah/
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/18/mr-j-algar-or-secondprince-syiahkah/
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/18/mr-j-algar-or-secondprince-syiahkah/
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/18/mr-j-algar-or-secondprince-syiahkah/
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mengkafirkan Syiah. Tidak perlu investigasi lebih lanjut, kita tahu mentalnya tidak jauh 

dengan jamaah takfiriyah. 

Catatan Kaki Ketiga 
Mr Asaltahu menulis 

Ahlul bait menurut Syiah (diwakili oleh Mr. J) adalah seperti pernyataannya: Jadi tampak 

jelas sekali bahwa ayat ini telah menjelaskan tentang kedudukan yang mulia dari Ahlul Bait 

yaitu Rasulullah SAW, Imam Ali as, Sayyidah Fathimah Az Zahra as, Imam Hasan as dan 

Imam Husain as. (Ditulis pada Nopember 25, 2007 oleh secondprince. Mr. J mengeluarkan 

keluarga Ja‟far, Keluarga Abbas, serta para istri nabi berserta anak-anak mereka dari 

wilayah ahlul bait. 

Mr Asaltahu itu mengomentari tulisan saya yang berjudul Al Quran dan Hadis Menyatakan 

Ahlul Bait Selalu Dalam Kebenaran. Padahal sudah jelas sekali ada dalil-dalilnya disana. 

Mari kita lihat satu-satu dia mengutip tulisan saya, Jadi tampak jelas sekali bahwa ayat ini. 

Ayat yang dimaksud adalah 

Innamaa Yuriidullaahu Liyudzhiba ‟Ankumurrijsa Ahlalbayti Wayuthahhirakum 

Tathhiiraa.(QS Al Ahzab 33)  

Yang arti atau terjemahannya adalah 

Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait dan 

mensucikanmu sesuci-sucinya. 

Jawaban saya 

Nah sekarang lihat asbabunnuzul ayat ini, kepada siapa ayat ini diturunkan 

Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah yang berkata, “Ayat berikut ini turun kepada 

Nabi Muhammad SAW, Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari 

kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.(QS Al Ahzab 33). Ayat tersebut 

turun di rumah Ummu Salamah , lalu Nabi Muhammad SAW memanggil Fathimah, Hasan 

dan Husain, lalu Rasulullah SAW menutupi mereka dengan kain sedang Ali bin Abi Thalib 

ada di belakang punggung Nabi SAW. Beliau SAW pun menutupinya dengan kain Kemudian 

Beliau bersabda” Allahumma( ya Allah ) mereka itu Ahlul BaitKu maka hilangkanlah 

dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah berkata,” Dan 

apakah aku beserta mereka wahai Rasulullah SAW? . Beliau bersabda “ engkau mempunyai 

tempat sendiri dan engkau menuju kebaikan”. (Hadis Sunan Tirmidzi no 3205 dan no 3871 

dinyatakan shahih oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi). 

Jadi apakah itu hadis syiah wahai Mr Asaltahu, Bukankah Rasulullah SAW sendiri yang 

mengkhususkan bahwa Ahlul bait yang dimaksud dalam ayat itu adalah Rasulullah SAW dan 

Mereka Imam Ali as, Sayyidah Fathimah Az Zahra as, Imam Hasan as dan Imam Husain as. 

Kemudian dia berkata 

Mr. J mengeluarkan keluarga Ja‟far, Keluarga Abbas, serta para istri nabi berserta anak-

anak mereka dari wilayah ahlul bait. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/
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Jelas sekali anda tidak memahami tulisan saya dengan baik, maunya Cuma memprovokasi 

orang saja. Saya mengkhususkan Mereka karena memang Merekalah Ahlul Bait yang dituju 

dalam ayat tersebut berdasarkan keterangan Rasulullah SAW sendiri.  

Ketika ayat tersebut turun Rasulullah SAW tidak memanggil istri-istri Beliau SAW bahkan 

istri Beliau Ummu Salamah RA ditolak oleh Rasulullah SAW untuk ikut masuk ke dalam 

selimut. Ketika ayat tersebut turun Rasulullah SAW tidak memanggil Keluarga Ja‘far RA dan 

Keluarga Abbas RA. Kenapa anda mengeluhkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan. 

 

Saya tidak pernah mengeluarkan keluarga Ja‘far, Keluarga Abbas, serta para istri nabi 

berserta anak-anak mereka dari wilayah ahlul bait. 

Lihat tulisan saya Jawaban Untuk Saudara Ja‟far Tentang Ahlul Bait(Ahlul Bait Dalam 

Hadis Tsaqalain) yang bahkan anda sudah kutip juga, tapi sayang anda tidak membacanya 

dengan benar, saya pernah berkata 

Maka jawab saya adalah hadis ini memang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi SAW adalah 

termasuk dalam keumuman lafal Ahlul Bait. 

Adakah saya menolak seperti yang anda katakan 

Jelas sekali saya setuju kalau istri-istri Nabi , keluarga Ali ,kelurga Ja‘far dan keluarga Abbas 

adalah termasuk dalam keumuman lafal Ahlul Bait. Tetapi ayat yang anda maksud jelas 

sekali ditujukan untuk Ahlul Bait yang dikhususkan. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah 

mengkhususkan Ahlul Bait yang dimaksud dalam ayat tersebut. Baca lagi asbabun nuzulnya . 

Seandainya anda juga tetap menolak, lantas bagaimana dengan ulama yang ini 

Ibnu Jarir Ath Thabari dalam kitab Tafsir Ath Thabary juz I hal 50 ketika menafsirkan ayat 

ini beliau membatasi cakupan Ahlul Bait itu hanya pada diri Nabi SAW, Ali, Fathimah, 

Hasan dan Husain dan menyatakan bahwa ayat tersebut hanya untuk Mereka berlima. 

Atau Ulama yang ini 

Abu Ja‟far Ath Thahawi dalam kitab Musykil Al Atsar juz I hal 332-339 setelah 

meriwayatkan berbagai hadis tentang ayat ini beliau menyatakan bahwa ayat tathiir ditujukan 

untuk Rasulullah SAW, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain dan tidak ada lagi orang selain 

Mereka. Beliau juga menolak anggapan bahwa Ahlul Bait yang dituju oleh ayat ini adalah 

istri-istri Nabi SAW. Beliau menulis 

Maka kita mengerti bahwa pernyataan Allah dalam Sesungguhnya Allah berkehendak 

menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya. (Al-

Ahzab :33) ditujukan pada orang-orang yang khusus dituju olehNya untuk mengingatkan 

akan derajat Mereka yang tinggi dan para istri Rasulullah SAW hanyalah yang dituju pada 

bagian yang sebelumnya dari ayat itu yaitu sebelum ditujukan pada orang-orang tersebut”. 

Mereka mengkhususkan Ahlul Bait dalam ayat tersebut, beranikah anda mengatakan 

mereka penganut agama Syiah seperti yang anda katakan? Kurang salaf apa lagi tuh mereka. 

Ataukah anda akan lancang juga dengan mengatakan mereka berbeda dengan Islam. Belajar 

lagi ……..jangan Cuma asal tahu. 

 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-hadis-tsaqalain/
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Catatan Kaki Keempat 
Mr Asaltahu menulis 

Ahlul bait menurut kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah adalah keluarga Nabi 

shalallahu „alaihi wasallam yang diharamkan memakan shadaqah. Mereka terdiri dari 

keluarga Ali, keluarga Ja‟far, keluarga „Aqil, keluarga Abbas, serta para istri-istri beliau 

shalallahu „alaihi wasallam dan anak-anak mereka. Sebagaimana yang tertuang dalam 

Surah Al-Ahzab ayat 32-33 dan seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam 

Syarh Shohih Muslim juz 15 hlm. 174-175 no. 6178) 

Saya setuju dengan Ahlul bait menurut kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah adalah 

keluarga Nabi shalallahu ‗alaihi wasallam yang diharamkan memakan shadaqah. Mereka 

terdiri dari keluarga Ali, keluarga Ja‘far, keluarga ‗Aqil, keluarga Abbas, serta para istri-istri 

beliau shalallahu ‗alaihi wasallam dan anak-anak mereka. Karena jelas bahwa mereka semua 

masuk dalam keumuman lafal Ahlul Bait. 

Soal Ahlul Bait dalam surah Al Ahzab ayat 33 maka jelas itu ditujukan buat Rasulullah SAW 

, Imam Ali as, Sayyidah Fathimah Az Zahra as, Imam Hasan as dan Imam Husain as. 

Berdasarkan dalil yang shahih yaitu perkataan Rasulullah SAW sendiri dan perbuatan Beliau 

SAW yang menutupi mereka dengan selimut, tidak ada pengkhususan yang lebih jelas dari 

itu. Perkataan Rasulullah SAW lebih layak untuk dijadikan pegangan 

 

Yang perlu disorot adalah pernyataan bahwa setiap apa saja yang sesuai atau sama dengan 

pandangan Syiah adalah salah meskipun mempunyai dalil yang shahih di sisi Sunni. Hal 

seperti ini yang saya maksud Syiahpobhia. Apalagi menuduh orang yang berpegang pada 

dalil yang shahih sebagai orang nonmuslim adalah kezaliman yang nyata. Saya ingin lihat 

Apa anda mau mendustakan hadis-hadis Rasulullah SAW, wahai Empunya blog Cek&Ricek. 

Salam damai  

Pembantaian Pertama Buat Cek&Ricek 

Posted on Desember 18, 2007 by secondprince  

Nah kan yang begini enak, tuh udah ditulis maka selayaknya mendapat tanggapan. Yang mau 

lihat tulisan Cek&Ricek ini Mr J Algar or Secondprince Syiahkah? 

Ini janji saya untuk membantai tuduhan anda 

Tulisan Asal tahu itu saya cetak miring 

1. Ke-syiah-an dia selalu dalam bentuk isyarat 

Mengapa dalam bentuk isyarat dan tidak terang-terangan? Jawabannya ada dua 

kemungkinan: 

Jawaban saya: Sayang, Isyarat kan gak selalu menunjukkan apa yang diisyaratkan. Karena itu 

soal persepsi Anda. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/12/18/pembantaian-pertama-buat-cekricek/
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/18/mr-j-algar-or-secondprince-syiahkah/
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Pertama, agar tulisan-tulisan dia diterima dulu oleh masyarakat. setelah suguhan dia 

diterima masyarakat dan meracuni masyarakat, terutama yang awam dalam hal ini, baru 

kemudian akan berkata dengan tanpa malu-malu bahwa dia seorang pengikut syiah. 

Jawaban saya :Soal orang mau terima atau tidak itu terserah, menganggap tulisan orang 

beracun padahal racun mana yang lebih keji dari tulisannya yang mengkafirkan sesama 

muslim. 

Kedua, jika dia langsung mengatakan bahwa dia pengikut syiah, tentu akan mengurangi 

animo masyarakat terhadap tulisan-tulisannya sehingga mengurangi atau tidak 

tersampaikan tujuan yang diinginkannya. 

Jawaban saya: memangnya apa tujuan saya? menjawab dengan tuduhan yang lain malah 

memperpanjang urusan. coba kasih tahu apa tujuan saya, jangan bicara seolah tahu hati orang 

lain  

Ketiga (tambahan), masalah hati urusan dia dengan Sang Pencipta. 

Jawaban: sekarang baru bilang, sebelumnya eh dengan soknya menyuruh orang berhati-hati 

dengan blog saya. 

Berikut ini data-data yang mengisyaratkan Mr. J adalah pengikut Syiah 

Nah kita lihat isyarat yang dia maksud 

a. Membela Syiah 

Mereka Syiah adalah Umat islam juga dan saya ingatkan mengkafirkan Muslim adalah kafir. 

Jika saya membela Syiah itu karena saya tahu yang mana yang harus dibela dan kapan 

harus saya bela. Anda boleh saja tidak suka tetapi bersikaplah objektif. (Ditulis pada 

Desember 17, 2007 oleh secondprince) 

Jawaban saya: 

Sejak kapan setiap pembela Syiah disebut Syiah. Seorang Syiah akan membela mahzabnya 

itu benar. Tetapi pembela Syiah belum tentu Syiah. Memangnya apa yang saya bela dalam 

tulisan yang anda kutip itu. Yang saya bela itu racun keji anda yang mengkafirkan Syiah 

dengan menyebutnya agama yang berbeda dengan Islam. Sudah jelas Syiah adalah Islam. 

Tidak hanya orang kecil seperti saya yang bilang Syiah itu Islam tetapi juga Ulama seperti 

Syaikh Mahmud Saltut, Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Al Ghazali. Lagi 

pula mau dikemanakan itu perawi hadis Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, 

Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Nasai yang dikenal sebagai Syiah. Mau 

contoh namanya, nih Khalid bin Mukhallid, Muhammad bin Fudhail, Ali bin Mundzir. Dalam 

kitab Rijal Hadis tertera sekali mereka Syiah. Jadi syariat agama Islam diriwayatkan juga 

oleh orang yang bukan islam ya?. Kalau anda mau bilang Syiah dulu lain dengan sekarang, 

maka saya itu termasuk yang mana. Jadi Ulama-ulama yang saya sebut di atas adalah 

penganut agama Syiah, Masya Allah. Baca tulisan saya yang sudah membahas omong kosong 

gak karuan anda, Syiah Kafir Omong Kosong Tong Kosong Nyaring Bunyinya. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/syiah-kafir-omong-kosong-%e2%80%9ctong-kosong-nyaring-bunyinya/
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b. Ghuluw (terlalu berlebihan) terhadap Ahlul Bait[3] dan Mengatakan bahwa Ahlul Bait 

lebih utama daripada para shahabat lainnya, sekali pun dibanding Abu Bakar dan Umar 

radhiallahu anhu jami‟an. 

Jawaban saya: jangan berbicara kalau tidak tahu arti ghuluw, memangnya dakwaan saya itu 

tanpa dalil apa. Saya sudah tulis panjang lebar disitu. Coba jawab disana. Jangan asal 

mempersepsi orang ghuluw. Sampean memang tidak pernah membaca hadis-hadis keutamaan 

Ahlul Bait tapi bicaranya aduh sok sekali. Saya bicara dengan dalil maka bantah dengan dalil. 

Perlu diketahui bahwa sikap seorang muslim (yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya) 

terhadap ahlul bait adalah memuliakan mereka, tetapi tidak ghuluw karena Ahlul 

Bait[4]ialah juga manusia biasa, yang kemuliaan mereka tergantung pada agama mereka. 

  

Mengaku beriman kepada Allah dan RasulNya, sekarang coba sampean dengar apa yang 

disabdakan Rasulullah SAW 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi,Ahmad,Thabrani,Thahawi dan 

dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al 

Shahihah no 1761).  

Pernah dengar hadis ini, nah perhatikan baik-baik. Memangnya ahlul bait itu manusia biasa 

gitu. apanya yang tergantung agama Mereka. Adakah yang dimaksud Rasulullah SAW itu 

agama selain Islam. Mereka yang paling tahu tentang Islam makanya Rasulullah SAW bilang 

begitu. 

Berbeda dengan keyakinan batil syiah, yang diwakili oleh Mr. J berikut ini: 

Begitu besarnya kemuliaan Ahlul Bait Rasulullah SAW ini membuat mereka jelas tidak 

bisa dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi ra. Tidak benar jika dikatakan bahwa 

Ahlul Bait sama halnya sahabat-sahabat Nabi ra sama-sama memiliki keutamaan yang 

besar karena jelas sekali berdasarkan dalil shahih di atas bahwa Ahlul Bait kedudukannya 

lebih tinggi karena Mereka adalah tempat rujukan bagi para sahabat Nabi setelah 

Rasulullah SAW meninggal. Jadi tidak tepat kalau dikatakan Ahlul Bait juga bisa salah, 

atau sahabat Nabi bisa mengajari Ahlul Bait atau Menyalahkan Ahlul Bait. Sekali lagi, Al 

Quran dan Hadis di atas sangat jelas menunjukkan bahwa mereka Ahlul Bait akan selalu 

bersama kebenaran oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya(termasuk 

sahabat-sahabat Beliau SAW) untuk berpegang teguh dengan Mereka Ahlul Bait. (Ditulis 

pada Nopember 25, 2007 oleh secondprince) 

  

Jawaban saya :saya sudah panjang lebar menulis dengan dalil-dalil yang shahih baik dari Al 

Quran dan Hadis. Mana tanggapan anda disitu. Kalau tidak tahu ya belajar dong. Memangnya 

saya bicara Syiah disitu. Coba lihat lagi hadis yang saya kutip di atas. Adakah anda 

meragukan Ahlul Bait sebagai rujukan agar tidak sesat dengan mengatakan bahwa Mereka 

juga bisa salah. Bahas dalilnya, jangan bahas persepsi anda. 

  

http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/18/mr-j-algar-or-secondprince-syiahkah/#_ftn3
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/18/mr-j-algar-or-secondprince-syiahkah/#_ftn4
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Perhatikan teks yang kami beri warna merah di atas. Ucapan-ucapan tersebut adalah ciri khas 

perkataan orang-orang Syiah. Ini membuktikan bahwa Mr. J sama perkataannya dengan 

orang Syiah. 

Nah kita lihat teks merahnya 

1. Kemuliaan Ahlul Bait Nabi SAW Tidak Bisa Dibandingkan dengan Sahabat Nabi SAW.  

jawab saya : jelas sekali kalau anda tidak banyak membaca hadis, saya tidak menafikan 

kemuliaan mereka para sahabat Nabi SAW, itu banyak dalam kitab hadis. Tetapi anda 

mungkin jarang membaca Keutamaan Ahlul Bait Rasul. Baca dong Mas. Terus bandingkan 

sama tidak dengan Mereka para Sahabat Nabi SAW. 

  

2. Tidak benar jika dikatakan Ahlul Bait sama halnya sahabat Nabi sama-sama memiliki 

keutamaan yang besar. 
Jawab saya: Yang saya maksud Keutamaan Ahlul Bait tidak bisa disamakan dengan mereka 

para sahabat walaupun mereka juga punya keutamaan sendiri. 

  

3. Mereka adalah tempat rujukan bagi para sahabat Nabi, dan tidakbisa dikatakan kalau 

Ahlul bait juga bisa salah. 

Jawab saya : Lihat lagi hadis ini 

Hadis shahih dalam kitab Mustadrak As Shahihain Al Hakim, Juz III hal 110. 

Al Hakim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq dan Da‘laj bin 

Ahmad Al Sijzi yang keduanya mendengar dari Muhammad bin Ayub yang mendengar dari 

Azraq bin Ali yang mendengar dari Hasan bin Ibrahim Al Kirmani yang mendengar dari 

Muhammad bin Salamah bin Kuhail dari Ayahnya dari Abu Tufail dari Ibnu Wathilah yang 

mendengar dari Zaid bin Arqam ra yang berkata “Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat 

di antara Mekkah dan Madinah di dekat pohon-pohon yang teduh dan orang-orang 

membersihkan tanah di bawah pohon-pohon tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan 

shalat, setelah itu Beliau SAW berbicara kepada orang-orang. Beliau memuji dan 

mengagungkan Allah SWT, memberikan nasehat dan mengingatkan kami. Kemudian Beliau 

SAW berkata” Wahai manusia, Aku tinggalkan kepadamu dua hal atau perkara, yang 

apabila kamu mengikuti dan berpegang teguh pada keduanya maka kamu tidak akan 

tersesat yaitu Kitab Allah (Al Quranul Karim) dan Ahlul BaitKu, ItrahKu. Kemudian 

Beliau SAW berkata tiga kali “Bukankah Aku ini lebih berhak terhadap kaum muslimin 

dibanding diri mereka sendiri.. Orang-orang menjawab “Ya”. Kemudian Rasulullah SAW 

berkata” Barangsiapa yang menganggap aku sebagai maulanya, maka Ali adalah juga 

maulanya. 

Kurang jelas apa Mas dari hadis itu. Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya untuk 

mengikuti Al Quran dan Ahlul Bait. 

Lalu Siapakah Ahlul Bait as dalam Hadis Tsaqalain? Apakah seperti yang dikatakan 

sahabat Nabi SAW Zaid bin Arqam ra, yaitu Keluarga Ali, Aqil, Ja‟far dan Abbas. Dalam hal 

ini perlu diperhatikan pandangan Syiah yang menyatakan bahwa Ahlul Bait dalam hadis 

Tsaqalain sama dengan Ahlul bait dalam Ayat Tathir Al Ahzab ayat 33. Hal ini karena Al 

Ahzab 33 menetapkan kesucian Ahlul Bait dari dosa dan kesalahan yang sejalan dengan 

penetapan hadis Tsaqalain bahwa Ahlul Bait adalah pedoman atau pegangan Umat Islam 

agar tidak tersesat. (Ditulis pada Oktober 11, 2007 oleh secondprince dalam Jawaban 

Untuk Saudara Ja‟far Tentang Ahlul Bait (Ahlul Bait Dalam Hadis Tsaqalain) 

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/28/keutamaan-ahlul-bait-rasul/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-hadis-tsaqalain/
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Perhatikan tulisan yang kami beri warna merah di atas. Hasilnya, investigasi yang kami 

dapati adalah bahwa Mr. J condong kepada dan atau mengedepankan pandangan/keyakinan 

Syiah. Maka kami menyimpulkan (dari pernyataan dia sendiri) bahwa Mr. J merupakan tim 

suksesnya Syiah. 

Sekarang anda bilang saya condong atau mengedepankan pandangan Syiah. Baca judul 

tulisan yang anda kutip. Itu Jawaban buat saudara Ja‘far yang mengkritik Syiah. Nah saya 

analisis tulisannya Ja‘far, jadi apa salahnya saya bersikap objektif dengan menampilkan 

bagaimana pandangan Syiah. Toh dia mengkritik Syiah kan, maka apa pandangan syiah itu 

relevan dong ditampilkan. 

  

Tim C&R juga mendapatkan data berupa jawaban Mr. J kepada salah satu pengunjung pada 

artikel Membantai Tuduhan Antosalafy, Ditulis pada Nopember 6, 2007 oleh secondprince 

sebagai berikut: 

Ya benar satu bung, sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah dan pemahaman yang 

benar(Ahlul Bait). 
Tapi anda juga harus memperhatikan kalau interpretasi manusia bisa bermacam-macam.  

Jawaban saya: Berdasarkan dalil yang shahih Ahlul Bait adalah rujukan bagi umat Islam. Jadi 

apa salahnya saya bilang pemahaman Ahlul Bait itu benar, apa saya menafikan pandangan 

lain. Lihat akhir komentar saya Interpretasi manusia bisa macam-macam. 

Tampak bahwa pemahaman yang benar menurut Mr. J adalah ahlul bait. 

Oh jelas sekali Ahlul Bait adalah rujukan bagi umat Islam bedasarkan dalil shahih. Apa 

sampean mau mendustakan Rasulullah SAW. Naudzubillah 

Kaum Syiah pun demikian juga pemahamannya. 

Ya, saya tahu itu. Terus kenapa apa karena itu saya bisa anda tuduh agama Syiah seperti yang 

anda katakan. Syiah juga meyakini Tiada Tuhan Selain Allah SWT. Apa anda begitu juga 

keyakinannya, kalau begiu anda juga Syiah dong. 

Menurut analisis kami bahwa pernyataan Mr. J ini menafikan para shahabat lain secara 

keseluruhan yang bukan bagian dari ahlul baitnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. 

Mana tulisan saya yang menafikan para sahabat, saya hanya menunjukkan bahwa Ahlul Bait 

adalah Rujukan bagi umat Islam. Adakah kata-kata saya yang menafikan peran sahabat. 

Mereka para sahabat juga belajar dari Rasulullah SAW. jadi jangan asal bicara tanpa bukti, 

coba kutipkan kata-kata saya yang menafikan sahabat 

Ini merupakan bukti yang kesekian kalinya yang menunjukkan bahwa Mr. J memang 

berpemahaman Syiah. 

Sudah jelas sekali bukti anda itu mentah semuanya. 

Padahal untuk memahami agama dengan adalah berdasaran Al-Quran dan As-Sunnah 

seperti apa yang dipahami oleh salafush shaleh (pendahulu yang shaleh, yaitu para 

shahabat). 

https://secondprince.wordpress.com/2007/11/06/membantai-tuduhan-antosalafy/
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Sekarang saya tantang anda untuk menunjukkan dalil bahwa untuk memahami agama adalah 

dengan pemahaman Al Quran dan Sunnah seperti pemahaman para Sahabat. Karena saya 

sudah menunjukkan dalil yang tepat bahwa para sahabat juga diperintahkan Nabi SAW untuk 

mengikuti Ahlul Bait. 

Salam damai 

Nb: ditunggu sambungannya  

 

Cek&Ricek Gak Jauh Beda Mentalnya 

Dengan Antosalafy 

Posted on Desember 17, 2007 by secondprince  

Cek&Ricek yang saya maksud adalah Blog ini 

Memang mentalnya gimana? Tukang Tuduh, sama seperti orang sejenisnya yaitu Antosalafy 

dia juga menuduh yang bukan-bukan kepada saya tanpa bukti yang jelas. 

Lihat Tulisan Mengerikannya yang berjudul Virus Syiah Merambah Blog (saya tampilkan 

linknya, karena saya berbeda dengan blog yang asal tuduh dengan bersikap pengecut) 

Saya kutip tuduhan pepesan kosongnya 

Tak luput dari serangan mereka adalah dunia blog. Mereka dengan paguyuban tersendiri 

membuat semacam komunitas Syiah. Ada di antara mereka dengan terang-terangan dan tak 

tahu malu menampakkan statusnya, sepertijakfari.wp. Namun, ada juga yang masih malu-

malu dan tak bernyali untuk mengakuinya seperti secondprince.wp. Sengaja kami tidak 

membuat link ke blog mereka, karena sangat berbahayanya, maka kami harus ekstra hati-

hati dan waspada. 

Jawaban saya singkat, Apa buktinya saya seperti yang dia katakan? Bicara saja asal-asalan 

sambil bergaya sok ilmiah. Sini-sini saya ajari diskusi yang benar, itu kalau memang 

bernyali. 

Siapa yang malu-malu dan tak bernyali? saya selalu tegas dengan pandangan saya. 

Tunjukkan apa bukti Kesyiahan saya, sini ta‘ bantai juga sampean sama seperti Orang sejenis 

sampean yang juga asal tuduh 

Sangat berbahaya apanya, 

 Memangnya saya pernah menghina orang di blog saya, 

 Memangnya saya pernah mensesatkan orang di blog saya, 

 Memangnya saya pernah membid‘ahkan orang di blog saya, 

 Memangnya saya pernah mengkafirkan orang di blog saya, atau 

 Adakah saya pernah menganjingkan orang 

https://secondprince.wordpress.com/2007/12/17/cekricek-gak-jauh-beda-mentalnya-dengan-antosalafy/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/17/cekricek-gak-jauh-beda-mentalnya-dengan-antosalafy/
http://asaltahu.wordpress.com/
http://antosalafy.wordpress.com/
http://antosalafy.wordpress.com/
http://antosalafy.wordpress.com/
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/11/virus-syiah-merambah-blog/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/06/membantai-tuduhan-antosalafy/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/06/membantai-tuduhan-antosalafy/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/06/membantai-tuduhan-antosalafy/
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Blog saya cuma paparan pandangan saya dan tidak pernah saya memaksa orang lain harus 

sependapat dengan saya, terserah dong yang penting Ada dasarnya 

Sudah cukup, Sampean juga Pengidap Penyakit Syiahphobia Stadium III T3N2M0 Suspek 

Ganas, Sudah cukup ulah sampean yang mengkafirkan banyak umat Muslim 

lihat kata-katanya 

Agama Syiah lahir dari Abdullah Bin Saba‟, seorang yahudi yang menampakkan 

keislamannya. Perjalanan mereka selalu diwarnai dengan kontroversial dan permusuhan 

terhadap Ahlus Sunnah (baca agama Islam). Jadi, memang berbeda antara Islam dan Syiah.  

Mereka Syiah adalah Umat islam juga dan saya ingatkan mengkafirkan Muslim adalah kafir. 

Jika saya membela Syiah itu karena saya tahu yang mana yang harus dibela dan kapan harus 

saya bela. Anda boleh saja tidak suka tetapi bersikaplah objektif. Bahkan Arab Saudi saja 

menerima mereka sebagai Muslim dan mengizinkan mereka menunaikan Ibadah Haji sama 

seperti yang lain. 

Tulisan saya yang mana yang membuktikan saya syiah, Saya tantang anda untuk 

menunjukkannya. Jika tidak bisa maka saya katakan anda sudah berulah tidak karuan. 

Orang sejenis anda yang saya sebutkan hanya bisa diam ketika saya tantang dia untuk 

menunjukkan buktinya, nah sekarang kita ingin lihat kualitas investigasi anda yang sok 

sekali. Ayo tunjukkan 

Fakta Bahwa Sampean Asal Bicara 

Anda mendasarkan tulisan anda pada tulisan saudara Mumtazanas, padahal lihat sendiri baik-

baik dia tidak memasukkan sedikitpun nama Blog Keren ini  

Sekarang coba lihat Blog Pak Kopral yang hebat ini yang dituduh saudara Mumtazanas itu 

sebagai Syiah, coba lihat dimana letak Kesyiahannya. jelas sekali tulisan Mumtazanas itu gak 

semuanya benar. 

Nah ini yang paling kacau dari sampean 

Agama Syiah menempati urutan nomor wahid dalam menyebarkan virus dan mengalahkan 

seluruh virus yang ada, baik virus brontok, virus Y2Q, virus HIV, virus anjing gila, virus pes, 

maupun virusraja singa. Mereka adalah rajanya virus. Mereka lebih berbahaya puluhan juta 

kali dibanding virus yang paling mematikan yang ada saat ini. 

Ini bukti jelas anda asal bicara, berkoar-koar tanpa ilmu dengan gaya sok. 

Sejak kapan Pes disebabkan oleh Virus. Penyakit Pes disebabkan oleh Bakteri Pasteurella 

pestis atau Yersinia pestis 

Sejak kapan Penyakit Raja singa disebabkan oleh Virus. Raja singa atau Sifilis disebabkan 

Bakteri Treponema pallidum. 

http://haulasyiah.wordpress.com/2007/07/02/perbedaan-antara-agama-islam-dengan-agama-syiah-bag1/#more-32
http://mumtazanas.wordpress.com/2007/09/07/syiah-hati-hati-konspirasi-didalam-blog/
http://mumtazanas.wordpress.com/2007/09/07/syiah-hati-hati-konspirasi-didalam-blog/
http://mumtazanas.wordpress.com/2007/09/07/syiah-hati-hati-konspirasi-didalam-blog/
http://rosenqueencompany.wordpress.com/2007/12/13/saya-hebat/
http://rosenqueencompany.wordpress.com/2007/12/13/saya-hebat/
http://rosenqueencompany.wordpress.com/2007/12/13/saya-hebat/
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So, kalau memang gak ada ilmu janganlah layaknya berlagak seperti orang pintar. Tulisan 

anda saja asal semaunya.(sesuai dengan namanya asaltahu) belajarlah dulu Mas. 

Saran saya penyakit Mas, Syiahpobhia Stadium III T3N2MO suspek ganas cepat-cepatlah 

dikemoterapi biar gak metastasis sampai ke otak dan hati anda. 

Saya lihat dari awal tulisan anda yang rada meributkan saudara Amed dan Retorika sudah 

jelas menunjukkan kalau anda orang yang seperti apa. 

Tulisan anda ini jelas sangat kasar dan menusuk banyak orang, jadi coba instropeksi dan 

investigasi diri anda sebelum mengeluhkan sikap orang lain. (Mana Sikap Tabayyun Ala 

Anda Itu). 

Orang-orang pengidap Syiahphobia seperti anda ini mengingatkan saya dengan Wejangan 

Pak Kopral soal Golongan Yang Mewajibkan BerTsuudzon. 

Kenapa banyak yang risih dengan orang sejenis kalian yang bisanya asal tuduh, itu karena 

sikap kalian sendiri atau Mungkinkah kalian seperti yang dikatakan seseorang, Blog 

Pendengki Blog. 

Maaf jika tulisan saya begitu mendalam (alah afa sih  ), ini sejenis suntikan buat Mas, 

agar kedepan lebih berhati-hati. 

Obat memang ada yang agak pahit Mas 

Salam damai 

Note: Sekali lagi buat Cek&Ricek pertanggungjawabkan tuduhan anda, tunjukkan bukti 

tuduhan anda itu. Berani berbuat Berani bertanggung jawab, Berani menuduh harus Berani 

pula menjawab. Saya ulang-ulang terus supaya anda mengerti Apa maksud tulisan saya ini . 

Jika Anda tidak mau atau Cuma Sekedar Lempar Batu Sembunyi Tangan maka Jelas sekali 

kalau Mulut Anda Lebih Besar Dari Kepala Anda.  

 

Tanggapan Tulisan ”Makna Hadis Tanah Fadak” 

Posted on Desember 16, 2007 by secondprince  

Tanggapan Makna Hadis Tanah Fadak 

Tulisan ini dikhususkan untuk menanggapi tulisan salah seorang yang secara tidak langsung 

menanggapi tulisan saya soal Fadak. Kalau tidak salah tulisannya itu dikutip dari Majelis 

Rasulullah. 

Langsung saja, 

Ada orang yang mempermasalahkan hadis yang saya kutip dari Mukhtasar Shahih Bukhari, 

dia bertanya kepada seseorang yang ia kenal sebagai Ulama “duh bahasanya”  

http://amed.wordpress.com/2007/11/12/benarkah-gambar-makhluk-bernyawa-diharamkan/
http://retorika.wordpress.com/2007/12/09/cihuy-retorika-masuk-infotaniment/#comment-549
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/04/menanamkan-sikap-cek-ricek/
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/04/menanamkan-sikap-cek-ricek/
http://asaltahu.wordpress.com/2007/12/04/menanamkan-sikap-cek-ricek/
http://rosenqueencompany.wordpress.com/2007/04/23/macam-macam-tsuudzon/
http://rosenqueencompany.wordpress.com/2007/04/23/macam-macam-tsuudzon/
http://rosenqueencompany.wordpress.com/2007/04/23/macam-macam-tsuudzon/
http://muhsinlabib.wordpress.com/2007/11/30/blog-pendengki-blog/
http://muhsinlabib.wordpress.com/2007/11/30/blog-pendengki-blog/
http://muhsinlabib.wordpress.com/2007/11/30/blog-pendengki-blog/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/16/tanggapan-tulisan-makna-hadis-tanah-fadak/
http://orgawam.wordpress.com/2007/12/07/makna-hadist-tanah-fadak/
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Setelah mengutip hadis yang saya tulis, dia berkata 

pertanyaan saya bib : 

1. apa benar riwayat diatas, saya kawatir itu riwayat yang sengaja dibuat- buat, atau dalam 

penterjemahannya terdapat kesalahan Bib, karena Habib pernah menerangkan tidak ada 

satu keterangan mengenai marahnya Bunda Suci Fatimah, mohon penjelasan 

Tanggapan saya; 

Kalau melihat pertanyaan di atas, Pada awalnya orang yang bertanya ini pernah mendengar 

penjelasan dari Habib(Ulama tempatnya bertanya) bahwa tidak ada satu keterangan 

mengenai marahnya Sayyidah Fatimah dalam Shahih Bukhari. Oleh karena itu setelah 

melihat tulisan saya dia berkata “saya kawatir itu riwayat yang sengaja dibuat- buat, atau 

dalam penterjemahannya terdapat kesalahan Bib”. 

Kemudian pertanyaan dia yang kedua 

2. kalau memang ada unsur kesengajaan untuk menyelewengkan makna yang sebenarnya, 

jadi makna yang tepat unutk hadist di atas itu bunyinya bagaimana Bib. 

Tanggapan: Perkataan di atas menunjukkan keraguan atau dugaan saudara itu bahwa ada 

unsur-unsur sengaja menyelewengkan makna hadis yang sebenarnya di dalam tulisan saya. 

Menurut saya, hal ini cukup menarik untuk dibahas. Maksud saya pada bagian 

“menyelewengkan makna”. Berikutnya akan dibahas lebih lanjut Siapa yang sebenarnya 

lebih cenderung menyelewengkan makna? 

Pertanyaan terakhir saudara itu 

3. siapakah Syaikh Nashiruddin Al Albani, apakah termasuk dari jajaran ulama‟ yang bisa 

dirujuk golonga kita Bib , mohon penjelasan 

Tanggapan: Sekarang saudara itu mempermasalahkan Syaikh Al Albani ulama hadis yang 

saya kutip. Sama seperti sebelumnya, ini juga tak kalah menariknya. Perhatikan pada kata-

kata yang bisa dirujuk golongan kita  

Ok, sekarang mari kita lihat jawaban Sang Habib. Sebelumnya tanpa berniat merendahkan 

siapapun, perlu dijelaskan bahwa saya hanya ingin menanggapi jawaban dari Habib tersebut. 

Tidak ada maksud bagi saya untuk menyinggung Sang Habib (Semoga Allah memberikan 

rahmat kepada beliau) atau saudara-saudara yang sangat memuliakan beliau. 

Jawaban Pertanyaan Pertama dan Kedua (sepertinya Sang Habib langsung menjawab 

sekaligus dua pertanyaan tersebut) 

Jawaban Habib, saya cetak miring 

Saudaraku yg kumuliakan, 

1. kalau benar riwayat yg anda tulis itu adalah dari Al Albani, maka jelaslah sudah 

kebodohannya. 

Sang Habib mengawali tulisannya dengan menyatakan kebodohan entah kepada siapa, 

Syaikh Al Albani atau saya. Argumentum Ad Hominem  
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hadits itu adalah riwayat Aisyah ra sbgbr : 

 ا

ااااا ااااااااا  ااااااااا  ااااااااا  ااااااا  ااااااا   

ااااااا اااااا  ااااااا  اااااااا  ااااااااا  اااااااا   

ااااا اااااا  ااااااااااا  اااااا  ااااااا  ااااااا   

ااااااا ااااا  ااااااا ا اااااااا  ااااااااا  اااا   

اااااااا ااااا  ااااااااااا  اااااا  اااااا  ااااااا   

ااااااا اااااا  ااااااا  اااااااا  ااااااااا  اااااا   

ااااااا ااااااا  اااااااا  ااااااا  ااااا  ااااا  اااااا   

ااااا ااااااا  ااااااا  اااااا  ااااااا  اااااااا   

ااااااااا ااااا  ااا  ااااااا  ااا  ااااااااا  اااااااا   

اااااااااا ااااااااا  اااااا  ااااااا  ااااااا  اااااا   

ااااااا اااااااا  ااااااااا  اااااااااا  ااااا  اااااا   

اااااا اااااا  ااااااااااااا  اااااا  ااااااااااا   

ااااااااا اااااا  ااااااا  ااااااا  اااااا  ااااااا   

اااااااا ااااااااا  ااااااا  اااااااا   

Bahwa Fathimah alaihassalam (Imam Bukhari salah satu imam yg mengucapkan 

alaihissalam pada Fathimah ra dan Ali bin Abi Thalib kw), putri Rasulullah saw 

menanyakan pada Abubakar Shiddiq ra setelah wafatnya Rasulullah saw agar membagikan 

padanya hak warisnya dari apa apa yg diberikan Allah swt pada beliau saw, maka 

berkatalah padanya Abubakar shiddiq ra : Sungguh Rasul saw bersabda : “Kami tidak 

mewarisi, apa yg kami tinggalkan adalah sedekah”. maka marahlah Fathimah putri Rasul 

saw dan menghindar dari Abubakar shiddiq ra dan ia terus menghindar darinya hingga 

wafat, dan beliau hidup hingga 6 bulan setwlah wafatnya Rasul saw. (Shahih Bukhari bab 

fardhulkhumus). 

Tanggapan saya: sebelumnya perhatikan kata-kata Habib (Imam Bukhari salah satu imam yg 

mengucapkan alaihissalam pada Fathimah ra dan Ali bin Abi Thalib kw). Nah saya tujukan 

buat pengidap Syiahphobia “hendaknya jangan terburu-buru menuduh orang Syiah hanya 

karena orang tersebut mengucapkan Alaihis Salam pada Ahlul Bait” . Karena sudah jelas 

bahkan Imam Bukhari juga mengucapkan AS pada Ahlul bait (lihat sendiri di Kitab Shahih 

Bukhari). Intermezo  

Nah dari jawaban di atas, maka dapat disimpulkan hadis marahnya Sayyidah Fatimah itu 

memang ada dalam Shahih Bukhari. Dalam hal ini terbuktilah kekeliruan Sang Habib 

sebelumnya seperti yang diungkapkan saudara penanya 

karena Habib pernah menerangkan tidak ada satu keterangan mengenai marahnya Bunda 

Suci Fatimah. 

Hadis tersebut ternyata ada (sekarang dikutip oleh Habib sendiri) dan mari bandingkan hadis 

yang saya kutip dan yang Habib kutip 

Hadis yang saya kutip redaksi terjemahannya adalah 

Lalu Fatimah binti Rasulullah SAW marah kemudian ia senantiasa mendiamkan Abu Bakar 

[Ia tidak mau berbicara dengannya]. Pendiaman itu berlangsung hingga ia wafat dan ia 

hidup selama 6 bulan sesudah Rasulullah SAW. 

Sedangkan hadis yang Habib kutip dari Fath Al Bari redaksi terjemahannya 
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maka marahlah Fathimah putri Rasul saw dan menghindar dari Abubakar shiddiq ra dan ia 

terus menghindar darinya hingga wafat, dan beliau hidup hingga 6 bulan setwlah wafatnya 

Rasul saw. 

Dua redaksi terjemahan di atas secara umum sama hanya pada terjemahan yang saya kutip 

diterjemahkan sebagai Pendiaman atau tidak berbicara, sedangkan pada redaksi terjemahan 

yang Habib kutip diterjemahkan sebagai Menghindar. 

Soal yang mana yang lebih tepat, bagi saya tidak masalah karena pengertiannya tetap sama 

saja. Tapi perlu ditekankan dalam masalah ini saya telah bertindak objektif dengan 

menampilkan referensi yang lengkap termasuk siapa penerjemahnya. Sedangkan Habib, maaf 

tidak mencantumkan siapa yang menerjemahkan hadisnya (saya mengira itu terjemahan 

Beliau sendiri). 

Habib kemudian melanjutkan 

kita lihat syarh tentang hadits ini, Berkata Al Hafidh Al Imam Ibn Hajar didalam kitabnya 

Fathul Baari Bisyarah Shahih Bukhari :  

Bahwa Fathimah ra marah bukan karena ditolak, namun karena Abubakar shiddiq ra 

mendengarnya bukan dari Rasul saw namun dari orang lain, dan berkata Imam Ibn Hajar 

pada halaman yg sama : diriwayatkan oleh Al Baihaqiy dari Assya‟biyy bahwa kemudian 

Abubakar shiddiq ra menjenguk Fathimah ra, dan berkata Ali bin Abi Thalib kw kepada 

Fathimah ra : Ini Abubakar mohon izin padamu.., maka berkata Fathimah ra : apakah kau 

menginginkan aku mengizinkannya?, Ali kw berkata : betul, maka Fathimah ra mengizinkan 

Abubakar shiddiq ra, lalu Abubakar shiddiq ra meminta maaf dan ridho pada Fathimah ra, 

hingga Fathimah ra ridho padanya 

Habib merujuk pada penjelasan hadis tersebut berdasarkan syarh Ibnu Hajar dalam Fath Al 

Bari. Berikut analisis saya, 

Ibnu Hajar berkata 

Bahwa Fathimah ra marah bukan karena ditolak, namun karena Abubakar shiddiq ra 

mendengarnya bukan dari Rasul saw namun dari orang lain, 

Maka tanggapan saya, apa dasar atau dalil Ibnu Hajar berkenaan kata-kata ini, jelas sekali 

kata-kata ini tidak ada keterangannya dalam hadis Shahih Bukhari yang dimaksud, 

Maka Ada dua kemungkinan 

1. Ibnu Hajar berdalil dengan riwayat atau sumber lain 

2. Ibnu Hajar sekedar berpendapat 

Kemungkinan pertama, maka saya katakan kenapa tidak ditunjukkan riwayat yang dimaksud 

atau sumber yang mengatakan Bahwa Fathimah ra marah bukan karena ditolak, namun 

karena Abubakar shiddiq ra mendengarnya bukan dari Rasul saw namun dari orang lain, ini 

jelas kemusykilan pertama 

Kemudian siapakah orang lain dimana Abu Bakar mendengar hadis tersebut?kenapa tidak 

disebutkan. Ini kemusykilan kedua 

 

Mengapa Sayyidah Fatimah AS marah jika Abu Bakar menyampaikan hadis Rasulullah SAW 

yang Abu Bakar dengar dari orang lain? Apakah Abu Bakar menyampaikan hadis tersebut 
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dengan berkata “Saya mendengar dari seseorang atau fulan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda”. Hal ini kok beda sekali dengan redaksi hadis yang dikutip Habib sendiri maka 

berkatalah padanya Abubakar shiddiq ra : Sungguh Rasul saw bersabda seolah-olah 

menunjukkan Abu Bakar mendengar hadis langsung dari Rasulullah SAW. 

Kemusykilan ketiga adalah bagaimana bisa Ibnu Hajar menyimpulkan Abu Bakar tidak 

mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah SAW. 

Kalau kita melihat hadis Shahih Bukhari itu jelas sekali kemarahan Sayyidah Fatimah 

berkaitan dengan isi perkataan Abu Bakar. Lihat lagi selepas Abu Bakar berkata Sungguh 

Rasul saw bersabda : “Kami tidak mewarisi, apa yg kami tinggalkan adalah sedekah”. maka 

marahlah Fathimah putri Rasul saw dan menghindar dari Abubakar shiddiq ra dan ia terus 

menghindar darinya hingga wafat, dan beliau hidup hingga 6 bulan setwlah wafatnya Rasul 

saw. Sangat jelas bahwa Sayyidah Fatimah marah setelah mendengar apa yang dikatakan 

Abu Bakar. Jadi Zhahir hadis menunjukkan sikap Sayyidah Fatimah yaitu marah dan 

menghindar disebabkan setelah beliau mendengar perkataan Abu Bakar. Sudah selayaknya 

untuk berpegang kepada zhahir hadis sampai ada dalil shahih yang bisa memalingkan 

maknanya ke makna lain. 

Dan sepertinya Ibnu Hajar menunjukkan dalil berikut 

dan berkata Imam Ibn Hajar pada halaman yg sama : diriwayatkan oleh Al Baihaqiy dari 

Assya‟biyy bahwa kemudian Abubakar shiddiq ra menjenguk Fathimah ra, dan berkata Ali 

bin Abi Thalib kw kepada Fathimah ra : Ini Abubakar mohon izin padamu.., maka berkata 

Fathimah ra : apakah kau menginginkan aku mengizinkannya?, Ali kw berkata : betul, maka 

Fathimah ra mengizinkan Abubakar shiddiq ra, lalu Abubakar shiddiq ra meminta maaf dan 

ridho pada Fathimah ra, hingga Fathimah ra ridho padanya. 

Berkenaan riwayat ini Ibnu Hajar berkata 

jikapun riwayat ini mursal, namun sanadnya kepada Assya‟biyyu shahih. 

dan riwayat ini menyelesaikan permasalahan dan anggapan permusuhan Abubakar ra 

dengan Fathimah ra. 

Aneh sekali padahal jelas sekali bahwa Ibnu Hajar sendiri mengakui bahwa hadis tersebut 

mursal lantas mengapa menjadikannya sebagai dalil. Saya tidak menafikan bahwa ada ulama 

yang berhujjah dengan hadis mursal tetapi sudah jelas bahwa jumhur ulama hadis berkata 

hadis mursal adalah dhaif. Sepertinya kali ini Ibnu Hajar bersikap tasahul dengan berhujjah 

menggunakan riwayat mursal. 

Saya katakan riwayat Baihaqi tersebut jelas sekali tidak bisa dijadikan dalil untuk 

memalingkan makna zahir hadis riwayat Aisyah dalam Shahih Bukhari. Riwayat Aisyah 

sanadnya muttashil dan shahih kemudian matannya menunjukkan maka marahlah Fathimah 

putri Rasul saw dan menghindar dari Abubakar shiddiq ra dan ia terus menghindar darinya 

hingga wafat, dan beliau hidup hingga 6 bulan setwlah wafatnya Rasul saw. 

Sedangkan riwayat Baihaqi adalah mursal dan matannya menunjukkan hal yang bertentangan 

dengan riwayat Aisyah, karena jelas-jelas kesaksian Aisyah bahwa Sayyidah Fatimah AS 

selalu menghindar untuk bertemu Abu Bakarsampai Beliau AS wafat. Bagimana mungkin 

Aisyah RA yang hidup semasa Sayyidah Fatimah AS dan Abu Bakar RA bisa tidak 
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menyaksikan apa yang disaksikan oleh Asy Sya‘bi yang anehnya jelas belum lahir ketika 

peristiwa itu terjadi. 

Oleh karena itu seharusnya riwayat Baihaqi itu mesti ditolak berdasarkan riwayat Shahih 

Bukhari, bukan malah riwayat Shahih Bukhari dipalingkan maknanya berdasarkan riwayat 

Baihaqi. 

Kemudian Ibnu Hajar berkata 

dan berkata para Muhadditsin, bahwa menghindarnya fathimah ra dari Abubakar adalah 

menghindari berkumpul bersamanya, dan hal itu bukan hal yg diharamkan, dan Fathimah ra 

saat selepas kejadian itu sibuk dengan kesedihannya atas wafat Rasul saw dan sakit yg 

dideritanya hingga wafat. (Fathul Baari Bisyarah Shahih Bukhari Bab Fardhul Khumus) 

Mari kita andaikan apa yang dikatakan Ibnu Hajar bahwa menghindarnya fathimah ra dari 

Abubakar adalah menghindari berkumpul bersamanya adalah sesuatu yang benar. Maka itu 

justru menjadi dalil tertolaknya riwayat Baihaqi, lihat hadis Shahih Bukhari 

dan ia terus menghindar darinya hingga wafat, jika menurut apa yang dikatakan Ibnu Hajar 

maka kata-kata itu bisa diartikan dan ia terus menghindari berkumpul bersamanya hingga 

wafat artinya Sayyidah Fatimah AS menghindari berkumpul bersama Abu Bakar RA sampai 

Beliau AS wafat. Tapi coba lihat riwayat Baihaqi disitu dijelaskan bahwa Sayyidah Fatimah 

AS malah berkumpul bersama Abu Bakar RA. Sedikit Antagonis memang.  

Kemudian Habib mengutip Syarh An Nawawi 

dijelaskan pula oleh Imam Nawawi bahwa 

hal itu diteruskan hingga dimasa Khalifah Ali bin Abi Thalib kw pun demikian, tidak 

dirubah, maka jika Abubakar ra salah dalam hal ini atau Umar ra, mestilah Utsman ra 

mengubahnya, atau mestilah Ali bin Abi Thalib kw mengubahnya, dan berkata Imam Nawawi 

pada halaman yg sama, mengenai dikuburkannya Fathimah ra dimalam hari maka hal itu 

merupakan hal yg diperbolehkan. (Syarah Nawawi Ala shahih Muslim Bab Jihad wassayr). 

Tanggapan saya : Abu Bakar RA, Umar RA dan Usman RA menetapkan keputusan yang 

berbeda soal ini. Abu Bakar menolak memberikan tanah Khaibar, Fadak dan kurma bani 

Nadhir kepada Sayyidah Fatimah AS ketika Beliau memintanya. Sedangkan Umar 

menetapkan keputusan untuk memberikan kurma bani Nadhir kepada Ali dan Abbas ketika 

mereka mengajukan permintaan yang sama seperti yang dilakukan Sayyidah Fatimah AS. 

Kemudian Khalifah Usman bin Affan telah menyerahkan Fadak kepada Marwan bin Hakam. 

Mengenai Imam Ali, pada saat beliau menjadi Khalifah, tanah Fadak tidak berada pada 

Beliau meliankan berada pada Marwan. Jika ada yang mengeluhkan mengapa Imam Ali tidak 

merebut saja tanah Fadak dari Marwan. Maka jawaban saya sebatas ini adalah dugaan bahwa 

pada masa pemerintahan Imam Ali beliau mendahulukan hal yang lebih penting yaitu 

mengatasi pihak-pihak yang berselisih dengannya baik Aisyah, Thalhah dan Zubair dalam 

Perang Jamal atau Muawiyah dalam Perang Shiffin. Hal ini yang menurut saya membuat 

Imam Ali menangguhkan penyelesaian masalah Fadak sampai situasi benar-benar 

memungkinkan. Wallahu A‟lam 

Sebenarnya soal keputusan yang mana yang benar sudah cukup dilihat dari pendirian 

Sayyidah Fatimah AS sendiri ketika Beliau marah mendengar hadis yang dibawakan Abu 

Bakar. Itu menunjukkan bahwa Beliau berpendirian berbeda dengan Abu Bakar. Soal ini 
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sudah saya bahas khusus dalam tulisan saya panjang lebar soal Analisis Fadak, sepenuhnya 

saya mengatakan Sayyidah Fatimah AS adalah dalam posisi yang benar. 

Habib berkata 

bahkan Abubakar shiddiq ra pun dikuburkan di malam hari. 

Sebenarnya tidak ada masalah dengan ini, sudah jelas berdasarkan hadis tersebut Sayyyidah 

Fatimah AS dikuburkan tanpa sepengetahuan Abu Bakar . 

Habib melanjutkan 

marah” kategori mereka ini bukan berarti benci dan rakus harta, masya Allah.., 

Tulisan saya tidak menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah AS rakus harta, apalagi soal benci-

membenci. Bagi saya pribadi sikap Sayyidah Fatimah AS menunjukkan pendirian Beliau 

terhadap masalah Fadak bahwa itu adalah haknya. Disini tidak ada masalah rakus harta, 

Sayyidah Fatimah AS adalah Ahlul Bait dimana seharusnya para sahabat berpegang teguh 

dan Beliau adalah yang paling paham tentang Sunnah Rasulullah SAW. Jadi sikap Beliau AS 

jelas menjadi hujjah akan kebenaran Beliau AS. 

betapa buruknya anggapan orang syiah tentang Sayyidah Fathimah Azzahra ra 

Ini juga tidak ada hubungannya, Apakah setiap orang yang membahas masalah Fadak 

dikatakan Syiah? Apakah setiap yang berpihak kepada Sayyidah Fatimah AS mesti dikatakan 

Syiah? Apakah Ahlul Bait sebagai Tsaqalain itu hanya untuk Syiah?. Lagipula anggapan 

buruk Habib soal rakus harta itu adalah persepsinya sendiri. Coba lihat saja tulisan saya 

sendiri atau tulisan orang Syiah yang membahas masalah Fadak. Tidak ada satupun yang 

mengatakan Sayyidah Fatimah AS rakus harta. Naudzubillah 

marah tentunya sering terjadi bahkan Rasul saw sering pula marah, pernah marah pada 

Umar bin Khattab ra ketika Umar ra berbuat salah pada Abubakar ra, dan Abubakar ra 

meminta maaf padanya namun Umar ra belum mau memaafkan, 

Tentu Rasulullah SAW bisa marah tetapi sudah jelas marahnya Rasulullah SAW selalu 

berada dalam kebenaran dan begitu juga berdasarkan dalil yang shahih marahnya Sayyidah 

Fatimah AS adalah marahnya Rasulullah SAW yang juga selalu berada dalam kebenaran. 

Dan banyak riwayat riwayat lainnya, namun sungguh hati mereka suci 

Saya setuju bahwa Rasulullah SAW dan Ahlul Bait AS adalah orang-orang yang disucikan 

oleh Allah SWT. 

bukan seperti permusuhan kita dimasa kini yg penuh kebencian dan keinginan untuk saling 

mencelakakan, 

Entahlah ini ditujukan buat siapa, yang jelas kalau dalam tulisan saya tidak ada sedikitpun 

niat memusuhi orang lain. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/12/01/analisis-riwayat-fadak-antara-sayyidah-fatimah-az-zahra-as-dan-abu-bakar-ra/
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dan mustahil pula seorang putri Rasul saw tamak berebut harta waris duniawi, masya Allah 

dari buruknya sangka orang syiah ini. 

Sekali lagi Habib cuma bermain-main dengan kata-katanya sendiri. Saya heran kepada siapa 

ditujukan perkataan itu. Apakah pada saya? Jika benar untuk saya, maka belum apa-apa saja 

Beliau sudah menuduh Syiah dan menuduh berburuk sangka. Saya tidak akan membahas 

lebih lanjut tuduhan seperti ini. 

Nah sekarang lihatlah sendiri Siapa sebenarnya yang menyelewengkan Makna hadis Shahih 

Bukhari riwayat Aisyah tersebut? Saya tetap berpegang pada Zhahir hadis bahwa Sayyidah 

Fatimah marah dan mendiamkan atau menghindar dari Abu Bakar sampai Beliau AS wafat. 

Adakah penyelewengan makna dalam tulisan saya. 

Jawaban Pertanyaan Ketiga 

3. mengenai syeikh Al Bani beliau tak diakui sebagai Muhaddits, karena Muhaddits adalah 

orang yg bertemu dengan periwayat hadits, dan Al Bani tak bertemu dengan seorang rawi 

pun, ia hanya berjumpa dengan buku buku mereka lalu berfatwa, maka fatwanya batil, 

terbukti penjelasannya tentang hadits diatas jauh bertentangan dg syarah Imam Ibn Hajar 

pada kitabnya Fathul Baari yg sudah menjadi rujukan seluruh Madzhab dan para Huffadh 

sesudah beliau. 

Sebenarnya apa buktinya Syaikh Al Albani tidak bertemu satu rawi pun? Jika yang dimaksud 

perwai dalam kitab hadis maka saya jawab benar Beliau Syaikh Al Albani jelas tidak bertemu 

dengan perawi dalam kitab hadis. Tetapi bukankah ada juga beberapa ulama yang 

mempunyai sanad sendiri seperti sanad mereka Ulama Alawiyy (termasuk mungkin habib 

sendiri). Saya sendiri tidak tahu apakah syaikh Al Albani punya sanad sendiri atau tidak. 

Kalau memang Habib tahu adalah penting untuk menunjukkan bukti bahwa Syaikh Al Albani 

benar tidak memiliki sanad sendiri. 

Lagipula mempelajari hadis tidak hanya dengan metode Sima‘ tetapi bisa juga dengan Al 

Wijadah 

Menurut saya Syaikh Al Albani adalah ulama hadis dimana beliau mempelajari Kitab-kitab 

hadis dan kitab-kitab Rijal hadis. Soal fatwanya itu tergantung dari dalil-dalilnya, silakan saja 

bagi yang berilmu untuk menelaah dalil-dalil fatwa syaikh Al Albani. Menyatakan bathil 

fatwa Syaikh Al Albani hanya dengan alasan Syaikh Al Albani tidak bertemu perawi hadis 

atau hanya belajar dari kitab adalah sesuatu yang bathil. Setiap ulama layak untuk dipelajari 

dan ditelaah dalil-dalilnya (termasuk juga Habib sendiri) 

 

Kemudian Habib berkata 

Saya tambahkan sedikit, dalam ilmu hadits, ada gelar Al Hafidh, yaitu orang yg telah hafal 

lebih dari 100 ribu hadits berikut sanad dan hukum matannya, adalagi derajat Alhujjah, 

yaitu yg hafal lebih dari 300 ribu hadits berikut sanad dan hukum matannya, 

Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadits dg sanad dan hukum matannya, namun Imam 

Ahmad hanya sempat menulis sekitar 20 ribu hadits saja pada musnadnya, maka kira kira 

980.000 hadits yg ada padanya tak sempat tertuliskan, dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah 

murid dari Imam Syafii 

Imam Bukhari hafal 600 ribu hadits berikut sanad dan hukum matannya dan ia digelari Raja 

para Ahli Hadits, namun beliau hanya mampu menulis sekitar 7.000 hadits dalam shahihnya 
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bersama beberapa kitab hadits kecil lainnya, lalu kira kira 593.000 hadits sirna dan tak 

tertuliskan, 

Benar sekali apa yang dikatakan Habib, tapi perlu ditambahkan bisa saja hadis yang 

dihafalkan Imam Ahmad juga dimiliki Imam Bukhari, terus hadis-hadis yang banyak itu bisa 

saja ada yang matannya juga sama walau sanadnya berbeda. Selain itu hadis-hadis yang sirna 

dan tak tertuliskan menurut Habib itu bisa saja 

1. Hadis-hadis itu dhaif atau tidak shahih 

2. Hadis-hadis itu tercatat dalam kitab hadis lain, sampai sekarang sudah ada banyak 

sekali kitab hadis. Sebagai contoh hadis-hadis yang tidak termuat dalam Shahih 

Bukhari dan Muslim tetapi memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim dapat 

ditemukan dalam Al Mustadrak Ash Shahihain. 

Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan rujukan kitab-kitab hadis sekarang. Bukan 

maksud saya menafikan sanad hadis yang dimiliki oleh Ulama Alawiyy. Yang jelas 

darimanapun hadis itu baik melalui kitab hadis atau sanad dari Ulama layak diterima jika 

hadis tersebut shahih. 

Lalu apa pendapat anda dengan seorang muncul masa kini, membaca dari buku buku sisa 

sisa yg masih ada ini, yg mungkin tak mencapai 5% hadits yg ada dimasa lalu, ia hanya baca 

buku buku lalu menilai hadits hadits semaunya?, mengatakan muhaddits itu salah, imam 

syafii dhoif, imam ini dhoif, imam itu mungkar hadits.. 

Angka 5 % itu menurut saya juga belum tentu valid dan maaf terkesan seolah-olah umat 

Islam kehilangan banyak sekali hadis karena tidak tercatat dalam kitab-kitab hadis. 

Sepertinya syaikh Al Albani juga tidak menilai hadis semaunya, beliau telah mempelajari 

cukup banyak Kitab Rijal hadis atau Jarh wat Ta‟dil. Menurut saya menilai suatu hadis 

dengan metode Jarh wat Ta‟dil adalah langkah yang tepat. Walaupun bukan berarti saya 

menerima sepenuhnya setiap apa yang dikatakan syaikh Al Albani. Bagi saya beliau bukan 

satu-satunya Ulama yang mempelajari hadis. Soal masalah pernyataan muhadis lain salah itu 

adalah hal yang biasa dalam perbedaan pendapat. Yang penting adalah melihat sejauh apa 

dalil yang dikemukakan, kan pendapat Ulama bisa benar tapi bisa juga tidak. 

Lagipula dalam Jarh wat Ta‟dil banyak sekali ditemukan hal yang seperti ini. Terus kata-kata 

imam syafii dhoif, saya ingin tahu dimana syaikh Al Albani berpendapat seperti itu, saya sih 

justru pernah membaca kalau Yahya bin Main berpendapat Imam Syafii dhaif dan pernyataan 

Ibnu Main dikecam oleh banyak Ulama hadis tetapi kecaman ini tidak menafikan bahwa Ibnu 

Main tetap menjadi rujukan bagi para Ulama hadis. Intinya setiap pernyataan Ulama selalu 

bisa dinilai. 

 

Saya cukup heran dengan orang yang hanya mau menerima hadis dari golongannya saja. 

Memang ada orang-orang yang terikat dengan golongan tertentu, sehingga hanya mau 

menerima apa saja yang berasal dari golongannya dan menafikan semua yang ada pada 

golongan lain. Sikap seperti ini baik sadar maupun tidak sadar hanyalah bentuk fanatisme dan 

taklid semata. Kebenaran tidak diukur lewat orang atau golongan saja tetapi lebih pada 

dasar atau landasan dalil yang digunakan.  

Salam damai  
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Menolak Keraguan Seputar Riwayat Fadak 

Posted on Desember 13, 2007 by secondprince  

Menolak Keraguan Seputar Riwayat Fadak 

Berkaitan dengan tulisan saya yang berjudul Analisis Riwayat Fadak Antara Sayyidah 

Fatimah Az Zahra AS Dan Abu Bakar RA., telah muncul beberapa komentar yang 

menanggapi tulisan tersebut. Walaupun sedikit mengecewakan (sayangnya tanggapan itu 

malah mengabaikan sepenuhnya panjang lebar tulisan saya) tetap saja komentar tersebut 

layak untuk ditanggapi lebih lanjut. 

Di antara komentar-komentar itu ada juga yang berlebihan dengan mengatakan bahwa yang 

saya tuliskan itu adalah salah kaprah alias mentah. Anehnya justru sebenarnya dialah yang 

mengemukakan argumen yang mentah. Sejauh ini saya berusaha menulis dengan 

menggunakan dalil-dalil yang shahih dan argumen yang logis  , makanya saya heran 

dengan kata salah kaprah itu, Kira-kira dimana letak salah kaprahnya ya? Mari kita bahas 

Ada beberapa orang yang menolak riwayat Fadak bahwa Sayyidah Fatimah AS marah dan 

mendiamkan Abu bakar selama 6 bulan dengan alasan tidak mungkin seorang putri Rasul 

SAW bersikap seperti itu kepada sahabat Rasulullah SAW. Padahal telah jelas sekali 

berdasarkan dalil yang shahih seperti yang saya kemukakan yaitu dalam Shahih Bukhari 

dinyatakan Sayyidah Fatimah marah dan mendiamkan Abu Bakar selama 6 bulan 

Dari Aisyah, Ummul Mukminah RA, ia berkata “Sesungguhnya Fatimah AS binti Rasulullah 

SAW meminta kepada Abu Bakar sesudah wafat Rasulullah SAW supaya membagikan 

kepadanya harta warisan bagiannya dari harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW dari 

harta fa‟i yang dianugerahkan oleh Allah kepada Beliau.[Dalam riwayat lain :kamu meminta 

harta Nabi SAW yang berada di Madinah dan Fadak dan yang tersisa dari seperlima 

Khaibar 4/120] Abu Bakar lalu berkata kepadanya, [Dalam riwayat lain :Sesungguhnya 

Fatimah dan Abbas datang kepada Abu Bakar meminta dibagikan warisan untuk mereka 

berdua apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW, saat itu mereka berdua meminta dibagi 

tanah dari Fadak dan saham keduanya dari tanah (Khaibar) lalu pada keduanya berkata 

7/3] Abu Bakar “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Harta Kami tidaklah diwaris 

,Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah [Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya 

makan dari harta ini, [maksudnya adalah harta Allah- Mereka tidak boleh menambah jatah 

makan] Abu Bakar berkata “Aku tidak akan biarkan satu urusan yang aku lihat Rasulullah 

SAW melakukannya kecuali aku akan melakukannya] Lalu Fatimah binti Rasulullah SAW 

marah kemudian ia senantiasa mendiamkan Abu Bakar [Ia tidak mau berbicara dengannya]. 

Pendiaman itu berlangsung hingga ia wafat dan ia hidup selama 6 bulan sesudah Rasulullah 

SAW. 

Ketika Fatimah meninggal dunia, suaminya Ali RA yang menguburkannya pada malam hari 

dan tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Kemudian Ia menshalatinya (Mukhtasar 

Shahih Bukhari Kitab Fardh Al Khumus Bab Khumus oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani jilid 

3 hal 608 dengan no hadis 1345 terbitan Pustaka Azzam Cetakan pertama 2007 dengan 

penerjemah :Muhammad Faisal dan Thahirin Suparta.) 

Ada juga orang yang mempermasalahkan hadis itu atas dasar penolakannya terhadap Syaikh 

Al Albani, padahal jelas sekali bahwa saya hanya mengutip hadis dalam Shahih Bukhari. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/12/13/menolak-keraguan-seputar-riwayat-fadak/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/01/analisis-riwayat-fadak-antara-sayyidah-fatimah-az-zahra-as-dan-abu-bakar-ra/#comment-1047
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/01/analisis-riwayat-fadak-antara-sayyidah-fatimah-az-zahra-as-dan-abu-bakar-ra/#comment-1047
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Kitab Shahih Bukhari Syarh siapa saja baik Fath Al Bari Ibnu Hajar, Irsyad Al Sari Al 

Qastallani atau Umdah Al Qari Badrudin Al Hanafi pasti memuat hadis itu. Jadi tidak ada 

masalah dengan referensi hadis yang saya kemukakan. 

Sebagian orang lain menolak bahwa Sayyidah Fatimah marah dan mendiamkan Abu Bakar 

sampai beliau meninggal berdasarkan riwayat Baihaqi dalam Sunan Baihaqi atau Dalail An 

Nubuwwah berikut 

Diriwayatkan oleh Al Hafidz Al Baihaqi dari Amir As Sya‟bi, dia berkata, ketika Fatimah 

sakit Abu Bakr datang menemuinya dan meminta diberi izin masuk. Ali berkata padanya, 

“Wahai Fatimah, Abu Bakr datang dan meminta izin agar diizinkan masuk.” Fatimah 

bertanya, “Apakah engkau ingin agarku memberikan izin baginya?” Ali berkata, “Ya!” 

Maka Abu Bakr masuk dan berusaha meminta maaf kepadanya sambil berkata, “Demi Allah 

tidaklah aku tinggalkan seluruh rumahku, hartaku, keluarga dan kerabatku kecuali hanya 

mencari redha Allah, redha RasulNya dan Redha kalian wahai Ahlul Bayt.” Dan Abu Bakr 

terus memujuk sehingga akhirnya Fatimah rela dan akhirnya memaafkannya. (Dala‟il An 

Nubuwwah, Jil. 7 Hal. 281) 

Seseorang yang dikenal sebagai Ustad dari Malay(Asri) menyatakan berkaitan dengan 

riwayat ini 

Riwayat tersebut datang dengan sanad yang baik dan kuat. Maka jelas sekali di situ bahawa 

Fatimah meninggal akibat sakit, dan bukanlah disebabkan oleh penyeksaan dari Abu Bakr. 

Malahan di situ turut dijelaskan bahwa Fatimah telah memilih untuk memaafkan Abu Bakr di 

akhir hayatnya.  

Sayang sekali bahwa apa yang dikatakan sang Ustad itu tidak benar, sama seperti halnya 

dengan tuduhan aneh beliau terhadap Ibnu Ishaq(saya sudah menanggapi tuduhan beliau itu 

lihat Pembelaan Terhadap Ibnu Ishaq), apa yang beliau kemukakan itu adalah Apologia 

semata. Beliau telah dipengaruhi dengan kebenciannya terhadap syiah alias Syiahphobia dan 

juga dipengaruhi kemahzaban Sunninya yang terlalu kental hingga berusaha meragukan dalil 

yang shahih dalam hal ini Shahih Bukhari dengan dalil yang tidak shahih dalam hal ini adalah 

riwayat Baihaqi. Tujuannya sederhana hanya untuk membantah orang Syiah. Tidak ada 

masalah soal bantah-membantah, yang penting adalah berpegang pada dalil yang shahih. 

Saya sependapat dengan Beliau bahwa Sayyidah Fatimah meninggal bukan disebabkan 

penyiksaan dari Abu Bakar tetapi saya tidak sependapat dengan dakwaan beliau bahwa 

riwayat Baihaqi itu memiliki sanad yang kuat. 

Dhaifnya Riwayat Baihaqi 
Riwayat Baihaqi yang dikemukakan Ustad Malay itu memiliki cacat pada sanad maupun 

matannya. Berikut analisis terhadap sanad dan matan riwayat tersebut. 

Analisis Sanad Riwayat 
Sebelumnya Mari kita bahas terlebih dulu apa syarat hadis atau riwayat yang shahih 

Ibnu Shalah merumuskan bahwa hadis shahih adalah hadis yang musnad, yang sanadnya 

bersambung, diriwayatkan oleh orang yang berwatak adil dan dhabith dari orang yang 

berwatak seperti itu juga sampai ke puncak sanadnya, hadis itu tidak syadz dan tidak 

mengandung illat.(Hadis Nabi Sejarah Dan Metodologinya hal 88 Dr Muh Zuhri , cetakan I 

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/28/pembelaan-untuk-ibnu-ishaq/


 1584 

Tiara Wacana :Yogyakarta, 1997). Atau bisa juga dilihat dalam Muqaddimah Ibnu Shalah fi 

Ulumul Hadis. 

Mari kita lihat Riwayat Baihaqi, baik dalam Sunan Baihaqi atau Dalail An Nubuwwah 

Baihaqi meriwayatkan dengan sanad sampai ke Asy Sya‘bi yang berkata (riwayat hadis 

tersebut). 

Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata bahwa sanad riwayat ini shahih sampai ke Asy Sya‘bi. 

Walaupun sanad riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hajar sampai ke Asy Sya‘bi tetapi 

riwayat ini adalah riwayat mursal artinya terputus sanadnya. Asy Sya‘bi meriwayatkan seolah 

beliau sendiri menyaksikan peristiwa itu, lihat riwayat tersebut 

Diriwayatkan oleh Al Hafidz Al Baihaqi dari Amir As Sya‟bi, dia berkata, ketika Fatimah 

sakit Abu Bakr datang menemuinya dan meminta diberi izin masuk. Ali berkata padanya,  

Padahal pada saat Sayyidah Fatimah AS dan Abu Bakar RA masih hidup Asy Sya‘bi jelas 

belum lahir. 

Amir bin Syurahbil Asy Sya‟bi adalah seorang tabiin dan beliau lahir 6 tahun setelah masa 

khalifah Umar RA (Shuwaru Min Hayati At Tabiin, Dr Abdurrahman Ra‟fat Basya, terjemah 

: Jejak Para Tabiin penerjemah Abu Umar Abdillah hal 153). 

Hal ini menimbulkan dua kemungkinan 

1. Asy Sya‘bi mendengar riwayat tersebut dari orang lain tetapi beliau tidak 

menyebutkan siapa orang tersebut, atau. 

2. Asy Sya‘bi membuat-buat riwayat tersebut. 

Singkatnya kemungkinan manapun yang benar tetap membuat riwayat tersebut tidak layak 

untuk dijadikan hujjah . Dalam hal ini saya lebih cenderung dengan kemungkinan pertama 

yaitu Asy Sya‟bi mendengar dari orang lain, dan tidak diketahui siapa orang tersebut. Hal 

ini jelas menunjukkan mursalnya sanad riwayat ini. Riwayat mursal sudah jelas tidak bisa 

dijadikan hujjah. 

Dalam Ilmu Mushthalah Hadis oleh A Qadir Hassan hal 109 cetakan III CV Diponegoro 

Bandung 1987. Beliau mengutip pernyataan Ibnu Hajar yang menunjukkan tidak boleh 

menjadikan hadis mursal sebagai hujjah, 

Ibnu Hajar berkata”Boleh jadi yang gugur itu shahabat tetapi boleh jadi juga seorang tabiin 

.Kalau kita berpegang bahwa yang gugur itu seorang tabiin boleh jadi tabiin itu seorang 

yang lemah tetapi boleh jadi seorang kepercayaan. Kalau kita andaikan dia seorang 

kepercayaan maka boleh jadi pula ia menerima riwayat itu dari seorang shahabat,tetapi 

boleh juga dari seorang tabiin lain. Demikianlah selanjutnya memungkinkan sampai 6 atau 7 

tabiin, karena terdapat dalam satu sanad ,ada 6 tabiin yang seorang meriwayatkan dari yang 

lain”. Pendeknya gelaplah siapa yang digugurkan itu, sahabatkah atau tabiin?. Oleh karena 

itu sepatutnya hadis mursal dianggap lemah. 

Analisis Matan Riwayat  
Perhatikan Riwayat Baihaqi itu 
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dari Amir As Sya‟bi, dia berkata, ketika Fatimah sakit Abu Bakr datang menemuinya dan 

meminta diberi izin masuk. Ali berkata padanya, “Wahai Fatimah, Abu Bakr datang dan 

meminta izin agar diizinkan masuk.” Fatimah bertanya, “Apakah engkau ingin agarku 

memberikan izin baginya?” Ali berkata, “Ya!” Maka Abu Bakr masuk dan berusaha 

meminta maaf kepadanya sambil berkata, “Demi Allah tidaklah aku tinggalkan seluruh 

rumahku, hartaku, keluarga dan kerabatku kecuali hanya mencari redha Allah, redha 

RasulNya dan Redha kalian wahai Ahlul Bayt.” Dan Abu Bakr terus memujuk sehingga 

akhirnya Fatimah rela dan akhirnya memaafkannya. (Dala‟il An Nubuwwah, Jil. 7 Hal. 281). 

Matan riwayat ini menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah AS berbicara kepada Abu Bakar 

RA, padahal berdasarkan riwayat Aisyah Shahih Bukhari dinyatakan Sayyidah Fatimah 

marah dan mendiamkan Abu Bakar RA sampai Beliau AS meninggal. Lihat kembali hadis 

Shahih Bukhari 

Lalu Fatimah binti Rasulullah SAW marah kemudian ia senantiasa mendiamkan Abu Bakar 

[Ia tidak mau berbicara dengannya]. Pendiaman itu berlangsung hingga ia wafat dan ia 

hidup selama 6 bulan sesudah Rasulullah SAW. 

Dalam hal ini kesaksian Aisyah bahwa Sayyidah Fatimah AS marah dan mendiamkan Abu 

Bakar RA hingga beliau wafat lebih layak untuk dijadikan hujjah karena Aisyah RA melihat 

sendiri sikap Sayyidah Fatimah AS tersebut sampai akhir hayat Sayyidah Fatimah AS. 

Seandainya apa yang dikatakan Asy Sya‘bi itu benar maka sudah tentu Aisyah RA akan 

menceritakannya. 

Salah Satu Kekeliruan Asy Sya‟bi Berkaitan Dengan Tasyayyu 
Asy Sya‘bi pernah menyatakan dusta terhadap Al Harits Al Hamdani Al A‘war hanya karena 

Al Harits mencintai Imam Ali dan mengutamakannya di atas sahabat Nabi yang lain. 

Pernyataan Asy Sya‘bi telah ditolak oleh ulama, salah satunya adalah Syaikh Hasan As 

Saqqaf dalam Shahih Sifat Shalat An Nabiy yang menyatakan tsiqah pada Al Harits Al 

Hamdani dan menolak tuduhan terhadap Al Harits . Selain itu, 

Al Qurthubi mengatakan “Al Harits Al A‟war yang meriwayatkan hadis dari Ali dituduh 

dusta oleh Asy Sya‟bi padahal ia tidak terbukti berdusta, hanya saja cacatnya karena ia 

mencintai Ali secara berlebihan dan menganggapnya lebih tinggi daripada yang lainnya, 

dari sini Wallahu a‟lam ia dianggap dusta oleh Asy Sya‟bi . Ibnu Abdil Barr berkata 

“Menurutku Asy Sya‟bi pantas dihukum untuk tuduhannya terhadap Al Harits Al Hamdani. 

(Jami Li Ahkam Al Quran Al Qurthubi 1 hal 4&5 Terbitan Darul Qalam Cetakan Darul 

Kutub Al Mashriyah).  

Pernyataan di atas hanya menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Asy Sya‘bi tidak selalu 

benar. Bukan berarti saya menolak kredibilitas beliau sebagai perawi hadis, yang saya 

maksudkan jika beliau menyampaikan riwayat dengan cara mursal atau tanpa sanad yang 

jelas atau tidak menyebutkan dari siapa beliau mendengar maka riwayat itu tidak layak 

dijadikan hujjah karena dalam hal ini beliau Asy Sya‘bi juga bisa saja keliru seperti tuduhan 

yang beliau kemukakan terhadap Al Harits. Kekeliruan itu sepertinya didasari rasa tidak 

senang dengan orang-orang yang mencintai Imam Ali di atas sahabat Nabi yang lain. 

Kekeliruan seperti itu jelas dipengaruhi oleh unsur kemahzaban semata. 

Sudah jelas sekali kesimpulan saya adalah hadis riwayat Baihaqi yang dikemukan Ustad 

Asri itu adalah mursal atau dhaif. 
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Sayangnya ada orang yang begitu mudahnya bertaklid, 

untuk mereka “ya terserah” 

Sekali lagi tulisan ini hanya memaparkan analisis penulis berdasarkan dalil yang penulis 

anggap kuat. Oleh karenanya kritik yang substantif dan fokus pada tulisan jelas diharapkan. 

Saya sudah bosan dengan tuduhan dan semua bentuk Ad Hominem, Tapi ya tidak dipaksa 

Kan. Sudah biasa memang siapa saja yang memihak Sayyidah Fatimah dan menyalahkan 

Abu Bakar maka ia akan langsung dituduh Syiah. Dan seperti biasa Yang syiah akan selalu 

dihina-hina 

Ah penyakit ini memang kronis sekali, Syiahphobia  

Salam damai 

Nb: tulisan ini tidak dikhususkan buat menjawab seseorang, tetapi secara umum untuk 

tulisan blog yang membantah tulisan sebelumnya, tulisan Ustad Asri atau komentar dari 

salah seorang yang sering berkomentar  

 

Analisis Riwayat Fadak Antara Sayyidah Fatimah Az 

Zahra AS Dan Abu Bakar RA. 

Posted on Desember 1, 2007 by secondprince  

Perhatian sebelumnya tulisan ini sangat panjang dan membutuhkan sedikit analisis yang 

rumit, jadi diingatkan jangan salah paham dan cobalah mengerti kalau ini hanya 

pandangan.  

………………….Eng ing eng…………………….  

  

Sudut Pandang dan Hujjah 

Muqaddimah 

Hadis Tentang Fadak 

Analisis Riwayat Fadak  

Bagaimana Menyikapi Riwayat Fadak 

Apakah masalah ini tidak penting dan membuka aib keluarga Nabi SAW? 

Pembahasan 

https://secondprince.wordpress.com/2007/12/01/analisis-riwayat-fadak-antara-sayyidah-fatimah-az-zahra-as-dan-abu-bakar-ra/
https://secondprince.wordpress.com/2007/12/01/analisis-riwayat-fadak-antara-sayyidah-fatimah-az-zahra-as-dan-abu-bakar-ra/
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Analisis Terhadap Kedudukan Sayyidah Fatimah AS 

 Kedudukan Sayyidah Fatimah AS sebagai Ahlul Bait 

 Kedudukan Sayyidah Fatimah AS Sebagai Ahli Waris Nabi SAW 

Analisis Terhadap Hadis Yang Disampaikan Abu Bakar RA. 

 Bertentangan Dengan Hadis Lain 

 Perbedaan Pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab Serta Pendirian Ali dan 

Abbas 

 Bertentangan Dengan Al Quranul Karim 

 Al Kitab Juga Menyatakan Nabi Mewariskan Harta 

Kesimpulan Analisis 

…………………..Mari Kita Mulai…………………… 

  

Muqaddimah  

Selepas kematian Junjungan yang mulia Rasulullah SAW terjadi suatu perselisihan antara 

Ahlul Bait yang dalam hal ini Sayyidah Fatimah Az Zahra AS dengan sahabat Nabi yaitu 

Abu Bakar ra. Perselisihan ini berkaitan dengan tanah Fadak. Fadak adalah tanah harta milik 

Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah Az Zahra AS menuntut bagiannya dari tanah Fadak 

karena itu adalah haknya sebagai Ahli Waris Rasulullah SAW. Abu Bakar ra dalam hal ini 

menolak permintaan Sayyidah Fatimah Az Zahra AS dengan membawakan hadis “Kami 

para Nabi tidaklah mewarisi dan apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah”. Berdasarkan 

hadis ini Abu Bakar ra menolak permintaan Sayyidah Fatimah AS karena harta milik Nabi 

Muhammad SAW tidak menjadi milik Ahli Waris Beliau SAW tetapi menjadi sedekah bagi 

kaum muslimin. 

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut masalah ini. Sebelumnya akan dijelaskan bahwa 

masalah ini memang sensitif dan tidak jarang menimbulkan rasa tidak senang di kalangan 

tertentu. Masalah ini sudah menjadi isu yang seringkali dipermasalahkan oleh dua kelompok 

besar Islam yaitu Sunni dan Syiah. Sunni dalam hal ini cenderung tidak menganggap penting 

masalah ini. Kebanyakan dari Sunni berpendapat bahwa perselisihan itu adalah ijtihad dari 

masing-masing pihak sedangkan Syiah cenderung membela Ahlul Bait atau Sayyidah 

Fatimah Az Zahra AS dan dalam hal ini mereka tidak segan-segan menyalahkan Abu Bakar 

ra. Pendapat Syiah ini ditolak oleh Sunni karena Abu Bakar ra dalam hal ini hanya berpegang 

pada hadis Rasulullah SAW. 

Perselisihan antara Islam Sunni dan Syiah memang sudah sangat lama dan masing-masing 

pihak memiliki dasar dan dalil sendiri. Sayangnya perselisihan ini justru menimbulkan 

persepsi yang aneh di kalangan tertentu. 

 Ada sebagian orang yang memiliki persepi yang buruk tentang Syiah tidak segan-

segan menolak riwayat Fadak dan menuduh itu Cuma cerita buatan Syiah. 

 Sebagian lagi suka menuduh siapa saja yang mengungkit kisah Fadak ini maka dia 

adalah Syiah. 
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 Siapa saja yang berpendapat kalau Abu Bakar ra salah dalam hal ini maka dia adalah 

Syiah. 

Persepsi aneh tersebut muncul karena pengaruh propaganda pihak-pihak tertentu yang suka 

menyudutkan dan mengkafirkan Syiah. Sehingga nama Syiah selalu menimbulkan persepsi 

yang buruk dan mempengaruhi jalan pikiran orang-orang tertentu. Orang-orang seperti ini 

yang menjadikan prasangka sebagai keyakinan dan yah bisa ditebak kalau mereka ini sukar 

sekali memahami pembicaraan dan dalil orang lain. Karena semua hujjah dan dalil orang lain 

dinilai dengan prasangka yang belum tentu benar. 

Singkatnya semua persepsi aneh ini tidak terlepas dari kerangka kemahzaban. Seolah-olah 

pendapat yang benar dalam masalah ini adalah apa yang bertentangan dengan pendapat 

Syiah. Seolah-olah siapa saja yang berpendapat seperti yang Syiah katakan maka dia jelas 

salah. Yang seperti ini tidak lain hanya fanatisme belaka. Kebenaran tidak diukur dari 

golongan tetapi sebaliknya golongan itulah yang mesti diukur dengan kebenaran. 

Dalam pembahasan masalah Fadak ini penulis akan berlepas diri dari semua fanatisme 

mahzab dan berusaha menganalisisnya secara objektif. Walaupun pada akhirnya tetap ada 

saja yang suka menuduh macam-macam  

Hadis Tentang Fadak 
Hadis ini terdapat dalam Shahih Bukhari Kitab Fardh Al Khumus Bab Khumus no 1345. 

Berikut adalah hadis tentang Fadak yang dimaksud yang penulis ambil dari Kitab Mukhtasar 

Shahih Bukhari oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani jilid 3 hal 608 dengan no hadis 1345 

terbitan Pustaka Azzam Cetakan pertama 2007 dengan penerjemah :Muhammad Faisal dan 

Thahirin Suparta. 

Dari Aisyah, Ummul Mukminah RA, ia berkata “Sesungguhnya Fatimah AS binti Rasulullah 

SAW meminta kepada Abu Bakar sesudah wafat Rasulullah SAW supaya membagikan 

kepadanya harta warisan bagiannya dari harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW dari 

harta fa‟i yang dianugerahkan oleh Allah kepada Beliau.[Dalam riwayat lain :kamu meminta 

harta Nabi SAW yang berada di Madinah dan Fadak dan yang tersisa dari seperlima 

Khaibar 4/120] Abu Bakar lalu berkata kepadanya, [Dalam riwayat lain :Sesungguhnya 

Fatimah dan Abbas datang kepada Abu Bakar meminta dibagikan warisan untuk mereka 

berdua apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW, saat itu mereka berdua meminta dibagi 

tanah dari Fadak dan saham keduanya dari tanah (Khaibar) lalu pada keduanya berkata 

7/3] Abu Bakar “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Harta Kami tidaklah diwaris 

,Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah [Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya 

makan dari harta ini, [maksudnya adalah harta Allah- Mereka tidak boleh menambah jatah 

makan] Abu Bakar berkata “Aku tidak akan biarkan satu urusan yang aku lihat Rasulullah 

SAW melakukannya kecuali aku akan melakukannya] Lalu Fatimah binti Rasulullah SAW 

marah kemudian ia senantiasa mendiamkan Abu Bakar [Ia tidak mau berbicara 

dengannya]. Pendiaman itu berlangsung hingga ia wafat dan ia hidup selama 6 bulan 

sesudah Rasulullah SAW. 
Ketika Fatimah meninggal dunia, suaminya Ali RA yang menguburkannya pada malam hari 

dan tidak memberitahukan kepada Abu Bakar. Kemudian Ia menshalatinya. 

Di kitab yang sama Mukhtasar Shahih Bukhari hal 609, disebutkan 
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Aisyah berkata “Fatimah meminta bagiannya kepada Abu Bakar dari harta yang 

ditinggalkan Rasulullah SAW berupa tanah di Khaibar dan Fadak dan sedekah Beliau624 di 

Madinah. Abu Bakar menolak yang demikian kepadanya dan Abu Bakar berkata “Aku tidak 

meninggalkan sesuatu yang dulu diperbuat oleh Rasulullah SAW kecuali akan 

melaksanakannya, Sesungguhnya aku khawatir menyimpang dari kebenaran bila aku 

meninggalkan sesuatu dari urusan Beliau”. Adapun sedekah Beliau di Madinah, oleh Umar 

diserahkan kepada Ali dan Abbas. Adapun tanah Khaibar dan Fadak maka Umarlah yang 

menanganinya, Ia berkata “Keduanya adalah sedekah Rasulullah keduanya untuk hak-hak 

Beliau yang biasa dibebankan kepada Beliau dan untuk kebutuhan-kebutuhan Beliau. 

Sedangkan urusan itu diserahkan kepada orang yang memegang kekuasaan. 

Di catatan kaki no 624 disebutkan bahwa sedekah Beliau SAW di Madinah yang dimaksud 

adalah Kurma Bani Nadhir yang jaraknya dekat dengan Madinah. 

Analisis Riwayat Fadak 
Riwayat pertama dan kedua dengan jelas menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah meminta 

bagian warisnya dari harta yang ditinggalkan Rasulullah SAW salah satunya adalah tanah 

Fadak. Hal ini menunjukkan Sayyidah Fatimah AS tidak tahu bahwa harta yang ditinggalkan 

Nabi SAW adalah sedekah(berdasarkan hadis yang dikatakan Abu Bakar). Sebenarnya tidak 

hanya Sayyidah Fatimah yang meminta bagian waris dari Harta Nabi SAW, Paman Nabi 

Abbas RA dan Istri-istri Nabi SAW selain Aisyah juga meminta bagian waris mereka. Jadi 

kebanyakan keluarga Nabi SAW yang adalah Ahli waris Nabi tidak mengetahui kalau harta 

yang ditinggalkan Nabi SAW adalah sedekah(berdasarkan hadis yang dikatakan Abu Bakar). 

Abu Bakar RA dalam hal ini menolak permintaan Sayyidah Fatimah AS dengan 

membawakan hadis bahwa Para Nabi tidak mewarisi, apa yang ditinggalkan menjadi 

sedekah. Setelah mendengar pernyataan Abu Bakar, Sayyidah Fatimah AS marah dan 

mendiamkan atau tidak mau berbicara kepada Abu Bakar sampai Beliau wafat yaitu selama 6 

bulan. Semua penjelasan ini sudah cukup untuk menyatakan memang terjadi perselisihan 

paham antara Abu Bakar RA dan Sayyidah Fatimah AS. 

Bagaimana Menyikapi Riwayat Fadak 
Banyak hal yang akan mempengaruhi orang dalam mempersepsi riwayat ini. 

1. Ada yang beranggapan kalau masalah ini adalah perbedaan penafsiran atau ijtihad 

masing-masing dan dalam hal ini keduanya benar 

2. Ada yang beranggapan bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan karena 

menganggap permasalahan ini tidak penting dan hanya membuka aib keluarga Nabi 

SAW. 

3. Ada yang beranggapan dalam masalah ini yang benar adalah Abu Bakar RA 

4. Ada yang beranggapan bahwa yang benar dalam masalah ini adalah Sayyidah 

Fatimah AS. 

Riwayat di atas memang menunjukkan perbedaan pandangan Abu Bakar RA dan Sayyidah 

Fatimah AS. Sayangnya pernyataan keduanya benar adalah tidak tepat. Alasannya sangat 

jelas keduanya memiliki pandangan yang benar-benar bertolak belakang. Artinya jika yang 

satu benar maka yang lain salah begitu juga sebaliknya. Mari kita lihat 

Sayyidah Fatimah AS tidak menganggap bahwa harta peninggalan Rasulullah SAW adalah 

sedekah. Beliau berpandangan bahwa harta peninggalan Rasulullah SAW menjadi milik ahli 

waris Beliau SAW oleh karena itu Beliau meminta bagian warisan tanah Fadak. 
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Abu Bakar menolak permintaan Sayyidah Fatimah AS dengan membawakan hadis bahwa 

para Nabi tidak mewarisi apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. 

Sayyidah Fatimah AS setelah mendengar perkataan Abu Bakar menjadi marah dan tidak 

berbicara dengan Abu Bakar sampai Beliau wafat. Artinya Sayyidah Fatimah tidak 

sependapat dengan Abu Bakar oleh karena itu Beliau marah. 

Jadi tidak bisa dinyatakan bahwa keduanya benar. Yang benar dalam masalah ini terletak 

pada salah satunya. 

Apakah masalah ini tidak penting dan membuka aib keluarga Nabi SAW?  

Jawabannya ini hanya sekedar persepsi. Dari awal orang yang berpikiran kalau masalah ini 

adalah aib pasti memiliki prakonsepsi bahwa memang terjadi perselisihan antara Abu Bakar 

dan Sayyidah Fatimah AS. Masalahnya kalau memang tidak ada apa-apa atau hanya sekedar 

beda penafsiran jelas tidak perlu dianggap aib. Kemungkinan besar dari awal orang yang 

berpikiran seperti ini menyatakan bahwa Abu Bakar RA benar dalam hal ini. Sehingga dia 

beranggapan ketidaktahuan Sayyidah Fatimah dengan hadis Abu Bakar dan sikap marah serta 

mendiamkan oleh Sayyidah Fatimah sebagai aib yang tidak perlu diungkit-ungkit. 

Menurutnya tidak mungkin Sayyidah Fatimah pemarah dan pendendam. Orang seperti ini 

jelas tidak memahami dengan baik. Maaf ya  

Sebenarnya hadis diatas tidak menyatakan bahwa Sayyidah Fatimah seorang pemarah, yang 

benar bahwa Sayyidah Fatimah marah kepada Abu Bakar.  Marah dan pemarah adalah 

dua hal yang berbeda karena Pemarah menunjukkan sikap atau pribadi yang mudah marah 

sedangkan Marah adalah suatu keadaan tertentu bukan sikap atau kepibadian. Mengkaitkan 

kata pendendam pada riwayat ini juga tidak relevan. Sikap marah dan mendiamkan Abu 

Bakar RA yang dilakukan Sayyidah Fatimah berkaitan dengan pandangan Beliau bahwa 

Beliau jelas dalam posisi yang benar sehingga sikap tersebut justru menunjukkan keteguhan 

Sayyidah Fatimah pada apa yang Beliau anggap benar. Sayyidah Fatimah tidaklah sama 

dengan manusia lain, yang bisa sembarangan marah dan hanya meluapkan emosi semata. 

Kemarahan Beliau selalu terkait dengan kebenaran oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda 

“Fathimah adalah bahagian dariku, barangsiapa yang membuatnya marah, membuatku 

marah!”(Hadis riwayat Bukhari dalam Shahih Bukhari jilid 5 Bab Fadhail Fathimah no 61). 

Jelas sekali kalau kemarahan Sayyidah Fatimah AS adalah kemarahan Rasulullah SAW. Apa 

yang membuat Sayyidah Fatimah marah maka hal itu juga membuat Rasulullah SAW marah. 

Oleh karena itu berkenaan dengan perselisihan pandangan Sayyidah Fatimah dan Abu Bakar 

RA saya beranggapan bahwa kebenaran terletak pada salah satunya dan tidak keduanya. 

Dalam hal ini saya beranggapan bahwa kebenaran ada pada Sayyidah Fatimah Az Zahra 

AS. Berikut pembahasannya 

Analisis Terhadap Kedudukan Sayyidah Fatimah AS 
Analisis pertama dimulai dari kedudukan Sayyidah Fatimah Az Zahra AS, Dalam tulisan 

saya sebelumnya saya telah membahas masalah Siapa Sebenarnya Sayyidah Fatimah Az 

Zahra AS?. Kesimpulan tulisan itu bahwa Sayyidah Fatimah AS adalah Ahlul Bait yang 

senantiasa bersama kebenaran.  

Sebelumnya akan ditanggapi terlebih dahulu pernyataan sebagian orang “Kenapa dalam 

masalah Fadak yang dibahas hanya Sayyidah Fatimah AS saja, bukankah ada juga yang lain 

https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/siapakah-fatimah-az-zahra-as/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/siapakah-fatimah-az-zahra-as/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/siapakah-fatimah-az-zahra-as/
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yang menuntut waris?”. Sebenarnya pernyataan Ada yang lain justru memperkuat kebenaran 

Sayyidah Fatimah AS, apa sebenarnya masalah orang yang berkata seperti ini?. Padahal kalau 

saja mereka tahu kedudukan Sayyidah Fatimah AS yang sebenarnya maka mereka tidak perlu 

bertanya yang aneh seperti ini. Sayyidah Fatimah berbeda dengan yang lain karena Beliau AS 

adalah Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah SWT dan salah satu Tsaqalain yang menjadi 

pegangan umat Islam. Sayyidah Fatimah AS berbeda dengan yang lain karena kemarahan 

Beliau AS adalah kemarahan Rasulullah SAW dan menjadi hujjah akan benar atau tidaknya 

sesuatu.  

Kedudukan Sayyidah Fatimah AS sebagai Ahlul Bait 
Mari kita lihat kembali hadis Tsaqalain. Hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW 

sebelum Beliau SAW wafat, Beliau SAW berpesan kepada sahabat-sahabatnya untuk 

berpegang teguh pada Al Quran dan Ahlul Bait agar tidak sesat. Sabda Rasulullah SAW ini 

adalah bukti jelas bahwa sahabat diperintahkan untuk berpedoman kepada Ahlul Bait dan 

bukan sebaliknya. Ahlul Bait yang dimaksud juga sudah saya jelaskan dalam tulisan saya Al 

Quran dan Ahlul Bait selalu dalam kebenaran. Sudah jelas sekali kalau Sayyidah Fatimah AS 

adalah Ahlul Bait Rasulullah SAW. 

Mari kita lihat hadis Fadak, dari hadis itu didapati bahwa Sayyidah Fatimah tidak mengetahui 

kalau Para Nabi tidak mewariskan atau harta peninggalan para Nabi menjadi sedekah. Hal ini 

menimbulkan kemusykilan karena Beliau Sayyidah Fatimah AS adalah Ahlul Bait yang 

menjadi pedoman bagi sahabat, Beliau Sayyidah Fatimah AS adalah Ahlul Bait yang selalu 

bersama Al Quran dan kebenaran sehingga tidak mungkin tidak mengetahui perkara seperti 

ini. 

 Menerima kalau Sayyidah Fatimah AS tidak tahu itu berarti menerima kalau Beliau 

pada awalnya menuntut sesuatu yang bukan haknya. 

 Menerima kalau Sayyidah Fatimah AS tidak tahu itu berarti menerima bahwa Beliau 

pada awalnya adalah keliru. 

Mungkinkah Ahlul Bait yang menjadi tempat pedoman para sahabat agar tidak sesat bisa 

tidak mengetahui hadis ini?, Mungkinkah Ahlul Bait yang selalu bersama Al Quran dan 

selalu bersama kebenaran bisa keliru?, Mungkinkah Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah 

SWT menuntut sesuatu yang bukan haknya?. Jawabannya jelas tidak. 

Kemudian mari kita lihat lagi, ternyata setelah mendengar pernyataan Abu Bakar RA yang 

membawakan hadis Para Nabi tidak mewariskan atau harta peninggalan para Nabi menjadi 

sedekah, Sayyidah Fatimah menjadi marah dan mendiamkan Abu Bakar selama 6 bulan. 

Mungkinkah Sayyidah Fatimah AS atau Ahlul Bait akan menjadi marah mendengar hadis 

Rasulullah SAW? Jawabannya juga tidak, seandainya hadis itu memang benar maka Sayyidah 

Fatimah dengan kedudukan Beliau AS yang mulia pasti akan menerima hadis Rasulullah 

SAW. Bagaimana mungkin Pribadi yang merupakan salah satu dari Tsaqalain dan selalu 

bersama Al Quran akan menolak hadis Rasulullah SAW. 

 

Lihat kembali hadis Rasulullah SAW yang menyatakan apa saja yang membuat Sayyidah 

Fatimah AS marah maka itu juga membuat Rasulullah SAW marah. Dalam hadis fadak, 

Sayyidah Fatimah marah setelah mendengar hadis Rasulullah SAW yang disampaikan Abu 

Bakar. Hal ini berarti jika Rasulullah SAW ada disitu saat itu maka Rasulullah SAW pun 

akan marah juga berdasarkan hadis di atas. Jadi mungkinkah Rasulullah SAW marah dengan 

apa yang Beliau katakan sendiri?, atau justru sebenarnya hadis yang disampaikan Abu Bakar 

https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/


 1592 

RA itu tidak benar. Lihat banyak sekali kemusykilan yang ditimbulkan hadis yang 

disampaikan Abu Bakar RA. 

Kedudukan Sayyidah Fatimah AS Sebagai Ahli Waris Nabi SAW 
Sayyidah Fatimah AS adalah Putri tercinta Rasulullah SAW yang dalam hal ini jelas 

merupakan Ahli waris Beliau SAW. Oleh karena itu tentu sebagai Ahli waris, Beliau lebih 

layak untuk mengetahui apapun perihal hak warisnya termasuk hadis yang disampaikan Abu 

Bakar RA. Mari kita lihat hadis Fadak, dari hadis itu didapati Ahli waris Nabi SAW ternyata 

tidak mengetahui hadis ini. Padahal Ahli waris Nabi SAW tentu lebih layak mengetahui hadis 

ini karena masalah ini adalah urusannya. Mari kita lihat kemungkinannya 

1. Ahli waris Nabi SAW dalam hal ini Sayyidah Fatimah AS pura-pura tidak tahu 

dengan hadis ini. Kemungkinan ini jelas tidak benar, mempercayai kemungkinan ini 

berarti Sayyidah Fatimah AS telah mengabaikan perintah Rasulullah SAW. Hal ini 

jelas tidak mungkin bagi Ahlul Bait yang disucikan dan selalu bersama Al Quran. 

2. Ahli waris Nabi SAW dalam hal ini Sayyidah Fatimah AS lupa dengan hadis ini. 

Pernyataan ini juga tidak tepat, kalau memang lupa kenapa pula menjadi marah 

setelah diingatkan dengan hadis yang disampaikan Abu Bakar RA. Kemarahan 

Sayyidah Fatimah AS menunjukkan ketidaksukaan dan penolakan Beliau terhadap 

hadis yang disampaikan Abu Bakar RA. 

3. Rasulullah SAW tidak memberitahu Sayyidah Fatimah AS tentang hadis ini. 

Mungkinkah yang seperti ini terjadi, Bagaimana mungkin Rasulullah SAW tidak 

memberitahu kepada Ahli waris Beliau SAW?. Sedangkan Beliau SAW justru 

memberitahu hadis ini kepada Abu Bakar RA yang justru bukanlah Ahli Waris Beliau 

SAW. Apakah Rasulullah SAW lupa? Atau Apakah Rasulullah SAW sengaja tidak 

memberitahu hal ini yang ternyata menimbulkan perselisihan?. Jawabannya tidak 

karena kesucian Rasulullah SAW jelas tidak memungkinkan hal ini terjadi. 

Kemungkinan ini ternyata juga sama tidak benarnya dengan yang lain. 

Analisis Terhadap Hadis Yang Disampaikan Abu Bakar RA. 
Hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar RA bahwa Para Nabi tidak mewariskan atau harta 

peninggalan para Nabi menjadi sedekah ternyata bertentangan dengan hadis lain dan Al 

Quranul Karim. 

Bertentangan Dengan Hadis Lain 

Dari Ali bin Husain bahwa ketika mereka mendatangi Madinah dari sisi Yazid bin Muawiyah 

di masa pembunuhan Husain bin Ali RA, Al Miswar bin Makhramah menjumpainya, lalu ia 

berkata kepadanya ” Adakah sesuatu hajat kepadaku yang dapat kau perintahkan 

kepadaku”. Aku berkata kepadanya “tidak”. Dia berkata kepadanya “Maka apakah engkau 

memberikan kepadaku pedang Rasulullah SAW karena aku khawatir terhadap kaum akan 

mengalahkanmu sementara pedang itu berada di tangan mereka. Demi Allah sungguh bila 

engkau memberikannya kepadaku maka tidaklah pedang itu lepas kepada mereka selama-

lamanya sehingga nyawaku direnggut (Mukhtasar Shahih Bukhari Syaikh Nashiruddin Al 

Albani jilid 3 hadis no 1351 hal 619 cetakan pertama Pustaka Azzam 2007, penerjemah M 

Faisal & Thahirin Suparta).  

Hadis di atas menyatakan bahwa Ali bin Husain RA (Keturunan Ahlul bait) memiliki pedang 

Rasulullah SAW. Bukankah pedang Rasulullah SAW adalah harta milik Beliau SAW. Tentu 

berdasarkan hadis Abu Bakar RA maka harta Rasulullah SAW menjadi sedekah dan milik 
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kaum Muslimin. Jadi mengapa pedang Rasulullah SAW ada pada Ahlul Bait Beliau SAW. 

Bukankah itu berarti Pedang tersebut diwariskan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. 

Nah sudah mulai pusing belum  

Perbedaan Pendapat Abu Bakar dan Umar bin Khattab Serta Pendirian Ali dan Abbas 
Abu Bakar dan Umar bin Khattab memiliki sedikit pandangan yang berbeda soal hadis yang 

dibawa Abu Bakar tersebut. Lihat riwayat Fadak yang kedua, mula-mula Abu Bakar menolak 

semua permintaan sayyidah Fatimah 

Aisyah berkata “Fatimah meminta bagiannya kepada Abu Bakar dari harta yang 

ditinggalkan Rasulullah SAW berupa tanah di Khaibar dan Fadak dan sedekah 

Beliau(kurma bani Nadhir) di Madinah. Abu Bakar menolak yang demikian kepadanya dan 

Abu Bakar berkata “Aku tidak meninggalkan sesuatu yang dulu diperbuat oleh Rasulullah 

SAW kecuali akan melaksanakannya, Sesungguhnya aku khawatir menyimpang dari 

kebenaran bila aku meninggalkan sesuatu dari urusan Beliau”. 

Sedangkan pada masa pemerintahan Umar sedekah Nabi SAW di Madinah justru diserahkan 

kepada Ali dan Abbas. Setidaknya ada beberapa hal yang ditangkap dari hal ini. 

Kemungkinan Ali dan Abbas kembali meminta seperti apa yang diminta Sayyidah Fatimah 

pada masa pemerintahan Umar, ini berarti mereka tetap menolak pernyataan hadis yang 

dibawa Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab RA menolak memberikan tanah Khaibar 

dan Fadak tetapi memberikan sedekah Nabi SAW(kurma bani Nadhir) di Madinah, lihat 

lanjutan hadisnya 

Adapun sedekah Beliau di Madinah, oleh Umar diserahkan kepada Ali dan Abbas. Adapun 

tanah Khaibar dan Fadak maka Umarlah yang menanganinya, Ia berkata “Keduanya adalah 

sedekah Rasulullah keduanya untuk hak-hak Beliau yang biasa dibebankan kepada Beliau 

dan untuk kebutuhan-kebutuhan Beliau. Sedangkan urusan itu diserahkan kepada orang 

yang memegang kekuasaan. 

Sebenarnya baik tanah Khaibar, Fadak dan sedekah Nabi SAW di madinah adalah sama-sama 

sedekah kalau menurut apa yang dikatakan Abu Bakar RA dan Umar RA tetapi anehnya 

Umar RA justru memberikan sedekah Nabi SAW di Madinah kepada Ahlul Bait yaitu Ali 

dan Abbas. Padahal berdasarkan hadis Shahih sedekah diharamkan bagi Ahlul Bait. Jadi jika 

hadis yang dinyatakan Abu Bakar itu benar maka pendapat Umar yang menyerahkan sedekah 

Nabi SAW di Madinah adalah keliru karena bertentangan dengan hadis shahih bahwa 

sedekah diharamkan bagi Ahlul Bait. 

Mari kita lihat dari sisi yang lain, Ali RA dan Abbas RA ternyata tetap menerima sedekah 

Nabi SAW di Madinah(kurma bani Nadhir) itu bisa berarti 

 Mereka keliru karena menerima sedekah 

 Mereka menganggap kurma bani Nadhir bukanlah sedekah tapi harta milik Rasulullah 

SAW. 

Imam Ali dalam hal ini adalah Ahlul Bait yang disucikan Allah SWT dan telah jelas sabda 

Rasulullah SAW bahwa Beliau Imam Ali selalu bersama Al Quran dan Al Quran bersama 

Imam Ali berdasarkan hadis 
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bahwa Rasulullah SAW bersabda “Ali bersama Al Quran dan Al Quran bersama Ali. 

Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya menemuiku di telaga Haudh”.(Hadis 

riwayat Al Hafidz Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain juz 3 hal 124. Hadis ini 

dishahihkan oleh Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain yang berkata “ini hadis yang 

shahih tetapi keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya”. Dalam Talkhis 

Mustadrak Adz Dzahabi juga mengakui keshahihan hadis ini). 

Dan juga hadis berikut menunjukkan Imam Ali selalu bersama Allah dan RasulNya 

bahwa Rasulullah SAW bersabda “barangsiapa taat kepadaKu, berarti ia taat kepada Allah 

dan siapa yang menentangKu berarti ia menentang Allah dan siapa yang taat kepada Ali 

berarti ia taat kepadaKu dan siapa yang menentang Ali berarti ia menentangKu.” (Hadis 

riwayat Al Hakim dalam Al Mustadrak juz 3 hal 121. Al Hakim dalam Al Mustadrak berkata 

hadis ini shahih sanadnya akan tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Adz 

Dzahabi juga mengakui kalau hadis ini shahih dalam Talkhis Al Mustadrak). 

Jadi adalah tidak mungkin Imam Ali keliru dalam hal ini sehingga yang benar adalah 

pernyataan bahwa Ali RA dan Abbas RA menganggap kurma bani Nadhir bukanlah sedekah 

tapi harta milik Rasulullah SAW. 

Jika benar seperti ini maka Ali RA dan Abbas RA telah mewarisi harta Rasulullah SAW dan 

hal ini jelas bertentangan dengan hadis Abu Bakar RA. 

Bagaimana sedikit rumitkah?  

Bertentangan Dengan Al Quranul Karim 
Al Quranul Karim telah menjelaskan banyak hukum tentang waris, salah satunya 

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan 

istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah 

satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) dalam Kitab Allah daripada orang-orang 

mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-

saudaramu(seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis didalam Kitab (Allah).(QS :Al 

Ahzab ayat 6). 

Al Quran jelas-jelas menyatakan bahwa Yang mempunyai hubungan darah itu berhak untuk 

saling waris- mewarisi berdasarkan ketentuan Allah SWT. Dalam hal ini Sayyidah Fatimah 

AS berhak mewarisi Rasulullah SAW yang adalah ayah Beliau . Sebagian orang membela 

hadis Abu Bakar RA dengan mengatakan Ayat Al Quran di atas telah ditakhsis oleh hadis 

tersebut. Jadi ayat ini tidak berlaku untuk para Nabi. Sayangnya pendapat ini juga keliru 

karena Al Quran juga menjelaskan bahwa para Nabi juga mewarisi. 

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata “Hai manusia, kami telah diberi 

pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini 

benar-benar suatu karunia yang nyata”.(QS: An Naml ayat 16). 

(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, 

Zakariya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhan-Nya dengan suara yang lembut. Ia 

berkata”Ya Tuhan-ku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepadaku telah ditumbuhi 

uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhan-ku. Dan 

sesungguhnya aku khawtir tentang mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang 
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yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi 

aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya‟qub dan jadikanlah ia, ya Tuhan-ku seorang yang 

diridhai.(QS:Maryam ayat 2-6). 

Al Quran pun dengan jelas menyatakan bahwa para Nabi juga mewariskan. Sebagian orang 

tetap berkeras dengan mengatakan bahwa yang dimaksud mewariskan di atas adalah 

mewariskan kenabian, hikmah atau ilmu bukan masalah harta. Pendapat ini pun keliru karena 

Kenabian tidaklah diwariskan tapi diangkat atau dipilih langsung oleh Allah SWT begitu juga 

hikmah dan ilmu para Nabi adalah langsung pemberian Allah SWT. Cukuplah bagi mereka 

Al Quran sendiri yang mengatakan 

Berkata Isa “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab(Injil) dan Dia 

menjadikan aku seorang Nabi“.(QS :Maryam 30). 

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh 

dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di 

akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.(QS :Al Baqarah 130) 

Allah berfirman “hai Musa sesungguhnya Aku memilih kamu dari manusia yang lain 

untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu berpegang 

teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-

orang yang bersyukur”.(QS :Al A‟raf 144). 

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariyya, sedang ia tengah berdiri melakukan 

shalat di mihrab(katanya) “Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran 

(seorang putramu) Yahya yang membenarkan Kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi 

ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang 

saleh“.(QS Ali Imran 39)  

Allah memilih utusan-utusan-Nya dari malaikat dan dari manusia, Sesungguhnya Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(QS :Al Hajj 75).  

Hikmah dan Ilmu para Nabi adalah pemberian langsung dari Allah SWT, dalilnya adalah 

sebagai berikut 

Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan 

kepadanya Hikmah selagi ia masih kanak-kanak(QS Maryam 12) 

Dan Kepada Luth Kami berikan Hikmah dan Ilmu dan telah Kami selamatkan dia dari 

(azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya 

mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.(QS Al Anbiya‟ 74) 

Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat) 

dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan Hikmah dan Ilmu dan telah Kami 

tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kami-

lah yang melakukannya.(QS Al Anbiya‟ 79) 

Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan 

keduanya mengucapkan “Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan 

hamba-hamba-Nya yang beriman”.(QS An Naml 301). 
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Al Kitab Juga Menyatakan Nabi Mewariskan Harta  
Dalam Al Kitab Taurat dijelaskan ternyata Nabi itu juga mewariskan, Nabi Ibrahim misalnya 

mewariskan harta untuk keturunannya. 

Kemudian datanglah Firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan “Janganlah 

takut Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar”. Abram menjawab “Ya Tuhan 

Allah, apakah yang Engkau akan berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan 

tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Elizer orang Damsyik 

itu“. Lagi kata Abram “Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang 

hambaku nanti menjadi ahli warisku”. Tetapi datnglah firman Tuhan kepadanya, demikian 

“Orang ini tidakakan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang 

akan menjadi ahli warismu”. Lalu Tuhan membawa Abram ke luar serta berfirman “Coba 

lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya”. Maka firman-

Nya kepadanya “demikianlah nanti banyaknya keturunanmu”. Lalu percayalah Abram 

kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran 

(Kejadian 15, 1-6 Perjanjian Allah dengan Abram ; Janji tentang keturunannya). 

Kesimpulan Analisis 
Semua pembahasan diatas menunjukkan bahwa dalam masalah Fadak kebenaran berada 

pada Sayyidah Fatimah Az Zahra AS. Walaupun begitu tidak ada niat sedikitpun bagi saya 

untuk mengatakan bahwa Abu Bakar RA adalah pembuat hadis palsu. Dalam masalah ini 

saya mengambil pandangan bahwa Abu Bakar RA telah keliru dalam memahami hadis 

tersebut. Mungkin saja beliau memang mendengar sendiri hadis tersebut tetapi berbeda 

pemahamannya dengan pemahaman Ahlul Bait oleh karena itu Sayyidah Fatimah Ahlul Bait 

Nabi menolak hadis Abu Bakar dengan menunjukkan sikap marah dan mendiamkan Abu 

Bakar RA. Wallahu „alam 

Salam damai  

Siapakah Fatimah Az Zahra AS?. 

Posted on November 25, 2007 by secondprince  

Siapakah Fatimah Az Zahra AS?. 

Beliau AS adalah Putri tercinta Rasulullah SAW. Beliau AS lahir dari Keluarga yang paling 

mulia dan dididik dalam lingkungan Kenabian. Beliau AS adalah sosok yang mulia dan 

panutan bagi umat muslim setelah Rasulullah SAW. Beliau AS adalah semulia-mulia teladan 

bagi wanita yang mukmin.. Beliau AS adalah pribadi yang selalu berada dalam kebenaran. 

Beliau AS adalah Pribadi yang disucikan oleh Allah SWT dari segala dosa.  

Beliau Sayyidah Fatimah AS adalah Wanita penghuni surga yang paling utama 

Rasulullah SAW bersabda” Wanita penghuni surga yang paling utama adalah Khadijah binti 

Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahim istri 

Firaun.(Hadis shahih riwayat Ahmad,Thabrani,Hakim,Thahawi dalam Shahih Al Jami‟As 

Saghir no 1135 dan Silsilah Al Hadits Al Shahihah no1508). 

Beliau Sayyidah Fatimah AS adalah Pemimpin atau penghulu seluruh wanita di surga 

https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/siapakah-fatimah-az-zahra-as/
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Bahwa ada malaikat yang datang menemui Rasulullah SAW dan berkata “sesungguhnya 

Fathimah adalah penghulu seluruh wanita di dalam surga”.(Hadis riwayat Al Hakim dalam 

Al Mustadrak dengan sanad yang baik). 

Rasululah SAW bersabda kepada Fathimah“Tidakkah Engkau senang jika Engkau menjadi 

penghulu bagi wanita seluruh alam” (Hadis riwayat Al Bukhari dalam kitab Al Maghazi) . 

Beliau AS adalah semulia-mulia wanita dan Sayyidah wanita sedunia. 

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Fathimah, tidakkah anda 

puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia (atau) menjadi wanita tertinggi dari semua 

wanita dari ummat ini atau wanita mukmin”(Hadis dalam Sahih Bukhari jilid VIII, Sahih 

Muslim jilid VII, Sunan Ibnu Majah jilid I hlm 518 ,Musnad Ahmad bin Hanbal jilid VI hlm 

282,Mustadrak Al Hakim jilid III hlm156). 

Beliau Sayyidah Fatimah AS adalah bagian dari diri Rasulullah SAW. Siapapun yang 

meragukan Beliau AS berarti meragukan Rasulullah SAW. Kemarahan Beliau AS adalah 

Kemarahan Rasulullah SAW. Tentu kemarahan ini selalu berada dalam kebenaran dan tidak 

hanya berlandaskan emosi semata. 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Fathimah adalah bahagian dariku, barangsiapa yang 

membuatnya marah, membuatku marah!”(Hadis riwayat Bukhari dalam Shahih Bukhari Bab 

Fadhail Fathimah no 61). 

Rasulullah SAW bersabda “Fathimah adalah sebahagian daripadaku; barangsiapa ragu 

terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku”(Hadis 

riwayat Bukhari dalam Shahih Bukhari kitab nikah bab Dzabb ar-Rajuli). 

Sayyidah Fatimah AS adalah Ahlul Bait yang disucikan sesuci-sucinya oleh Allah SWT dari 

segala dosa. Oleh karena itu Beliau AS terhindar dari kesalahan dan perbuatan yang tidak 

diridhai oleh Allah SWT. 

Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah yang berkata, “ Ayat berikut ini turun kepada 

Nabi Muhammad SAW, Sesungguhnya Allah bekehendak menghilangkan dosa dari kamu 

wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.(QS Al Ahzab 33). Ayat tersebut turun di 

rumah Ummu Salamah , lalu Nabi Muhammad SAW memanggil Fathimah,Hasan dan 

Husain, lalu Rasulullah SAW menutupi mereka dengan kain sedang Ali bin Abi Thalib ada di 

belakang punggung Nabi SAW .Beliau SAW pun menutupinya dengan kain Kemudian Beliau 

bersabda” Allahumma( ya Allah ) mereka itu Ahlul BaitKu maka hilangkanlah dosa dari 

mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.Ummu Salamah berkata,” Dan apakah aku 

beserta mereka wahai Rasulullah SAW? . Beliau bersabda “ engkau mempunyai tempat 

sendiri dan engkau menuju kebaikan. (Hadis Sunan Tirmidzi no 3205 dan no 3871 

dishahihkan oleh Syaikh Nashirudin Al Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi ). 

Beliau Sayyidah Fatimah AS adalah Ahlul Bait yang disucikan dan oleh karenanya Beliau 

jelas sekali adalah Ahlul Bait yang dimaksud dalam hadis Tsaqalain bahwa Mereka selalu 

bersama Al Quran dan selalu bersama kebenaran. 

Rasulullah SAW bersabda. “Kutinggalkan kepadamu dua peninggalan (Ats Tsaqalain), kitab 

Allah dan Ahlul BaitKu. Sesungguhnya keduanya tak akan berpisah, sampai keduanya 
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kembali kepadaKu di Al Haudh. (Mustadrak As Shahihain Al Hakim juz III hal 148 Al Hakim 

menyatakan dalam Al Mustadrak As Shahihain bahwa sanad hadis ini shahih berdasarkan 

syarat Bukhari dan Muslim).  

Beliau Sayyidah Fatimah AS adalah Ahlul Bait tempat berpegang umat Islam agar terhindar 

dari kesesatan. 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi,Ahmad,Thabrani,Thahawi dan 

dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al 

Shahihah no 1761). 

Beliau Sayyidah Fatimah AS adalah Ahlul Bait pemberi petunjuk keselamatan bagi umat 

Islam 

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda”Bintang-bintang adalah petunjuk 

keselamatan penghuni bumi dari bahaya tenggelam di tengah lautan.Adapun Ahlul BaitKu 

adalah petunjuk keselamatan bagi umatKu dari perpecahan.Maka apabila ada kabilah arab 

yang berlawanan jalan dengan Mereka niscaya akan berpecah belah dan menjadi partai 

iblis”.(Hadis riwayat Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain jilid 3 hal 149, Al Hakim 

menyatakan bahwa hadis ini shahih sesuai persyaratan Bukhari Muslim).  

Beliau Sayyidah Fatimah AS adalah Ahlul Bait laksana Bahtera Nabi Nuh AS yang 

barangsiapa menaikinya mereka akan selamat dan barangsiapa yang tidak mengikutinya 

maka mereka akan tenggelam 

Hanash Kanani meriwayatkan “aku melihat Abu Dzar memegang pintu ka‟bah 

(baitullah)dan berkata”wahai manusia jika engkau mengenalku aku adalah yang engkau 

kenal,jika tidak maka aku adalah Abu Dzar.Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 

“Ahlul BaitKu seperti perahu Nabi Nuh,barangsiapa menaikinya mereka akan selamat dan 

barangsiapa yang tidak mengikutinya maka mereka akan tenggelam”.(Hadis riwayat Hakim 

dalam Mustadrak Ash Shahihain jilid 2 hal 343 dan Al Hakim menyatakan bahwa hadis ini 

shahih). 

Semua keutamaan di atas jelas sekali menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah AS tidak sama 

dengan sahabat-sahabat Nabi ra. Beliau AS memiliki keutamaan jauh di atas mereka. Mereka 

para sahabat Nabi lebih layak merujuk dan berpedoman kepada Beliau Sayyidah Fatimah AS 

yang merupakan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Bukankah mereka para sahabat Nabi ra telah 

mendengarkan wasiat Rasulullah SAW dalam hadis Tsaqalain bahwa mereka harus 

berpegang teguh kepada Al Quran dan Ahlul Bait. Jadi sungguh aneh sekali kalau ada yang 

berkata bahwa Sayyidah Fatimah AS layaknya sahabat Nabi yang lain yang juga bisa salah 

atau dipengaruhi kecenderungan pribadi, atau pendapat Beliau AS hanyalah penafsiran yang 

juga bisa salah, pendapat ini jelas bertentangan dengan dalil yang shahih. Oleh karena itu 

Seandainya ada perselisihan antara Sayyidah Fatimah AS dan sahabat Nabi ra maka sudah 

pasti kebenaran ada pada Sayyidah Fatimah AS karena Beliau AS adalah pribadi yang 

disucikan oleh Allah SWT dan senantiasa berada dalam kebenaran. 
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Al Quran Dan Hadis Menyatakan Ahlul Bait Selalu 

Dalam Kebenaran 

Posted on November 25, 2007 by secondprince  

Ahlul Bait adalah Pribadi-pribadi yang selalu berada dalam kebenaran 

Mereka mendapat kemuliaan yang begitu besar yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan 

Hadis. Banyak sekali isu-isu seputar masalah ini yang membuat orang enggan membahasnya. 

Yang saya maksud itu adalah Bagaimana sebenarnya kedudukan Ahlul Bait Rasulullah SAW 

dalam Islam. Ada sebagian kelompok yang sangat memuliakan Ahlul Bait, berpedoman 

kepada Mereka dan Mengambil Ilmu dari Mereka. Ada juga kelompok yang lain yang juga 

memuliakan Ahlul Bait dan mendudukkan mereka layaknya seperti Sahabat Nabi SAW yang 

juga memiliki keutamaan yang besar. Ada perbedaan yang besar diantara kedua kelompok 

ini. 

 Kelompok yang pertama memiliki pandangan bahwa Ahlul Bait adalah pedoman bagi 

umat islam agar tidak sesat sehingga Mereka adalah Pribadi-pribadi yang ma‘sum 

dan terbebas dari kesalahan. Kelompok yang pertama ini adalah Islam Syiah 

 Kelompok yang kedua memiliki pandangan bahwa Ahlul Bait tidak ma‘sum 

walaupun memiliki banyak keutamaan sehingga Mereka juga tidak terbebas dari 

kesalahan. Kelompok yang kedua ini adalah Islam Sunni. 

Tulisan ini adalah Analisis tentang bagaimana sebenarnya kedudukan Ahlul Bait dalam 

Islam. Sumber-sumber yang saya pakai sepenuhnya adalah hadis-hadis dalam Kitab Hadis 

Sunni. Sebelumnya perlu ditekankan bahwa tulisan ini berusaha untuk menelaah pandangan 

manakah yang benar dan sesuai dengan dalil perihal kedudukan Ahlul Bait Rasulullah SAW. 

Sebaiknya perlu juga dijelaskan bahwa pembahasan seputar kemuliaan Ahlul Bait ini tidak 

perlu selalu dikaitkan dengan Sunni atau Syiah. Maksudnya bagaimanapun nantinya 

pandangan saya tidak perlu dikaitkan dengan apakah saya Sunni atau Syiah karena memang 

bukan itu inti masalahnya. Cukup lihat dalil atau argumen yang dipakai dan nilailah sendiri 

benar atau tidak. 

. 

. 

Kemuliaan Ahlul Bait Dalam Al Quran 

Al Quran dalam Surah Al Ahzab 33 telah menyatakan kedudukan Ahlul Bait bahwa Mereka 

adalah Pribadi-pribadi yang disucikan oleh Allah SWT. 

Mari kita lihat Al Ahzab ayat 33 yang berbunyi 

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

ta‟atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan 

dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait dan mensucikanmu sesuci-sucinya. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/
https://secondprince.wordpress.com/2007/11/25/al-quran-dan-hadis-menyatakan-ahlul-bait-selalu-dalam-kebenaran/
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Jika kita melihat ayat sebelum dan sesudah ayat ini maka dengan sekilas kita dapat 

menyimpulkan bahwa Ahlul Bait yang dimaksud itu adalah istri-istri Nabi SAW karena 

memang ayat sebelumnya ditujukan pada istri-istri Nabi SAW. Pemahaman seperti ini dapat 

dibenarkan jika tidak ada dalil shahih yang menjelaskan tentang ayat ini. Mari kita bahas. 

Kita sepakat bahwa Al Quran diturunkan secara berangsur-angsur, artinya tidak diturunkan 

sekaligus dalam bentuk kitab yang utuh melainkan diturunkan sebagian-sebagian. Untuk 

mengetahui kapan ayat-ayat Al Quran diturunkan kita harus merujuk kepada Asbabun 

Nuzulnya. Tapi sayangnya tidak semua ayat Al Quran terdapat asbabun nuzul yang shahih 

menjelaskan sebab turunnya. Berdasarkan hal ini maka ayat-ayat dalam al Quran dibagi 

menjadi 

1. Ayat Al Quran yang memiliki Asbabun Nuzul atau sebab turunnya. Maksudnya ayat 

ini turun berkaitan dengan peristiwa atau tujuan tertentu. Hal ini diketahui dengan 

hadis asbabun nuzul yang shahih. 

2. Ayat Al Quran yang tidak memiliki Asbabun Nuzul atau sebab turunnya karena 

memang tidak ada asbabun nuzul yang shahih yang menjelaskan sebab turunnya 

Lalu apa kaitannya dengan pembahasan ini?.  Ternyata terdapat asbabun nuzul yang shahih 

yang menjelaskan turunnya penggalan terakhir surah Al Ahzab 33 yang lebih dikenal dengan 

sebutan Ayat Tathhir(ayat penyucian) yaitu penggalan 

Innamaa Yuriidullaahu Liyudzhiba ‟Ankumurrijsa Ahlalbayti Wayuthahhirakum 

Tathhiiraa.(QS Al Ahzab 33)  

Yang arti atau terjemahannya adalah  

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul 

Bait dan mensucikanmu sesuci-sucinya. 

Ternyata banyak Hadis-hadis shahih dan jelas yang menyatakan bahwa ayat Innamaa 

Yuriidullaahu Liyudzhiba ‟Ankumurrijsa Ahlalbayti Wayuthahhirakum Tathhiiraa.(QS Al 

Ahzab 33) turun sendiri terpisah dari ayat sebelum dan sesudahnya. Artinya ayat tersebut 

tidak terkait dengan ayat sebelum dan sesudahnya yang ditujukan untuk istri-istri Nabi SAW. 

Ayat tersebut justru ditujukan untuk Pribadi-pribadi yang lain dan bukan istri-istri Nabi 

SAW. Mungkin ada yang akan berpendapat bahwa yang seperti ini sama halnya dengan 

Mutilasi ayat, hal ini jelas tidak benar karena ayat yang dimaksud memang ditujukan untuk 

pribadi tertentu sesuai dengan asbabun nuzulnya. 

Sebenarnya Ada dua cara untuk mengetahui siapa yang dituju oleh suatu Ayat dalam Al 

Quran. 

 Cara yang pertama adalah dengan melihat ayat sebelum dan ayat sesudah dari ayat 

yang dimaksud, memahaminya secara keseluruhan dan baru kemudian menarik 

kesimpulan. 

 Cara kedua adalah dengan melihat Asbabun Nuzul dari Ayat tersebut yang terdapat 

dalam hadis yang shahih tentang turunnya ayat tersebut. 

Cara pertama yaitu dengan melihat urutan ayat, jelas memiliki syarat bahwa ayat-ayat 

tersebut diturunkan secara bersamaan atau diturunkan berkaitan dengan individu-individu 
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yang sama. Dan untuk mengetahui hal ini jelas dengan melihat Asbabun Nuzul ayat tersebut. 

Jadi sebenarnya baik cara pertama atau kedua sama-sama memerlukan asbabun nuzul ayat 

tersebut. Seandainya terdapat dalil yang shahih dari asbabun nuzul suatu ayat tentang siapa 

yang dituju dalam ayat tersebut maka hal ini jelas lebih diutamakan ketimbang melihat 

urutan ayat baik sebelum maupun sesudahnya. Alasannya adalah ayat-ayat Al Quran tidaklah 

diturunkan secara bersamaan melainkan diturunkan berangsur-angsur. Oleh karenanya dalil 

shahih dari Asbabun Nuzul jelas lebih tepat menunjukkan siapa yang dituju dalam ayat 

tersebut. 

Berbeda halnya apabila tidak ditemukan dalil shahih yang menjelaskan Asbabun Nuzul ayat 

tersebut. Maka dalam hal ini jelas lebih tepat dengan melihat urutan ayat baik sebelum 

maupun sesudahnya untuk menangkap maksud kepada siapa ayat tersebut ditujukan. 

Jadi ini bukan mutilasi ayat tapi memang ayatnya turun sendiri terpisah dari ayat sebelum 

maupun sesudahnya dan ditujukan untuk pribadi-pribadi tertentu. Hal ini berdasarkan hadis-

hadis yang menjelaskan Asbabun Nuzul Ayat Tathir, Hadis ini memiliki derajat yang sahih 

dan dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah, Ahmad, Al Tirmidzi, Al Bazzar, Ibnu Jarir Ath 

Thabari, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, Ath Thabrani, Al Baihaqi dan Al Hafiz Al 

Hiskani. Berikut adalah hadis riwayat Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. 

Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah yang berkata, “Ayat berikut ini turun 

kepada Nabi Muhammad SAW, Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan 

dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.(QS Al Ahzab 33). 

Ayat tersebut turun di rumah Ummu Salamah , lalu Nabi Muhammad SAW memanggil 

Fathimah, Hasan dan Husain, lalu Rasulullah SAW menutupi mereka dengan kain sedang Ali 

bin Abi Thalib ada di belakang punggung Nabi SAW .Beliau SAW pun menutupinya dengan 

kain Kemudian Beliau bersabda” Allahumma( ya Allah ) mereka itu Ahlul BaitKu maka 

hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah 

berkata,” Dan apakah aku beserta mereka wahai Rasulullah SAW? . Beliau bersabda “ 

engkau mempunyai tempat sendiri dan engkau menuju kebaikan”. (Hadis Sunan Tirmidzi no 

3205 dan no 3871 dinyatakan shahih oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani dalam Shahih Sunan 

Tirmidzi). 

Dari hadis ini dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut 

1. Bahwa ayat ini turun di rumah Ummu Salamah ra, dan terpisah dari ayat sebelum 

maupun sesudahnya. Hadis itu menjelaskan bahwa yang turun itu hanya penggalan 

ayat Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu 

wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya. 
2. Ahlul Bait yang dimaksud dijelaskan sendiri oleh Nabi SAW melalui kata-kata Beliau 

SAW “Ya Allah, mereka adalah Ahlul BaitKu” Pernyataan ini ditujukan pada 

mereka yang diselimuti kain oleh Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Fatimah as, Imam 

Ali as, Imam Hasan as dan Imam Husain as. 
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3. Ayat ini tidak ditujukan untuk istri-istri Nabi SAW. Buktinya adalah Pertanyaan 

Ummu Salamah. Pertanyaan Ummu Salamah mengisyaratkan bahwa ayat itu tidak 

ditujukan untuk istri-istri Nabi SAW, karena jika Ayat yang dimaksud memang turun 

untuk istri-istri Nabi SAW maka seyogyanya Ummu Salamah tidak perlu bertanya 

Dan apakah aku beserta mereka wahai Rasulullah SAW?. Bukankah jika ayat 

tersebut turun mengikuti ayat sebelum maupun sesudahnya maka adalah jelas bagi 

Ummu Salamah bahwa Beliau ra selaku istri Nabi SAW juga dituju dalam ayat 

tersebut dan Beliau ra tidak akan bertanya kepada Rasulullah SAW. Adanya 

pertanyaan dari Ummu Salamah ra menyiratkan bahwa ayat ini benar-benar terpisah 

dari ayat yang khusus untuk Istri-istri Nabi SAW. Sekali lagi ditekankan kalau 

memang ayat itu jelas untuk istri-istri Nabi SAW maka Ummu Salamah ra tidak perlu 

bertanya lagi “Dan apakah aku bersama mereka wahai Nabi Allah?”.  

4. Penolakan Rasulullah SAW terhadap pertanyaan Ummu Salamah, Beliau SAW 

bersabda “ engkau mempunyai tempat sendiri dan engkau menuju kebaikan”. Hal ini 

menunjukkan Ummu Salamah selaku salah satu Istri Nabi SAW tidaklah bersama 

mereka Ahlul Bait yang dituju oleh ayat ini. Beliau Ummu Salamah ra mempunyai 

kedudukan tersendiri dan bukanlah Ahlul Bait yang dimaksud dalam ayat ini. 

Kesimpulan dari hadis-hadis Asbabun nuzul ayat tathhir adalah Ahlul Bait dalam Al Ahzab 

33 itu adalah  

1. Rasulullah SAW sendiri karena ayat itu turun untuk Beliau berdasarkan kata-kata 

Ayat berikut ini turun kepada Nabi Muhammad SAW 
2. Mereka yang diselimuti kain oleh Rasulullah SAW dan dinyatakan bahwa mereka 

adalah Ahlul Bait Rasulullah SAW yang dimaksud yaitu Sayyidah Fatimah as, Imam 

Ali as, Imam Hasan as dan Imam Husain as. 

Terdapat beberapa ulama ahlus sunnah yang menyatakan bahwa ayat tathiir adalah 

khusus untuk Ahlul Kisa‘ (Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah as, Imam Ali as, Imam Hasan 

as dan Imam Husain as) yaitu 

1. Ibnu Jarir Ath Thabari dalam kitab Tafsir Ath Thabary juz I hal 50 ketika menafsirkan 

ayat ini beliau membatasi cakupan Ahlul Bait itu hanya pada diri Nabi SAW, Ali, 

Fathimah, Hasan dan Husain dan menyatakan bahwa ayat tersebut hanya untuk 

Mereka berlima (merujuk pada berbagai riwayat yang dikutip Thabari). 

2. Abu Ja‘far Ath Thahawi dalam kitab Musykil Al Atsar juz I hal 332-339 setelah 

meriwayatkan berbagai hadis tentang ayat ini beliau menyatakan bahwa ayat tathiir 

ditujukan untuk Rasulullah SAW, Ali, Fathimah, Hasan dan Husain dan tidak ada lagi 

orang selain Mereka. Beliau juga menolak anggapan bahwa Ahlul Bait yang dituju 

oleh ayat ini adalah istri-istri Nabi SAW. Beliau menulis Maka kita mengerti bahwa 

pernyataan Allah dalam Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa 

dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya. (Al-Ahzab :33) 

ditujukan pada orang-orang yang khusus dituju olehNya untuk mengingatkan akan 

derajat Mereka yang tinggi dan para istri Rasulullah SAW hanyalah yang dituju pada 

bagian yang sebelumnya dari ayat itu yaitu sebelum ditujukan pada orang-orang 

tersebut”. 
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Mungkin terdapat keraguan sehubungan dengan urutan ayat Al Ahzab 33, kalau 

memang ayat tersebut hanya ditujukan untuk Ahlul Kisa‘ kenapa ayat ini terletak diantara 

ayat-ayat yang membicarakan tentang istri-istri Nabi. Perlu ditekankan bahwa peletakan 

susunan ayat-ayat dalam Al Quran adalah dari Nabi SAW dan juga diketahui bahwa ayat ayat 

Al Quran diturunkan berangsur-angsur, pada dasarnya kita tidak akan menyelisihi urutan ayat 

kecuali terdapat dalil yang shahih yang menunjukkan bahwa ayat tersebut turun sendiri dan 

tidak berkaitan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya. Berikut akan diberikan contoh lain 

tentang ini, yaitu penggalan Al Maidah ayat 3 

“Pada pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu ni‟mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. 

Ayat di atas adalah penggalan Al Maidah ayat 3 yang turun sendiri di arafah 

berdasarkan Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahih Bukhari no 4606 , 

Muslim dalam Shahih Muslim, no 3017 tidak terkait dengan ayat sebelum maupun 

sesudahnya yang berbicara tentang makanan yang halal dan haram. 

Dari Thariq bin Syihab, ia berkata, „Orang Yahudi berkata kepada Umar, „Sesungguhnya 

kamu membaca ayat yang jika berhubungan kepada kami, maka kami jadikan hari itu 

sebagai hari besar‟. Maka Umar berkata, „Sesungguhnya saya lebih mengetahui dimana ayat 

tersebut turun dan dimanakah Rasulullah SAW ketika ayat tersebut diturunkan kepadanya, 

yaitu diturunkan pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) dan Rasulullah SAW berada di Arafah. 

Sufyan berkata: “Saya ragu, apakah hari tsb hari Jum‟at atau bukan (dan ayat yang 

dimaksud tersebut) adalah “Pada pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni‟mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu 

jadi agama bagimu” (H.R.Muslim, kitab At-Tafsir) 

. 

. 

Makna Ayat Tathir  

Innamaa Yuriidullaahu Liyudzhiba ‟Ankumurrijsa Ahlalbayti Wayuthahhirakum 

Tathhiiraa.(QS Al Ahzab 33) 

Innama 
Setelah mengetahui bahwa ayat ini ditujukan untuk ahlul kisa‘(Rasulullah SAW, Sayyidah 

Fathimah AS, Imam Ali AS, Imam Hasan AS dan Imam Husain AS) sekarang akan dibahas 

makna dari ayat tersebut. Ayat ini diawali dengan kata Innama, dalam bahasa arab kata ini 

memiliki makna al hashr atau pembatasan. Dengan demikian lafal ini menunjukkan bahwa 

kehendak Allah itu hanya untuk menghilangkan ar rijs dari Ahlul Bait as dan menyucikan 

Mereka sesuci-sucinya. Allah SWT tidak menghendaki hal itu dari selain Ahlul Bait as dan 

tidak juga menghendaki hal yang lain untuk Ahlul Bait as. 
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Yuridullah 
Setelah kata Innama diikuti kata yuridullah yang berarti Allah berkehendak, perlu dijelaskan 

terlebih dahulu bahwa iradah Allah SWT terbagi dua yaitu iradah takwiniyyah dan iradah 

tasyri‟iyyah. Iradah takwiniyyah adalah iradah Allah yang bersifat pasti atau niscaya terjadi, 

hal ini dapat dilihat dari ayat berikut 

“Sesungguhnya perintahNya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadaNya 

„Jadilah „maka terjadilah ia”(QS Yasin :82) 

“Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apanila Kami menghendakinya,Kami 

hanya berkata kepadanya „Jadilah‟maka jadilah ia”(QS An Nahl :40) 

“Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki”(QS Hud:107) 

Sedangkan yang dimaksud Iradah tasyri‟iyah adalah Iradah Allah SWT yang terkait dengan 

penetapan hukum syariat bagi hamba-hambanya agar melaksanakannya dengan ikhtiar 

mereka sendiri. Dalam hal ini iradah Allah SWT adalah penetapan syariat adapun 

pelaksanaannya oleh hamba adalah salah satu tujuan penetapan syariat itu, oleh karenanya 

terkadang tujuan itu terealisasi dan terkadang tidak sesuai dengan pilihan hamba itu sendiri 

apakah mematuhi syariat yang telah ditetapkan Allah SWT atau melanggarnya. Contoh 

iradah ini dapat dilihat pada ayat berikut 

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah)bulan ramadhan,bulan yang didalamnya 

diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 

petunjuk itu dan pembeda(antara yang haq dan yang bathil).Karena itu barangsiapa 

diantara kamu hadir di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu dan barang 

siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka(wajiblah baginya berpuasa) 

sebanyak hari yang ditinggalkannya itu,pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.Dan hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang 

diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur”.(QS Al Baqarah :185). 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu hendak mengerjakan sholat,maka basuhlah muka 

dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan kakimusampai dengan kedua mata 

kaki dan jika kamu junub maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau 

kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh 

air,maka bertanyamumlah dengan tanah yang baik(bersih) sapulah muka dan tanganmu 

dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 

kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur”.(QS Al Maidah : 6) 

 

Iradah dalam Al Baqarah 185 adalah berkaitan dengan syariat Allah tentang puasa dimana 

aturan-aturan yang ditetapkan Allah itu adalah untuk memudahkan manusia dalam 

melaksanakannya,sehingga iradah ini akan terwujud pada orang yang berpuasa. Sedangkan 

yang tidak mau berpuasa jelas tidak ada hubungannya dengan iradah ini. Begitu juga Iradah 

dalam Al Maidah ayat 6 dimana Allah hendak membersihkan manusia dan menyempurnakan 

nikmatnya bagi manusia supaya manusia bersyukur, iradah ini jelas terkait dengan syariat 

wudhu dan tanyamum yang Allah tetapkan oleh karenanya iradah ini akan terwujud bagi 

orang yang bersuci sebelum sholat dengan wudhu dan tanyamum dan ini tidak berlaku bagi 

orang yang tidak bersuci baik dengan wudhu atau tanyamum. Dan perlu ditekankan bahwa 

iradah tasyri‘iyah ini ditujukan pada semua umat muslim yang melaksanakan syariat Allah 

SWT tersebut termasuk dalam hal ini Ahlul Bait as. 
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Iradah dalam Ayat tathhiir adalah iradah takwiniyah dan bukan iradah tasyri‟iyah artinya 

tidak terkait dengan syariat tertentu yang Allah tetapkan, tetapi iradah ini bersifat niscya atau 

pasti terjadi. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut 

1. Penggunaan lafal Innama yang bermakna hashr atau pembatasan menunjukkan arti 

bahwa Allah tidak berkehendak untuk menghilangkan rijs dengan bentuk seperti itu 

kecuali dari Ahlul Bait, atau dengan kata lain kehendak penyucian ini terbatas hanya 

pada pribadi yang disebut Ahlul Bait dalam ayat ini. 

2. Berdasarkan asbabun nuzulnya ayat ini seperti dalam hadis riwayat Turmudzi di atas 

tidak ada penjelasan bahwa iradah ini berkaitan dengan syariat tertentu yang Allah 

tetapkan. 

3. Allah memberi penekanan khusus setelah kata kerja liyudzhiba(menghilangkan) 

dengan firmannya wa yuthahhirakum tathiira. Dan kata kerja kedua ini wa 

yuthahhirakum(menyucikanmu) dikuatkan dengan mashdar tathiira(sesuci-

sucinya)yang mengakhiri ayat tersebut. Penekanan khusus ini merupakan salah satu 

petunjuk bahwa iradah Allah ini adalah iradah takwiniyah. 

Li yudzhiba „An kumurrijsa Ahlal bait  
Kemudian kalimat selanjutnya adalah li yudzhiba „an kumurrijsa ahlal bait . Kalimat tersebut 

menggunakan kata „an bukan min. Dalam bahasa Arab, kata ‟an digunakan untuk sesuatu 

yang belum mengenai, sementara kata min digunakan untuk sesuatu yang telah mengenai. 

Oleh karena itu, kalimat tersebut memiliki arti untuk menghilangkan rijs dari Ahlul Bait 

(sebelum rijs tersebut mengenai Ahlul Bait), atau dengan kata lain untuk menghindarkan 

Ahlul Bait dari rijs. Sehingga jelas sekali, dari kalimat ini terlihat makna kesucian Ahlul Bait 

dari rijs. Lagipula adalah tidak tepat menisbatkan bahwa sebelumnya mereka Ahlul bait 

memiliki rijs kemudian baru Allah menyucikannya karena Ahlul Bait yang disucikan dalam 

ayat ini meliputi Imam Hasan dan Imam Husain yang waktu itu masih kecil dan belum 

memiliki rijs. 

Ar Rijs 
Dalam Al Quran terdapat cukup banyak ayat yang menggunakan kata rijs, diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

“Sesungguhny,a (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah perbuatan keji (rijs) termasuk perbuatan setan” (QS Al Maidah: 90). 

“Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis (rijs) dan jauhilah perkataan-perkataan 

dusta” (QS Al Hajj: 30). 

“Dan adapun orang orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat ini 

bertambah kekafiran (rijs) mereka, di samping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka 

mati dalam keadaan kafir” (QS At Taubah: 125). 

“Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis (rijs)” (QS 

At Taubah: 95). 

“Dan Allah menimpakan kemurkaan (rijs) kepada orang-orang yang tidak mempergunakan 

akalnya” (QS Yunus: 100). 

Dari semua ayat-ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rijs adalah segala hal bisa dalam 

bentuk keyakinan atau perbuatan yang keji, najis yang tidak diridhai dan menyebabkan 

kemurkaan Allah SWT.  

Asy Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir jilid 4 hal 278 menulis, 
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“… yang dimaksud dengan rijs ialah dosa yang dapat menodai jiwa jiwa yang disebabkan 

oleh meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan apa-apa yang 

dilarang oleh-Nya. Maka maksud dari kata tersebut ialah seluruh hal yang di dalamnya tidak 

ada keridhaan Allah SWT”.  

Kemudian ia melanjutkan, 

“Firman `… dan menyucikan kalian… „ maksudnya adalah: `Dan menyucikan kalian dari 

dosa dan karat (akibat bekas dosa) dengan penyucian yang sempurna.‟ Dan dalam 

peminjaman kata rijs untuk arti dosa, serta penyebutan kata thuhr setelahnya, terdapat 

isyarat adanya keharusan menjauhinya dan kecaman atas pelakunya”. 

Lalu ia menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh 

Al Hakim, At Turmudzi, Ath Thabarani, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam kitab Ad 

Dalail jilid 4 hal 280, bahwa Nabi saw. bersabda dengan sabda yang panjang, dan pada 

akhirnya beliau mengatakan “Aku dan Ahlul BaitKu tersucikan dari dosa-dosa”. (kami telah 

membahas secara khusus hadis ini di bagaian yang lain) 

Ibnu Hajar Al Haitami Al Makki dalam kitab Ash Shawaiq hal 144-145 berkata, 

“Ayat ini adalah sumber keutamaan Ahlul Bait, karena ia memuat mutiara keutamaan dan 

perhatian atas mereka. Allah mengawalinya dengan innama yang berfungsi sebagai 

pengkhususan kehendakNya untuk menghilangkan hanya dari mereka rijs yang berarti dosa 

dan keraguan terhadap apa yang seharusnya diimani dan menyucikan mereka dari seluruh 

akhlak dan keadaan tercela.” 

Jalaluddin As Suyuthi dalam kitab Al lklil hal 178 menyebutkan bahwa 

kesalahan adalah rijs, oleh karena itu kesalahan tidak mungkin ada pada Ahlul Bait. 

Semua penjelasan diatas menyimpulkan bahwa Ayat tathiir ini memiliki makna bahwa Allah 

SWT hanya berkehendak untuk menyucikan Ahlul Bait dari semua bentuk keraguan dan 

perbuatan yang tercela termasuk kesalahan yang dapat menyebabkan dosa dan kehendak ini 

bersifat takwiniyah atau pasti terjadi. Selain itu penyucian ini tidak berarti bahwa sebelumnya 

terdapat rijs tetapi penyucian ini sebelum semua rijs itu mengenai Ahlul Bait atau dengan 

kata lain Ahlul Bait dalam ayat ini adalah pribadi-pribadi yang dijaga dan dihindarkan oleh 

Allah SWT dari semua bentuk rijs. Jadi tampak jelas sekali bahwa ayat ini telah menjelaskan 

tentang kedudukan yang mulia dari Ahlul Bait yaitu Rasulullah SAW, Imam Ali as, Sayyidah 

Fathimah Az Zahra as, Imam Hasan as dan Imam Husain as. Penyucian ini menetapkan 

bahwa Mereka Ahlul Bait senantiasa menjauhkan diri dari dosa-dosa dan senantiasa 

berada dalam kebenaran. Oleh karenanya tepat sekali kalau mereka adalah salah satu 

dari Tsaqalain selain Al Quran yang dijelaskan Rasulullah SAW sebagai tempat 

berpegang dan berpedoman umat islam agar tidak tersesat. 

. 

. 

Kemuliaan Ahlul Bait Dalam Hadis Rasulullah SAW  
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Rasulullah SAW bersabda. “Kutinggalkan kepadamu dua peninggalan (Ats Tsaqalain), kitab 

Allah dan Ahlul BaitKu. Sesungguhnya keduanya tak akan berpisah, sampai keduanya 

kembali kepadaKu di Al Haudh“ (Mustadrak As Shahihain Al Hakim juz III hal 148 Al 

Hakim menyatakan dalam Al Mustadrak As Shahihain bahwa sanad hadis ini shahih 

berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim). 

Hadis-hadis Shahih dari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka Ahlul Bait AS adalah 

pedoman bagi umat Islam selain Al Quranul Karim. Mereka Ahlul Bait senantiasa bersama 

Al Quran dan senantiasa bersama kebenaran. 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi,Ahmad,Thabrani,Thahawi dan 

dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al 

Shahihah no 1761) 

Hadis ini menjelaskan bahwa manusia termasuk sahabat Nabi diharuskan berpegang teguh 

kepada Al Quran dan Ahlul Bait. Ahlul Bait yang dimaksud dijelaskan sendiri dalam Hadis 

Sunan Tirmidzi di atas atau Hadis Kisa‟ yaitu Sayyidah Fathimah AS, Imam Ali AS, 

Imam Hasan AS dan Imam Husain AS. 

Selain itu ada juga hadis 

Hanash Kanani meriwayatkan “aku melihat Abu Dzar memegang pintu ka‟bah 

(baitullah)dan berkata”wahai manusia jika engkau mengenalku aku adalah yang engkau 

kenal,jika tidak maka aku adalah Abu Dzar.Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 

“Ahlul BaitKu seperti perahu Nabi Nuh, barangsiapa menaikinya mereka akan selamat dan 

barangsiapa yang tidak mengikutinya maka mereka akan tenggelam”.(Hadis riwayat Hakim 

dalam Mustadrak Ash Shahihain jilid 2 hal 343 dan Al Hakim menyatakan bahwa hadis ini 

shahih). 

Hadis ini menjelaskan bahwa Ahlul Bait seperti bahtera Nuh dimana yang menaikinya akan 

selamat dan yang tidak mengikutinya akan tenggelam. Mereka Ahlul Bait Rasulullah SAW 

adalah pemberi petunjuk keselamatan dari perpecahan. 

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda”Bintang-bintang adalah petunjuk 

keselamatan penghuni bumi dari bahaya tenggelam di tengah lautan.Adapun Ahlul BaitKu 

adalah petunjuk keselamatan bagi umatKu dari perpecahan.Maka apabila ada kabilah arab 

yang berlawanan jalan dengan Mereka niscaya akan berpecah belah dan menjadi partai 

iblis”. 

(Hadis riwayat Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain jilid 3 hal 149, Al Hakim 

menyatakan bahwa hadis ini shahih sesuai persyaratan Bukhari Muslim). 

Begitu besarnya kemuliaan Ahlul Bait Rasulullah SAW ini membuat mereka jelas tidak bisa 

dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi ra. Tidak benar jika dikatakan bahwa Ahlul Bait 

sama halnya sahabat-sahabat Nabi ra sama-sama memiliki keutamaan yang besar karena jelas 

sekali berdasarkan dalil shahih di atas bahwa Ahlul Bait kedudukannya lebih tinggi karena 

Mereka adalah tempat rujukan bagi para sahabat Nabi setelah Rasulullah SAW meninggal. 

Jadi tidak tepat kalau dikatakan Ahlul Bait juga bisa salah, atau sahabat Nabi bisa mengajari 

Ahlul Bait atau Menyalahkan Ahlul Bait. Sekali lagi, Al Quran dan Hadis di atas sangat 
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jelas menunjukkan bahwa mereka Ahlul Bait akan selalu bersama kebenaran oleh 

karenanya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya(termasuk sahabat-sahabat Beliau 

SAW) untuk berpegang teguh dengan Mereka Ahlul Bait.  

 

Kekeliruan Hafiz Firdaus Dalam Memahami 

Hadis Tsaqalain 

Posted on Oktober 30, 2007 by secondprince  

Kekeliruan Hafiz Firdaus Dalam Memahami Hadis Tsaqalain 

 

Hadis Tsaqalain memang merupakan hadis yang seringkali dipermasalahkan di sisi Sunni 

baik dari segi sanad maupun matannya. Sayangnya permasalahan tersebut adalah 

permasalahan yang dicari-cari, seperti meragukan sanad-sanadnya padahal sanad hadis ini 

adalah shahih dan mutawatir atau melakukan takwil terhadap maknanya karena khawatir 

akan menjadi hujjah bagi Syiah, padahal makna hadis itu begitu jelas sehingga penakwilan 

terhadap maknanya kelihatan sekali dibuat-buat agar tidak menjadi hujjah bagi Syiah. 

Penakwilan seperti ini yang dilakukan oleh Hafiz Firdaus dalam bukunya “Jawaban Ahlus 

Sunnah Kepada Syiah Rafidhah Dalam Persoalan Khalifah”. Tulisan Hafiz Firdaus tentang 

Hadis Tsaqalain dapat anda lihat disini.  

Perlu ditekankan Hadis Tsaqalain ini benar-benar terdapat dalam kitab hadis Sunni, oleh 

karena itu lebih baik disingkirkan pikiran-pikiran yang menganggap pembahasan hadis ini 

selalu berkaitan dengan Syiah. Masalah Syiah memakai hadis ini sebagai hujjah itu masalah 

lain. Yang ingin dibahas itu bagaimana sebenarnya pemahaman yang benar terhadap hadis ini 

tanpa dipengaruhi kecenderungan untuk menolak Syiah. Kecenderungan menolak Syiah atau 

kedengkian kepada Syiah membuat mata seringkali tertutup dari pemahaman yang benar. 

Seolah yang benar bukan terletak pada Teks Hadis itu sendiri tapi terletak pada sejauh apa 

pemahaman hadis itu berbeda dengan apa yang dikatakan Syiah. Seolah-olah pemahaman 

yang berbeda dengan apa yang dipahami Syiah atau pemahaman yang menjatuhkan Syiah 

maka pemahaman itu akan menjadi benar dengan sendirinya. Sebaliknya setiap pemahaman 

yang dapat dijadikan hujjah oleh Syiah maka itu menjadi salah. Pemahaman seperti inilah 

yang ditunjukkan Hafiz Firdaus dalam bukunya dan pemahaman beliau itu benar-benar 

keliru. 

Hafiz Firdaus ketika membahas Hadis Tsaqalain benar-benar dipengaruhi oleh 

prakonsepsinya bahwa Apapun yang menjadi Hujjah Syiah adalah bathil. Oleh karena itu 

pembahasan Beliau itu berputar-putar pada bagaimana cara memahami Hadis Tsaqalain agar 

tidak menjadi hujjah Syiah bahkan sebaliknya menjadi serangan terhadap Syiah. Sudah jelas 

sekali sikap yang seperti ini benar-benar tidak objektif dan memang sangat dipaksakan. Sikap 

seperti ini memang mempunyai niat tertentu dalam rangka untuk menjatuhkan Syiah. 

Strategi yang seringkali dilakukan oleh tipe-tipe orang seperti ini untuk menjatuhkan Syiah 

adalah berusaha menanamkan sugesti kepada para pembacanya bahwa “Apapun Yang 

Dikatakan Syiah Adalah Sesat”. Bukti nyata untuk hal ini dapat anda lihat dalam tulisannya 

ketika Hafiz Firdaus membahas hadis-hadis yang dijadikan hujjah bagi Syiah, beliau selalu 

berkata 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/30/kekeliruan-hafiz-firdaus-dalam-memahami-hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/30/kekeliruan-hafiz-firdaus-dalam-memahami-hadis-tsaqalain/
http://abuhaekal.wordpress.com/2007/08/15/hadits-hadits-rasulullah-yang-dijadikan-hujjah-oleh-syiah-hadits-al-tsaqalain/
http://abuhaekal.wordpress.com/2007/08/15/hadits-hadits-rasulullah-yang-dijadikan-hujjah-oleh-syiah-hadits-al-tsaqalain/
http://abuhaekal.wordpress.com/2007/08/15/hadits-hadits-rasulullah-yang-dijadikan-hujjah-oleh-syiah-hadits-al-tsaqalain/
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“Hadis ini justru adalah sebaik-baik dalil untuk membatalkan hujjah Syiah atau hadis ini 

justru dengan jitu membatalkan doktrin Syiah”. 

Padahal kalau dilihat dan dipikirkan dengan seksama yang dia katakan sebaik-baik dalil itu 

benar-benar dipaksakan dan dibuat-buat. (jadi dimana jitunya) 

Begitulah memang dan tentu bisa diduga, mereka yang dengki kepada Syiah akan berteriak 

kegirangan ketika mereka melihat ternyata Hujjah Syiah dikatakan bathil. Dalam pikiran 

mereka Syiah itu kafir dan sesat. Kemudian dengan pikiran seperti ini nyata sekali kalau 

mereka tidak akan menilai objektif apapun yang menjadi hujjah Syiah, bagi mereka yang 

penting Syiah salah. Sehingga adanya bantahan dari siapapun terhadap Syiah akan membuat 

mereka senang walaupun bantahan itu sendiri ngawur dan dibuat-buat. Tentu saja kedengkian 

dan kebencian membuat mereka tidak bisa berpikir kritis dan tidak bisa memahami dengan 

benar karena yang diinginkan itu adalah penolakan. Jadi setiap penolakan terhadap Syiah 

akan menjadi kebenaran bagi mereka. Mari kita telaah pembahasan hadis Tsaqalain oleh 

Hafiz Firdaus ini dan akan ditunjukkan bahwa pembahasan ini tidak selalu berkaitan dengan 

Apa yang seharusnya bagi Sunni atau Apa yang dikatakan Syiah. Cukup kita lihat bagaimana 

Hadis Tsaqalain itu berbicara. 

Hafiz Firdaus memulai pembahasannya dengan hadis Tsaqalain riwayat Muslim dalam 

Shahih Muslim hadis no: 2408 (Kitab keutamaan para sahabat, Bab keutamaan „Ali bin Abi 

Thalib). 

bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam pernah bersabda Ketahuilah wahai manusia, 

sesungguhnya aku hanyalah manusia. Aku merasakan bahawa utusan Tuhan-Ku (Malaikat 

Maut) akan datang dan aku akan memenuhinya. Aku tinggalkan kepada kalian al-Tsaqalain 

(dua perkara yang penting): Yang pertama adalah Kitab Allah (al-Qur‟an), di dalamnya 

terdapat petunjuk dan cahaya. Maka berpegang teguhlah dengan Kitab Allah. (Perawi – 

Zaid bin Arqam – menjelaskan bahawa Rasulullah menekankan kepada berpegang dengan 

Kitab Allah. Kemudian Rasulullah menyambung):(Yang kedua ialah) Dan Ahl al-Baitku, aku 

peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-Baitku. Aku peringatkan kalian kepada Allah 

tentang Ahl al-Baitku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-Baitku. 

Kemudian beliau langsung membawakan hadis kedua yang dikeluarkan oleh Tirmizi di 

dalam kitab Sunan Tirmizi hadis no: 3874 (Kitab Manaqib, Bab Manaqib Ahl al-Bait). Juga 

dikeluarkan oleh Ahmad, Al-Thabarani dan Al-Thahawi dan dinilai sahih oleh Al-Albani di 

dalam Silsilah al-Ahadits al-Shahihah – hadis no: 1761. 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu . 

Perhatikan baik-baik setelah membawa kedua hadis ini beliau Hafiz Firdaus tidak 

menyangkal keshahihan hadis ini, artinya beliau sepakat bahwa kedua hadis tersebut 

memiliki sanad yang shahih. Sayangnya beliau melakukan akrobat yang aneh ketika 

memahami hadis ini. Tetapi sebelum berakrobat beliau sudah melakukan pembenaran 

terhadap akrobatnya sendiri, lihat kata-katanya 

“para pengkaji Syi„ah merumuskan bahawa Hadis al-Tsaqalain juga diriwayatkan oleh 

puluhan orang sahabat dan tercatit dalam ratusan kitab rujukan Ahl al-Sunnah. Rumusan ini 
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diterima dengan baik kerana para sahabat dan para tokoh Ahl al-Sunnah tersebut tidak 

sekadar meriwayat dan mencatit Hadis al-Tsaqalain akan tetapi mereka juga memahaminya 

dengan pemahaman yang benar. Bagaimanakah pemahaman tersebut? Ikutilah pembahasan 

seterusnya”.  

Tidak berlebihan kalau kita berpendapat bahwa Hafiz Firdaus juga membenarkan bahwa 

riwayat hadis Tsaqalain sangat banyak dan mutawatir. Dari kata-katanya itu juga ia 

menisbatkan pemahaman yang benar itu adalah pemahamannya dan pemahamannya itu 

mewakili pemahaman sahabat dan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah. Sugesti yang pas sekali bagi 

mereka yang pikirannya benar-benar tertutup. Padahal dalam karyanya itu tidak satupun dia 

mengutip pendapat sahabat dan tokoh Ahlus Sunnah perihal Hadis Tsaqalain.(pendapat 

Ajjuri yang dia kutip tidak memuat keterangan kalau yang dibicarakan itu adalah penafsiran 

Ajjuri terhadap hadis Tsaqalain) 

Hafiz Firdaus menafsirkan bahwa Hadis Tsaqalain menafikan Rasulullah SAW mewasiatkan 

jawatan khalifah bagi Ahlul Bait. Masalah inilah yang saya maksud berkaitan dengan apa 

yang dikatakan Syiah. Saya tidak akan membahas ini, mari kita lihat teks hadis Tsaqalain itu 

sendiri. Aku meninggalkan untuk kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya 

niscaya kalian tidak akan sesat. Kata- kata ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW 

meninggalkan sesuatu yang jika kita berpegang kepadanya niscaya kita tidak akan sesat, lalu 

apa itu? Kitab Allah dan Itrati Ahlul BaitKu . Ternyata keduanya Al Quran dan Ahlul Bait 

yang menjadi pegangan kita agar tidak sesat. Lihat sederhana bukan dan tidak perlu main 

akrobat segala. 

 

Lihat lagi riwayat Muslim Aku tinggalkan kepada kalian al-Tsaqalain (dua perkara yang 

penting), nah ada dua perkara penting yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Lalu apa itu? 

Yang pertama adalah Kitab Allah (al-Qur‟an), di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. 

Maka berpegang teguhlah dengan Kitab Allah. Jelas yang pertama Al Quran dan kita harus 

berpegang teguh kepadanya, lalu apa yang kedua? (Yang kedua ialah) Dan Ahl al-Baitku, 

aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-Baitku. Aku peringatkan kalian 

kepada Allah tentang Ahl al-Baitku. Aku peringatkan kalian kepada Allah tentang Ahl al-

Baitku. Yang kedua adalah Ahlul Bait, kata-kata Rasulullah SAW menunjukkan Rasulullah 

mengingatkan Kita akan Ahlul Bait, tapi apa persisnya peringatan itu tidak dijelaskan dalam 

hadis tersebut. 

Jadi bagaimana? Mari kita telaah, bukankah awalnya Rasulullah SAW berkata ada 2 perkara 

penting yang beliau tinggalkan, yang pertama Kitab Allah dan kita harus berpegang teguh 

kepadanya kemudian Ahlul Bait, nah kita harus apa dengan Ahlul Bait, peringatan itu kok 

tidak dijelaskan. Adalah tidak mungkin kalau Rasulullah SAW tidak menjelaskan perkara 

penting, jadi dengan kata lain peringatan itu sudah tercakup dalam pesan sebelumnya tentang 

Al Quran, artinya pesan Rasulullah SAW terhadap dua perkara itu adalah sama yaitu 

keharusan berpegang teguh pada keduanya. Seandainya peringatan Rasulullah SAW tentang 

Al Quran dan Ahlul Bait itu berbeda maksudnya maka Rasulullah SAW pasti akan langsung 

menjelaskannya. Artinya peringatan Rasulullah kepada Kita soal Ahlul Bait adalah 

hendaklah berpegang teguh padanya sama seperti Al Quran. Pemahaman seperti ini benar-

benar cocok dengan hadis Tsaqalain kedua riwayat Tirmizi, Ahmad, Thabrani dan Thahawi 

sebelumnya. 

Sedangkan yang dikatakan Hafiz Firdaus adalah penakwilan dan bukan zhahir hadis, lihat 

kata-katanya 
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Peringatan Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam dalam Hadis al-Tsaqalain adalah 

supaya kita umat Islam menjaga sikap terhadap Ahl al-Bait baginda. Hendaklah kita 

mencintai, berselawat, menghormati dan bersopan terhadap Ahl al-Bait radhiallahu „anhum 

dalam batasan yang ditetapkan oleh al-Qur‟an dan al-Sunnah yang sahih. 

Sekarang coba lihat lagi dalam hadis Tsaqalain baik riwayat Muslim , Tirmizi, Ahmad, 

Thabrani dan Thahawi adakah dalam teks hadis itu yang menyatakan bahwa peringatan 

Rasulullah SAW itu adalah supaya kita umat Islam menjaga sikap terhadap Ahl al-Bait 

baginda. Hendaklah kita mencintai, berselawat, menghormati dan bersopan terhadap Ahl al-

Bait radhiallahu „anhum. Tunjukkan kalau ada, itulah yang saya maksud akrobat yang aneh, 

memunculkan sesuatu yang tidak ada dalam teks hadis Tsaqalain berdasarkan pikirannya 

sendiri untuk menyimpangkan dari arti yang sebenarnya.  

Akrobat yang lain dari Hafiz Firdaus adalah sesuatu yang benar-benar jelas artinya dibawa-

bawa ke pikirannya sendiri, lihat kata-katanya 

Berpegang kepada Ahl al-Bait Rasulullah bermaksud berpegang kepada hak-hak mereka, 

yakni mencintai mereka, berselawat, menghormati dan bersopan santun terhadap mereka. 

Barangsiapa yang berpegang kepada hak-hak Ahl al-Bait radhiallahu „anhum, nescaya dia 

berada di jalan yang benar. 

Tidak dipungkiri bahwa kita harus melakukan apa yang ia sebutkan perihal Ahlul Bait tapi 

untuk masalah ini banyak hadis-hadis keutamaan Ahlul Bait yang menjelaskannya. 

Sedangkan yang kita bicarakan ini adalah Hadis Tsaqalain, apa benar maksud hadis Tsaqalain 

seperti itu, adakah dalam hadis Tsaqalain kata-kata berpegang kepada hak-hak mereka, yakni 

mencintai mereka, berselawat, menghormati dan bersopan santun terhadap mereka. Yang 

ada hanya kata-kata berpegang kepada mereka Ahlul Bait agar tidak sesat dan bukan 

berpegang pada hak-hak mereka. Lihat saja sendiri. 

Teks hadis Tsaqalain itu jelas sekali sesungguhnya Aku meninggalkan untuk kalian apa yang 

jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab Allah dan Itrati 

Ahlul BaitKu . Kalau kita mengikuti logika Hafiz ini maka kita dapat menyatakan bahwa agar 

tidak sesat kita harus menghormati Al Quran, mencintainya, memuji-mujinya, dan maksud 

berpegang kepada Al Quran itu adalah berpegang kepada adab-adab ketika menyentuh Al 

Quran. Begitukah maksudnya, ah orang yang punya sedikit pikiran saja tahu bahwa zahir 

hadis tidak seperti itu. Mari lihat Hadis ini 

“Sesungguhnya Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang jika kamu 

pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan sesat selamanya yaitu Kitabullah dan SunahKu. 

Keduanya tidak akan berpisah hingga menemuiKu di Al Haudh.”  

Katakan pada saya apa maksud hadis di atas, adakah yang dimaksud berpegang kepada Sunah 

itu adalah menuliskannya, mencintainya, memuji-mujinya, memelihara Kitab-kitab Hadis, 

memuliakan mereka pemelihara Sunah, adakah itu yang dimaksud. Tidak salah lagi yang 

saya sebutkan itu baik semua, tapi adakah itu yang diinginkan hadis di atas. Bukankah 

banyak sekali yang berdalil dengan hadis di atas dan menyatakan bahwa kita harus 

berpedoman pada Al Quran dan Sunah Rasul agar tidak tersesat. Sungguh jelas sekali 

makna hadis itu agar Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kita jadikan pedoman hidup kita 

agar kita tidak tersesat.  
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Kemudian lihat lagi Hadis Tsaqalain dan bandingkan dengan hadis di atas, kata-katanya sama 

persis kecuali kata SunahKu itu menjadi Itrati Ahlul BaitKu. Kalau mau dibandingkan hadis 

itu dengan hadis Tsaqalain dari segi sanad, maka jelas sekali hadis Tsaqalain sanadnya jauh 

lebih shahih dan sanadnya lebih banyak ketimbang hadis di atas. Bahkan Menurut saya 

hadis di atas yang memuat kata ―Al Quran dan SunahKu‖ memiliki sanad yang dhaif, anda 

dapat melihat dalam tulisan saya tentang itu. Dengan membandingkan hadis Tsaqalain dan 

hadis di atas maka seharusnya pemahaman hadis Tsaqalain itu mudah saja yaitu Hadis 

Tsaqalain menyatakan agar Al Quran dan Ahlul Bait Rasul SAW dijadikan pedoman 

hidup kita agar kita tidak tersesat. Sederhana bukan. 

Kita lihat Akrobat Hafiz Firdaus yang lain, dalam tulisannya itu dia menilai Syiah berlebih-

lebihan ketika menjadikan Ahlul Bait sebagai sumber syariat. Lihat kata-katanya 

Berpegang kepada Ahl al-Bait Rasulullah tidak bermaksud menjadikan mereka sumber 

syari„at Islam kerana mereka sendiri tertakluk kepada al-Qur‟an dan al-Sunnah. Allah 

Subhanahu wa Ta„ala berfirman: Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki 

dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan mengenai sesuatu 

perkara (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan 

mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya maka 

sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. [al-Ahzab 33:36] Ahl al-Bait 

termasuk dalam keumuman perintah “orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan” 

dalam ayat di atas. Mereka tidak memiliki wewenang untuk memilih atau membuat hukum 

tersendiri melainkan taat kepada ketetapan Allah (al-Qur‟an) dan Rasul-Nya (al-Sunnah). 

 

Tanggapan Kami: Begitukah, sungguh argumentasi yang tidak pada tempatnya. Seharusnya 

dengan ayat Al Quran yang dia pakai itu apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan 

mengenai sesuatu perkara (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan 

sendiri mengenai urusan mereka maka kita diharuskan menaati perintah Rasulullah SAW 

dalam hadis Tsaqalain. Bukankah dalam Hadis Tsaqalain tersebut berpedoman kepada Ahlul 

Bait atau menjadikannya sumber syariat adalah ketetapan yang bersumber dari Rasulullah 

SAW. Jadi yang mana yang berlebih-lebihan. 

Akrobat Hafiz Firdaus yang lain adalah soal analoginya yang tidak pas, untuk memudahkan 

pemahaman pembaca tentang maksud hadis Tsaqalain, dia telah menampilkan analoginya 

yaitu 

Umpamakan sebuah keluarga yang terdiri daripada seorang ayah, ibu, dan lima orang anak. 

Anak yang sulung sudah mencapai umur belasan tahun manakala yang bongsu berumur 

sekitar 8 bulan. Pada satu malam ayah dan ibu ingin keluar kerana ada jemputan majlis 

perkahwinan. Sebelum keluar rumah ibu berpesan kepada anak-anaknya: Mak dan ayah 

hendak ke jemputan kahwin anak Pak Su. Along, Nurul, Amin dan Aminah, siapkan 

homework sekolah. Jangan tak siap sebab bulan depan dah nak exam. Sambil itu tengok-

tengokkan adik. Ingat ya tentang adik! Tengokkan lampinnya dan jika menangis bancuhkan 

susu atau Nestum. Nanti bila mak balik, mak nak tengok sama ada homework dah siap dan 

lampin adik sudah ditukar atau belum. Ibu telah meninggalkan dua pesanan penting (al-

Tsaqalain) kepada anak-anaknya: 

1. Hendaklah disiapkan kerja sekolah. 

2. Diperingatkan tentang adik bongsu yang berumur lapan bulan. 

Apabila ibu memperingatkan abang-abang dan kakak-kakak tentang adik mereka, ia bererti 

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/27/19/
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ibu meletakkan tanggungjawab di atas bahu abang-abang dan kakak-kakak. Tanggungjawab 

tersebut ialah menjaga hal ehwal adik bongsu mereka. Tidak sebaliknya, peringatan ibu 

tidak sekali-kali bermaksud menjadikan adik bongsu bertanggungjawab ke atas hal ehwal 

abang-abang dan kakak-kakaknya. 

Lihat baik-baik apakah analoginya itu pas dengan hadis Tsaqalain. Dalam hadis Tsaqalain 

riwayat Muslim tidak ada perincian soal apa peringatan Rasulullah SAW itu. Sedangkan 

dalam analoginya perincian itu dia paparkan Ingat ya tentang adik! Tengokkan lampinnya 

dan jika menangis bancuhkan susu atau Nestum. Atau dari kata-kata dan lampin adik sudah 

ditukar atau belum. Jelas sekali bukan kalau analoginya saja sudah tidak pas, percuma saja 

dilanjutkan. Bagaimana analogi yang tepat, lihat ini kalau kita berdasarkan hadis Tsaqalain 

riwayat Tirmidzi analoginya begini 

Ibu berkata “Dik ibu sama bapak mau pergi, adik jangan lupa buat PR. Nah supaya gak 

salah buat PRnya, ini Ibu tinggalin Buku Panduan Lengkap dan Kakak. Ingat lihat Buku itu 

atau tanya sama Kakak ya”. 

Kalau berdasarkan riwayat Muslim analoginya begini 

Ibu berkata “Dik ibu sama bapak mau pergi, adik jangan lupa buat PR. Nah ini Buku 

Panduan Lengkap biar adek buat PRnya gak salah. Ingat Kakak ada dirumah, Ingat ya 

tentang Kakak, Ingat ya Kakak ada di rumah kok”. 

Kedua analogi itu kalau kita perhatikan bersama artinya yang tepat adalah Ibu menyuruh adik 

mengerjakan PR dengan panduan Buku itu dan Kakak. Jadi pesan Ibu itu justru menempatkan 

tanggung jawab pada adik supaya kalau tidak mau PRnya salah ya lihat Buku itu dan tanya 

sama Kakak. 

Jadi kalau diperhatikan memang pemahaman Hafiz Firdaus soal hadis Tsaqalain ini benar-

benar keliru dan memang sangat dipaksakan. Kesimpulannya, Kalau berdasarkan zahir 

hadis maka kita dapati arti hadis Tsaqalain itu adalah agar kita menjadikan Al Quran dan 

Ahlul Bait Rasul SAW sebagai pedoman hidup kita agar tidak tersesat . Cukup sekian 

pembahasan saya, Wassalam. 

Kekeliruan Ali As Salus Yang Mengkritik Hadis 

Tsaqalain Dalam Sunan Tirmidzi 

Posted on Oktober 30, 2007 by secondprince  

Hadis Tsaqalain dalam Sunan Tirmidzi yang dikritik oleh Ali As Salus dalam Imamah dan 

Khilafah adalah yang pertama yaitu 

Bercerita kepada kami Nashr bin Abdurrahman Al Kufi dari Zaid bin Hasan Al Anmathi dari Ja’far 

bin Muhammad dari Ayahnya dari Jabir bin Abdullah, ia berkata’saya melihat Rasulullah SAW 

pada saat menunaikan ibadah haji pada hari Arafah,Beliau SAW menunggangi untanya al 

Qashwa dan saya mendengar Beliau SAW berkata”wahai manusia,sesungguhnya Aku 

meninggalkan sesuatu bagimu yang jika kamu berpedoman kepadanya kamu tidak akan tersesat 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/30/kekeliruan-ali-as-salus-yang-mengkritik-hadis-tsaqalain-dalam-sunan-tirmidzi/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/30/kekeliruan-ali-as-salus-yang-mengkritik-hadis-tsaqalain-dalam-sunan-tirmidzi/
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selama-lamanya yaitu Kitabullah dan Itrati Ahlul BaitKu”. (Shahih Sunan Tirmidzi no 3786 takhrij 

Syaikh Al Albani)  

Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Ali As Salus karena dalam perawinya terdapat Zaid bin Hasan Al 

Anmathi al Kufi, beliau berkata  

”tentang Zaid, Abu Hatim berkata”Ia orang Kufah yang datang ke Baghdad dan termasuk 

mungkar hadis”.  

Tanggapan kami adalah Mengenai hadis riwayat Jabir, Imam Tirmidzi telah menyatakan 

hasan terhadap hadis ini. Syaikh Al Albani pun telah menshahihkan hadis ini dalam Shahih Sunan 

Tirmidzi hadis no3786. Dalam hal ini kami menyatakan bahwa hadis ini shahih karena Walaupun 

Zaid bin Hasan Al Anmathi Al Kufi dinyatakan hadisnya mungkar oleh Abu Hatim, beliau Zaid telah 

dikuatkan oleh Ibnu Hibban dan telah dinyatakan tsiqah(dalam Tahzdib at Tahdzib dan Mizan al 

Itidal). Apalagi kami tidak melihat kemungkaran dalam hadis di atas. 

Kemudian hadis kedua Sunan Tirmidzi yang dikritik Ali As Salus dalam Imamah dan Khilafah 

adalah  

Ibnu Mundzir al Kufi bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Fudhail dari A’masy dari Athiyah 

dari Abu Sa’id. Dan dari A’masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Zaid bin Arqam, keduanya berkata 

bahwa Rasulullah SAW bersabda”Sesungguhnya Aku meninggalkan sesuatu bagimu. Jika kamu 

berpegang teguh kepadanya maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu dua hal yang 

salah satunya lebih besar daripada yang lain;Kitabullah,tali panjang yang terentang dari langit ke 

bumi dan Ahlul BaitKu.Keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga.Maka lihatlah 

bagaimana kamu melanggar keduanya”.(Shahih Sunan Tirmidzi no 3788 takhrij Syaikh Al Albani). 

Sedangkan hadis kedua ini juga dinyatakan dhaif oleh Ali as Salus dengan alasan sebagai berikut. 

Beliau berkata tentang sanad hadis ini 

”Namun, tidak diketahui sanad manakah yang asli. Setelah saya perhatikan empat riwayat dari 

Athiyyah dari Abu said sebelumnya,maka saya dapatkan kesamaannya dengan riwayat ini dalam 

segi arti dan susunan katanya. Saya dapat menegaskan bahwa sanad ini adalah yang asli dan 

yang disebutkan dalam Musnad “.  

Ali As Salus menjelaskan bahwa hadis riwayat Tirmidzi ini sanad yang asli adalah sanad dengan 

riwayat Athiyyah dari Abu Said bukan sanad dengan riwayat Habib dari Zaid bin Arqam. Menurut 

beliau riwayat Zaid bin Arqam itu terdapat dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad, Beliau 

berkata tentang hadis riwayat Zaid bin Arqam dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad  

”hadis ini sama dengan riwayat Tirmidzi namun dari sisi arti kedua riwayat ini banyak berbeda 

sehingga kita tidak bisa menggabungkan keduanya. Lebih tepat jika kita menggabungkan riwayat 

Tirmidzi dengan empat riwayat Abu Said dan menjauhi riwayat Zaid bin Arqam”.  

Ali As Salus menyatakan bahwa yang menggabungkan dua sanad ini adalah Ali bin 

Mundzir al Kufi dan Muhammad bin Fudhail. Beliau berkata 

”Ali bin Mundzir adalah seorang syiah kufah”.tentang dia Ibnu Abi Hatim berkata”saya 

mendengar darinya bersama ayah saya dan dia itu sangat jujur dan tsiqah”. Ibnu Namir 

berkata”dia tsiqah dan sangat jujur”. Daruquthni berkata”tidak mengapa”. Demikian juga 

pendapat Maslamah bin Qasim, tetapi dengan tambahan “Dia itu syiah” dan Ismail 

berkata”dalam hati saya terdapat sesuatu tentang dia, dan saya bukan orang terakhir yang 
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mengatakan ini”Ibnu Majah berkata”saya mendengar dia berkata”saya haji 85 kali dan 

kebanyakan saya laksanakan dengan berjalan kaki”. 

Ali As Salus juga melanjutkan  

”keterangan yang didengar Ibnu Majah itulah yang membuat kita ragu menjadikan 

pendapat Ibnul Mundzir sebagai hujjah sebab bagaimana mungkin dia berhaji sebanyak 85 kali 

dan banyak diantaranya dilakukan dengan berjalan kaki?namun wajar jika seorang syiah seperti 

dia menggabungkan dua riwayat yang mengandung persamaan dalam satu sisi namun 

mengandung perbedaan disisi lain tentang keutamaan Ahlul Bait”. 

Ali as Salus juga mengatakan  

”riwayat ini mengandung kelemahan lain yaitu terputus di dua tempat. A’masyi dan 

Habib bin Abi Tsabit itu mudallis dan keduanya meriwayatkan dengan ‘an’an. A’masyi dan Habib 

adalah perawi yang tsiqah. A’masyi mendengar dari Habib dan Habib mendengar dari Zaid bin 

Arqam. Namun dalam riwayat ini keduanya tidak saling mendengar. Dan A’masyi adalah seorang 

syiah kufah begitu juga Habib. Dalam lingkungan kufah kemungkinan besar hadis-hadis yang 

tidak cermat dan tidak teliti banyak tersebar”. 

Kemudian Ali As Salus melanjutkan  

”dalam Mustadrak, Al Hakim meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang memberikan 

pengertian bahwa A’masyi mendengar dari Habib. Ini membutuhkan penelitian sanad. Dalam 

sanad itu terdapat banyak perawi. Dan jika benar A’masyi mendengar dari Habib maka masih 

banyak sisi lain yang menunjukkan dhaifnya hadis ini”. 

Tanggapan Kami. 

Sedangkan kritikan Ali As Salus terhadap hadis kedua dalam Sunan Tirmidzi diatas perlu 

ditelaah kembali karena terdapat banyak hal yang perlu diluruskan. Berikut tanggapan terhadap 

kritikan beliau. Hadis dalam Sunan Tirmidzi ini memiliki dua sanad yaitu  

 Dari Ali bin Mundzir dari Muhammad bin Fudhail dari Amasy dari Athiyyah dari Abu Said  

 Dari Ali bin Mundzir dari Muhammad bin Fudhail dari Amasy dari Habib dari Zaid bin Arqam.  

Ali As Salus mengatakan bahwa sanad hadis Sunan Tirmidzi ini yang asli adalah sanad 

Athiyyah dari Abu Said atau sanad pertama dan bukan sanad Habib dari Zaid bin Arqam karena 

riwayat Zaid bin Arqam itu matannya yang benar menurutnya adalah dalam Shahih Muslim, dan 

Musnad Ahmad yang tidak mengandung kata-kata berpegang teguh pada Ahlul Bait melainkan 

hanya mengandung kata-kata dan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, 

kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu.”  

Pada dasarnya pendapat Ali As Salus ini dilandasi oleh prakonsepsinya bahwa hadis riwayat Zaid 

dalam Sunan Tirmidzi ini memiliki arti yang berbeda dengan hadis riwayat Zaid dalam Shahih 

Muslim dan Musnad Ahmad. Padahal telah dinyatakan sebelumnya bahwa pendapat ini hanyalah 

dugaan semata karena seandainya kita hanya melihat riwayat Shahih Muslim atau Musnad 

Ahmad saja maka peringatan Rasulullah SAW tentang Ahlul Bait itu justru mengisyaratkan untuk 

berpegang teguh kepada Ahlul Bait. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada pertentangan antara 

riwayat Zaid dalam Sunan Tirmidzi dan riwayat Zaid dalam Shahih Muslim atau Musnad Ahmad 

sehingga diharuskan untuk menafikan salah satunya. 
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Jadi dalam hal ini yang benar adalah dua sanad dalam hadis Sunan Tirmidzi itu dua-duanya 

adalah sanad yang asli, karena zhahirnya memang begitu yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi 

dan tidak ada alasan yang jelas untuk menolak salah satunya .Justru dengan hadis riwayat Zaid 

bin Arqam dalam Sunan Tirmidzi ini dapat diketahui dengan kata-kata yang jelas bahwa 

peringatan Rasulullah SAW tentang Ahlul Bait dalam riwayat Shahih Muslim, Sunan Darimi dan 

Musnad Ahmad adalah peringatan untuk berpegang teguh pada Ahlul Bait. Hal ini menguatkan 

penafsiran bahwa peringatan Rasulullah SAW tentang Ahlul Bait dalam Shahih Muslim, Sunan 

Darimi dan Musnad Ahmad itu adalah keharusan untuk berpegang teguh kepada Ahlul Bait. 

Kemudian Ali As Salus menyatakan bahwa yang menggabungkan dua sanad hadis Tirmidzi ini 

adalah Ali bin Mundzir Al Kufi atau Muhammad bin Fudhail. Sebelumnya akan dilihat terlebih 

dahulu jalan pikiran Ali As Salus, pada awalnya beliau menyatakan bahwa riwayat Athiyyah dari 

Abu Said adalah yang asli bukan riwayat Habib dari Zaid, riwayat Zaid menurutnya matannya 

adalah dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad, jadi riwayat Zaid dalam Sunan Tirmidzi itu tidak 

benar karena menurutnya arti hadis itu berbeda dengan riwayat Zaid dalam Shahih Muslim dan 

Musnad Ahmad. Kemudian beliau menyatakan bahwa yang menyatukan dua riwayat yang 

berbeda ini kemungkinan adalah Ali bin Mundzir al Kufi atau Muhammad bin Fudhail, dengan 

dasar ini beliau mencari cacat perawi ini yang dapat menunjang pernyataan beliau, dengan kata 

lain beliau menetapkan sesuatu yang meragukan pada perawi ini yaitu Ali bin Mundzir dan 

Muhammad bin Fudhail. Sayangnya pernyataan beliau itu hanyalah celaan yang dicari-cari karena 

kedudukan perawi-perawi ini telah dikenal tsiqat di kalangan ulama hadis. 

Ali bin Mundzir 

Dalam Tahdzib at Tahdzib jilid 7 hal 386 dan Mizan Al I’tidal jilid 3 hal 157, Ali bin Mundzir telah 

dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama seperti Ibnu Abi Hatim, Ibnu Namir, Imam Sha’sha’I dan lain-

lain, walaupun Ali bin Mundzir dikenal sebagai seorang syiah. Mengenai hal ini Mahmud Az Za’by 

dalam bukunya Sunni yang Sunni hal 71 menyatakan tentang Ali bin Mundzir ini  

“para ulama telah menyatakan ketsiqatan Ali bin Mundzir. Padahal mereka tahu bahwa Ali 

adalah syiah. Ini harus dipahami bahwa syiah yang dimaksud disini adalah syiah yang tidak 

merusak sifat keadilan perawi dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Artinya ia hanya berpihak 

kepada Ali bin Abu Thalib dalam pertikaiannya melawan Muawiyah. Tidak lebih dari itu. Inilah 

pengertian tasyayyu menurut ulama sunni. Karena itu Ashabus Sunan(Sunan Abu Dawud,Sunan 

Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan An Nasai) meriwayatkan dan berhujjah dengan hadis Ali bin 

Mundzir”.  

Oleh karena itu meragukan riwayat Ali bin Mundzir atau menuduh beliau menyatukan dua 

riwayat yang berbeda hanya karena beliau seorang syiah seperti yang tampak dalam kata-kata Ali 

As Salus  

“namun wajar jika seorang syiah seperti dia menggabungkan dua riwayat yang mengandung 

persamaan dalam satu sisi namun mengandung perbedaan disisi lain tentang keutamaan Ahlul 

Bait”  

adalah tidak benar karena ketsiqatan Ali bin Mundzir sudah dikenal dikalangan ulama. Sedangkan 

jarh yang ditetapkan dalam tulisan Ali As Salus itu adalah jarh yang tidak jelas dan tidak 

meragukan Ali bin Mundzir sebagai perawi yang tsiqah.  
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Seperti pernyataan Ali As Salus bahwa Ismail berkata”dalam hati saya terdapat sesuatu tentang 

dia, dan saya bukan orang terakhir yang mengatakan ini. Tidak ada jarh atau celaan yang jelas 

dari kata-kata ini dan tidak bisa dimengerti apa yang ada dalam hati Ismail tentang Ali bin 

Mundzir. Atau perkataan Ali As Salus ”Ibnu Majah berkata”saya mendengar dia berkata”saya haji 

85 kali dan kebanyakan saya laksanakan dengan berjalan kaki”. Ali As Salus juga melanjutkan 

”keterangan yang didengar Ibnu Majah itulah yang membuat kita ragu menjadikan pendapat 

Ibnul Mundzir sebagai hujjah. Sebab bagaimana mungkin dia berhaji sebanyak 85 kali dan 

banyak diantaranya dilakukan dengan berjalan kaki?.  

Menurut kami jelas tidak ada hubungannya antara Ibnu Mundzir berhaji berapa kali dan 

bagaimana caranya berhaji dengan kemampuannya meriwayatkan hadis. Beliau Ali bin Mundzir 

sekali lagi telah dikenal tsiqah dan sangat jujur dan bagaimana mungkin Ali As Salus meragukan 

Ali bin Mundzir sebagai hujjah dengan mengutip perkatan Ibnu Majah padahal Ibnu Majah sendiri 

telah berhujjah dengan riwayat Ali bin Mundzir dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Jadi 

kesimpulannya, Ali bin Mundzir adalah perawi tsiqah dan sangat jujur dan tidak mungkin perawi 

seperti ini mengutak–atik riwayat hadis yang akan disampaikannya. 

  

Muhammad bin Fudhail 

Sedangkan tentang Muhammad bin Fudhail, dalam Hadi As Sari jilid 2 hal 210, Tahdzib at Tahdzib 

jilid 9 hal 405 dan Mizan al Itidal jilid 4 hal 9 didapat keterangan tentang beliau.  

 Imam Ahmad berkata ”Ia berpihak kepada Ali, tasyayyu. Hadisnya baik”.  

 Yahya bin Muin menyatakan Muhammad bin Fudhail adalah tsiqat.  

 Abu Zara’ah berkata”ia jujur dan ahli Ilmu”.  

 Menurut Abu Hatim, Muhammad bin Fudhail adalah seorang guru.  

 Nasai tidak melihat sesuatu yang membahayakan dalam hadis Muhammad bin Fudhail.  

 Menurut Abu Dawud ia seorang syiah yang militan.  

 Ibnu Hibban menyebutkan dia didalam Ats Tsiqat seraya berkata”Ibnu Fudhail pendukung Ali 

yang berlebih-lebihan”. 

 Ibnu Saad berkata ”Ia tsiqat, jujur dan banyak memiliki hadis. Ia pendukung Ali”.  

 Menurut Ajli, Ibnu Fudhail orang kufah yang tsiqat tetapi syiah.  

 Ali bin al Madini memandang Muhammad bin Fudhail sangat tsiqat dalam hadis.  

 Daruquthni juga menyatakan Muhammad bin Fudhail sangat tsiqat dalam hadis.  

Jadi kesimpulannya Muhammad bin Fudhail adalah seorang yang tsiqat dan jujur sedangkan 

tentang syiah atau tasyayyu beliau itu tidak mengganggu sedikitpun kredibilitas beliau sebagai 

perawi yang dikenal tsiqat. Hal ini juga dijelaskan oleh Mahmud Az Za’by dalam Sunni yang Sunni 

hal 79, yang berkata  
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”…para ulama hadis sepakat untuk menerima riwayatnya dan berhujjah dengan hadisnya. 

Mengenai tuduhan bahwa ia(Muhammad bin Fudhail) tasyayyu itu tidak merusak namanya 

sebab ia terkenal sebagai orang yang jujur amanah dan tidak mau berdusta.” 

Oleh karena itu sungguh tidak benar menyatakan bahwa Muhammad bin Fudhail kemungkinan 

menyatukan dua riwayat hadis yang berbeda maknanya(berbeda disini maksudnya berbeda 

menurut Ali As Salus) dalam hadis Sunan Tirmidzi diatas seperti yang dinyatakan oleh Ali As Salus, 

karena tindakan itu sama halnya merubah atau mencampuradukkan hadis dan ini tidak sesuai 

dengan karakter beliau yang dikenal tsiqat dan jujur oleh banyak ulama hadis. 

Kemudian pernyataan Ali As Salus bahwa hadis dalam Sunan Tirmidzi tersebut putus di dua 

tempat kurang tepat karena sebenarnya hadis itu sanadnya bersambung hanya saja diriwayatkan 

secara mu’an’an(menggunakan lafal ‘an atau dari) yaitu ‘Amasyi dari Habib dari Zaid bin Arqam. 

Pada dasarnya penyampaian hadis memang menggunakan lafal akhbarana atau hadatsana, 

tetapi juga terdapat penyampaian dengan lafal ’an(dari). Hadis dengan lafal ‘an tidaklah langsung 

dinyatakan sebagai hadis yang dhaif atau tidak bersambung karena banyak terdapat hadis dengan 

lafal ‘an ini telah dinyatakan shahih atau dijadikan hujjah oleh para ulama seperti hadis dalam 

Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad dan Mustadrak Al Hakim. Hadis-hadis ini(dengan 

lafal ‘an) dijadikan hujjah atau shahih dengan alasan sebagai berikut 

 Hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tsiqat dan tidak diriwayatkan oleh mudallis 

yang amat buruk tadlisnya. 

 Hadis ini dikuatkan dengan sanad-sanad yang lain yang bersambung dan shahih. 

 Terdapat keterangan yang jelas bahwa para perawi tersebut saling mendengar. 

 Terdapat hadis lain dengan perawi yang sama tetapi menggunakan lafal akhbarana atau 

hadatsana.  

Telah terbukti bahwa A’masy mendengar dan belajar hadis dari Habib dan Habib mendengar 

hadis dari Zaid bin Arqam seperti yang telah dinyatakan sendiri oleh Ali As Salus lewat kata-kata 

beliau “A’masyi mendengar dari Habib dan Habib mendengar dari Zaid bin Arqam. Namun dalam 

riwayat ini keduanya tidak saling mendengar”. (Ali As Salus berkata bahwa dalam riwayat ini 

keduanya tidak saling mendengar karena mereka menggunakan lafal ’an dan bukan akhbarana). 

Jadi perawi-perawi hadis tersebut pernah bertemu dan mendengar hadis secara langsung oleh 

karena itu tidaklah tepat menyatakan riwayat ini dhaif walaupun dalam riwayat ini menggunakan 

lafal ‘an.  

Selain itu Syaikh Ahmad Syakir telah menshahihkan cukup banyak hadis dengan lafal’an dalam 

Musnad Ahmad salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafal ‘an oleh A’masyi dan 

Habib(A’masy dari Habib dari…salah seorang sahabat). Apalagi dalam Al Mustadrak Al Hakim 

telah meriwayatkan hadis tsaqalain yang shahih dengan keterangan bahwa A’masy mendengar 

dari Habib bin Abu Tsabit. Mengenai hadis dalam Sunan Tirmidzi diatas hadis ini diriwayatkan 

oleh perawi-perawi yang terbukti tsiqat oleh para ulama, dikuatkan dengan sanad-sanad yang 

lain seperti riwayat Qasim dalam Musnad Ahmad dan hadis dalam Mustadrak Al Hakim. Oleh 

karena itu Hadis riwayat Tirmidzi yang dipermasalahkan oleh Ali As Salus itu telah dinyatakan 

shahih oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi hadis no 3788 dan oleh 

Hasan As Saqqaf dalam Shahih Sifat Shalat An Nabiy . 
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Jadi dari semua tanggapan diatas kami beranggapan bahwa pernyataan Ali As Salus adalah tidak 

benar dan hadis dalam Sunan Tirmidzi tersebut (riwayat Habib dari Zaid) adalah shahih. 

 

Kekeliruan Ali As Salus Yang Mengkritik Hadis 

Tsaqalain Dalam Musnad Ahmad 

Posted on Oktober 30, 2007 by secondprince  

Kekeliruan Ali As Salus Yang Mengkritik Hadis Tsaqalain Dalam Musnad Ahmad  

Ali As Salus dalam kitabnya Imamah dan Khilafah telah membicarakan tentang hadis 

Tsaqalain dan akhir kesimpulannya beliau menyatakan hadis ini adalah dhaif. Beliau 

mengkritik hadis Tsaqalain yang terdapat dalam Musnad Ahmad dan Sunan Turmudzi, 

berikut akan dibahas hadis riwayat Ahmad yang beliau kritik. 

Hadis dalam Musnad Ahmad yaitu riwayat Athiyyah dari Abu Said 

1. Abdullah bercerita kepada kami dari ayahnya dari Aswad bin Amir dari Israil yaitu 

Ismail bin Abu Ishaq al Mulai dari Athiyyah dari Abu Said, Ia berkata‖Nabi SAW 

bersabda”Sesungguhnya Aku meninggalkan dua hal bagimu yang salah satunya lebih 

besar dari yang lainnya,yaitu Kitab Allah,tali yang merentang dari langit sampai 

bumi,dan Ahlul BaitKu. Keduanya itu tidak akan terpisah sampai datang ke 

telaga(kiamat).” (Musnad Ahmad jilid III hal 14) 

2. Abdullah bercerita kepada kami dari Ayahnya dari Abu Nadar dari Muhammad bin 

Thalhah dari A‘masyi dari Athiyyah al ‗ufa dari Abu Said Al Khudri ra dari Nabi 

SAW bahwa Beliau SAW bersabda”Sesungguhnya Saya hampir mendapat panggilan 

lalu saya menjawabnya.Sungguh Aku meninggalkan dua hal bagimu yaitu Kitabullah 

dan ItrahKu. Kitabullah adalah tali panjang yang terentang dari langit sampai ke 

bumi,dan ItrahKu adalah Ahlul BaitKu. Dan bahwa Allah yang Maha Pemurah lagi 

Maha Bijaksana memberi tahu kepadaKu bahwa keduanya tidak akan berpisah 

hingga keduanya datang di atas telaga(hari kiamat).Maka perhatikanlah Aku dengan 

apa yang kamu laksanakan kepadaKu dalam Keduanya.” (Musnad Ahmad jilid III hal 

17). 

3. Riwayat dari Abdullah dari Ayahnya dari Ibnu Namin dari Abdul Malik bin Abu 

Sulaiman dari Athiyyah dari Abu Said Al Khudri ra, Ia berkata”Rasulullah SAW 

bersabda “Sesungguhnya Aku meninggalkan dua hal bagimu yang salah satunya 

lebih besar daripada yang lain yaitu Kitabullah, tali panjang yang terentang dari 

langit sampai ke bumi ,dan Ahlul BaitKu. Ketahuilah keduanya itu tidak akan 

berpisah hingga sampai ke telaga(hari kiamat).”(Musnad Ahmad jilid III hal 26). 

4. Riwayat dari Abdullah dari ayahnya dari Ibnu Namir dari Abdul Malik Ibnu Sulaiman 

dari Athiyah dari Abu Sa‘id al Khudri ra,ia berkata,‟Rasulullah SAW 

bersabda”Sesungguhnya Aku meninggalkan bagimu sesuatu yang jika kamu 

berpedoman dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya setelahKu 

yaitu dua hal yang salah satunya lebih besar dari yang lain; Kitabullah, tali panjang 

yang terentang dari langit ke bumi, dan Ahlul BaitKu. Ketahuilah bahwa keduanya 

itu tidak akan berpisah hingga datang ke telaga(hari kiamat).” (Musnad Ahmad jilid 

III hal 59). 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/30/kekeliruan-ali-as-salus-yang-mengkritik-hadis-tsaqalain-dalam-musnad-ahmad/
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Tanggapan Kami 

Mengenai semua hadis riwayat Athiyyah dari Abu Said ra diatas Ali As Salus menyatakan 

bahwa semua riwayat di atas dhaif karena Athiyyah telah dinyatakan dhaif oleh banyak 

ulama. Dalam penjelasan sebelumnya kami telah membahas riwayat Athiyyah dari Abu Said, 

dan kami menyatakan bahwa riwayat ini hanyalah pendukung riwayat lain yang shahih 

bahkan justru riwayat-riwayat lain hadis Tsaqalain selain dari Athiyyah dapat menguatkan 

hadis riwayat Athiyyah dari dhaif menjadi Hasan Lighairihi. Ali As Salus juga mendhaifkan 

hadis riwayat Ahmad yang lain yaitu 

Hadis dalam Musnad Ahmad yaitu riwayat Qasim bin Hishan dari Zaid bin Tsabit  

1. Riwayat dari Abdullah dari Ayahnya dari Aswad bin ‗Amir,dari Syuraiq dari Raqin 

dari Qasim bin Hishan, dari Zaid bin Tsabit, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW 

bersabda ”Sesungguhnya Aku meninggalkan dua hal bagimu Kitabullah, tali panjang 

yang terentang antara langit dan bumi atau diantara langit dan bumi dan Itrati Ahlul 

BaitKu. Dan Keduanya tidak akan terpisah sampai datang ke telaga(hari kiamat)”. 

(Musnad Ahmad jilid V hal 181-182) 

2. Abdullah meriwayatkan dari Ayahnya, dari Ahmad Zubairi dari Syuraiq dari Raqin 

dari Qasim bin Hishan dari Zaid bin Tsabit ra, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW 

bersabda “Sesungguhnya Aku meninggalkan dua hal bagimu, Kitabullah dan Ahlul 

BaitKu. Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang ke telaga(hari 

kiamat)”. 

Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Ali As Salus karena dalam sanadnya terdapat Qasim bin 

Hishan al Amiri al Kufi. Setelah mengutip pendapat yang menyatakan Qasim sebagai perawi 

tsiqat, beliau menyatakan tidak sependapat dan memandang bahwa Qasim adalah perawi 

yang tidak tsiqat berdasarkan alasan berikut 

• Dalam Mizan al Itidal Adz Dzahabi menukil dari Bukhari bahwa hadis Qasim bin Hishan 

itu mungkar 

• Dalam Al Jarh Wat Ta‟dil Ibnu Abu Hatim menukil dari Al Munziri bahwa Bukhari berkata 

”Qasim bin Hishan mendengar dari Zaid bin Tsabit dari pamannya Abdurrahman bin 

Harmalah sementara Rakin bin Rabi‟ meriwayatkan darinya dan dia termasuk ulama kufah 

yang tidak shahih hadisnya”. 

Tanggapan kami adalah bahwa pendapat Ali As Salus dan komentarnya tentang Qasim 

adalah kurang tepat karena beberapa alasan dan bahkan hal itu juga dikutip oleh Ali As Salus 

dalam kitabnya. Alasan-alasan itu adalah 

1. Qasim bin Hishan adalah perawi yang tsiqah. Ahmad bin Saleh menyatakan Qasim 

tsiqah. Ibnu Hibban menyatakan bahwa Qasim termasuk dalam kelompok tabiin yang 

tsiqah. Syaikh Ahmad Syakir menguatkannya sebagai seorang yang tsiqah(Musnad 

Ahmad syarh Syaikh Ahmad Syakir). Dalam Majma Az Zawaid ,Al Haitsami 

menyatakan tsiqah kepada Qasim bin Hishan. Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh Wat 

Ta‟dil menulis biografi Qasim tanpa menyebutkan cacatnya, beliau hanya menukil 

pernyataan Al Munziri tentang Qasim diatas. 

2. Pernyataan Bukhari tentang Qasim tidak dapat dijadikan hujjah disini karena 

pernyataan itu baru sekedar kemungkinan dan tidak jelas apa sumber penukilan Adz 

Dzahabi dan Al Munziri dalam masalah ini. Adz Dzahabi dan al Munziri tidaklah 
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sezaman dengan Bukhari oleh karena itu mereka menukil pernyataan itu kemungkinan 

dari salah satu karya al Bukhari. Tetapi kenyataannya dalam karya Bukhari perihal 

rijal hadis seperti Tarikh Al Kabir dan kitab Adh Dhu‟afa tidak terdapat penukilan ini 

bahkan Bukhari hanya menyebutkan namanya dan tidak mencela atau menjarhkan 

Qasim seperti yang didakwa oleh Adz Dzahabi dan Al Munziri. Hal ini telah 

dikuatkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam Musnad Ahmad jilid V komentar riwayat 

no 3605, beliau berkata ”Saya tidak mengerti apa sumber penukilan Al Munziri dari 

Bukhari tentang Qasim bin Hishan itu. Sebab dalam Tarikh Al Kabir Bukhari tidak 

menjelaskan biografi Qasim demikian juga dalam kitab Adh Dhu‟afa. Saya khawatir 

bahwa Al Munziri berkhayal dengan menisbatkan hal itu kepada Al Bukhari”. 

Dengan demikian Jarh yang ditetapkan kepada Qasim bin Hishan adalah tidak jelas apakah 

benar atau tidak bersumber dari Bukhari, karena bisa jadi hal ini merupakan kekeliruan dari 

Adz Dzahabi dan Al Munziri. Tentu saja dugaan ini(kekeliruan) dilandasi dari tidak 

terdapatnya sumber penukilan Adz Dzahabi dan Al Munziri. 

Disinilah letak kerancuan Ali As Salus 

 

Ali As Salus dalam Imamah dan Khilafah berkata 

”Dan pendapat ini tidak mungkin berdasarkan prasangka. Maka tidak diragukan bahwa 

pendapat Al Munziri dan Adz Dzahabi itu didasarkan pada sesuatu yang tidak mudah kita 

rujuk. Dan menurut praduga yang terkuat (jika tidak bisa dikatakan pasti )bahwa Al Munziri 

dan Adz Dzahabi itu menukil dari kitab Adh Dhu‟afa Al Kabir karya Al Bukhari” 

Tanggapan Kami: Pernyataan ini sangat jelas kerancuannya karena semuanya hanya 

didasarkan atas dugaan saja. Bukankah pernyataan Ali As Salus Dan pendapat ini tidak 

mungkin berdasarkan prasangka. Maka tidak diragukan bahwa pendapat Al Munziri dan Adz 

Dzahabi itu didasarkan pada sesuatu yang tidak mudah kita rujuk adalah suatu bentuk 

prasangka juga, apa buktinya pernyataan itu? apa sumber yang tidak mudah dirujuk itu? 

bukankah bisa juga diduga jangan jangan tidak ada sumber yang dimaksud atau dengan kata 

lain adalah kekeliruan dari kedua ulama tersebut. 

Kemudian pernyataan Ali As Salus Dan menurut praduga yang terkuat (jika tidak bisa 

dikatakan pasti) bahwa Al Munziri dan Adz Dzahabi itu menukil dari kitab Adh Dhu‟afa Al 

Kabir karya Al Bukhari” juga tidak jelas, kalau memang ada di kitab Adh Dhu‘afa kenapa 

pula harus menggunakan kata praduga yang terkuat (jika tidak bisa dikatakan pasti). 

Bukankah ini menyiratkan Ali As Salus sendiri belum membaca Adh Dhu‟afa, lalu bukankah 

Syaikh Ahmad Syakir menyatakan bahwa penukilan tersebut tidak ada dalam Tarikh Al Kabir 

dan Adh Dhu‟afa . Dan dengan semua keraguan ini Ali As Salus menyatakan bahwa Qasim 

adalah tidak tsiqat hadis riwayatnya tidak shahih(dhaif). Memang dalam Ilmu hadis jika ada 

perbedaan pandangan terhadap seorang perawi antara jarh dan ta‘dil maka jarh mesti 

didahulukan tetapi hal ini dengan syarat jarh itu harus benar-benar jelas dan ada buktinya. 

Tetapi kalau jarh tersebut meragukan maka yang terbaik dalam hal ini adalah menetapkan 

ta‘dilnya. Oleh karena itulah dalam hal ini dinyatakan bahwa kesimpulan Ali As Salus 

bahwa Qasim bin Hishan tidak tsiqah adalah tidak tepat dan yang benar Qasim adalah 

seorang yang tsiqah. 

Hadis yang dimaksud yaitu hadis Tsaqalain riwayat Qasim bin Hishan ini telah dinyatakan 

shahih oleh beberapa ulama. Di antaranya Jalaludin As Suyuthi telah menshahihkannya 
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dalam Al Jami‟ash Shaghir. Al Hafiz Al Manawi juga menyatakan shahih dalam Faidhul 

Qhadir Syarah Al Jami‟Ash Shaghir. Pernyataan kedua ulama ini dikuatkan oleh Syaikh Al 

Albani yang menyatakan hadis ini shahih dan memasukkannya dalam Shahih Al Jami‟Ash 

Shaghir. Selain itu Abu Ya‘la meriwayatkan hadis ini dalam Musnad Abu Ya‟la dan 

menyatakan bahwa sanad hadis ini termasuk dalam kategori tidak mengapa. Al Haitsami 

dalam Majma‟Az Zawaid menyatakan bahwa semua perawi hadis ini adalah tsiqat. 

Berdasarkan semua keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Ali As Salus itu 

tidak tepat dan pendapat yang benar dalam hal ini adalah bahwa hadis riwayat Qasim 

dalam Musnad Ahmad tersebut adalah shahih.  

 

Kekeliruan Ibnu Taimiyyah Terhadap Hadis Tsaqalain 

Posted on Oktober 30, 2007 by secondprince  

Kekeliruan Ibnu Taimiyyah Terhadap Hadis Tsaqalain 

 

Ibnu Taimiyyah dalam kitab Minhaj As Sunnah mengkritik hadis Tsaqalain berikut “… dan 

„ltrah Ahlul Baitku. Karena sesungguhnya keduanya tidak akan pernah berpisah hingga 

menemuiku di telaga”, Ibnu Taimiyyah berkata 

“Sesungguhnya hadis ini diriwayatkan oleh Turmudzi. dan, Ahmad telah ditanya tentang 

hadis ini, serta tidak hanya seorang dari ahli ilmu yang mendhaifkan hadis ini. Mereka 

mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih.” 

Selain itu Ibnu Taimiyyah juga menolak hadis ini karena didalam sanadnya terdapat Qasim 

bin Hishan, Ibnu Taimiyyah berkata 

”Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang Qasim maka ia menyatakan orang itu dhaif”. 

Ibnu Taimiyyah juga mengatakan, hadis ini tidak menunjukkan kepada wajibnya berpegang 

teguh kepada Ahlul Bait melainkan hanya menunjukan kepada wajibnya berpegang teguh 

kepada Al-Qur‟an saja. Hadis yang dijadikan argumentasi oleh Ibnu Taimiyyah dan lebih 

shahih menurutnya ialah, “Aku tinggalkan padamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh 

kepadanya niscaya kamu tidak akan tersesat sesudahnya, yaitu Kitab Allah.” (tanpa 

tambahan Ahlul BaitKu) 

 

Tanggapan Terhadap Ibnu Taimiyyah 

Hadis Tsaqalain salah satunya memang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Sunan Turmudzi, 

tetapi hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Mustadrak Al Hakim, Mu‟jam Ath 

Thabrani, Jamius Shaghir, Majmu Az Zawaid, Musnad Abu Ya‟la, Shahih Ibnu Khuzaimah 

dan lain-lain. Jadi pernyataan Ibnu Taimiyyah bahwa hadis ini diriwayatkan Tirmidzi 

terkesan janggal, karena itu menunjukkan seolah-olah hanya Tirmidzi yang meriwayatkan 

hadis Tsaqalain dan ini jelas tidak benar. 

Anehnya Ibnu Taimiyyah juga mengatakan bahwa banyak yang mengatakan hadis ini tidak 

shahih, tetapi beliau tidak menyebutkan siapa-siapa yang dimaksud. Imam Turmudzi tidak 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/30/kekeliruan-ibnu-taimiyyah-terhadap-hadis-tsaqalain/
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menyatakan hadis ini dhaif, beliau menyatakan hadis dalam Sunannya hasan gharib, Al 

Hakim menyatakan hadis ini shahih dalam Mustadraknya dan dibenarkan oleh Adz Dzahabi 

dalam Talkhis Al Mustadrak. Abu Ya‘la meriwayatkan dalam Musnadnya seraya mengatakan 

bahwa sanad hadis ini tidak mengapa, beliau tidak menyatakan dhaif. Al Haitsami dalam 

Majmu az Zawaid menyatakan bahwa semua perawi hadis ini adalah tsiqah. Hadis ini juga 

dishahihkan oleh Jalaludin Al Suyuthi dalam Jamius Shaghir. Jadi dakwaan Ibnu 

Taimiyyah itu tidak jelas dan meragukan karena cukup banyak yang menguatkan hadis 

ini dan tidak menyatakan dhaif atau tidak shahih seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyyah. 

 

Ibnu Taimiyyah juga mengisyaratkan bahwa Imam Ahmad mendhaifkan hadis ini, seraya 

mengatakan bahwa Imam Ahmad menganggap Qasim bin Hishan adalah dhaif. Anehnya 

Ibnu Taimiyyah tidak menyebutkan dari mana sumber penukilannya dari Imam Ahmad. 

Qasim bin Hishan adalah salah satu perawi dalam Musnad Ahmad, bukankah Ibnu 

Taimiyyah sendiri dalam kesempatan lain menyatakan bahwa Imam Ahmad tidak 

meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang tsiqah menurut pandangan Imam Ahmad. 

Seperti yang telah dinukil oleh Ibnu Subki dalam Syifâ al-Asqâm, jilid. 10 hal 11 tentang 

perawi-perawi Ahmad bin Hanbal 

“Ahmad(semoga Allah merahmatinya) tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang dapat 

dipercaya (ats-tsiqah). Ibnu Taimiyyah telah berterus terang tentang hal itu di dalam kitab 

yang dikarangnya untuk menjawab al-Bakri, setelah sepuluh kitab lainnya. Ibnu Taimiyyah 

berkata, „Sesungguhnya para ulama hadis yang mempercayai ilmu al-Jarh wa at-Ta‟dil ada 

dua kelompok. Sebagian dari mereka tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang dapat 

dipercaya dalam pandangan mereka, seperti Malik, Ahmad bin Hanbal dan lainnya.”. 

Jadi sebenarnya Qasim bin Hishan itu adalah tsiqah dalam pandangan Imam Ahmad. Hal ini 

juga dibenarkan oleh Syaikh Ahmad Syakir pentahqiq dan pensyarh Musnad Ahmad(lihat 

komentar syaikh Ahmad Syakir hadis no 3605), beliau justru dengan jelas menyatakan tsiqah 

kepada Qasim bin Hishan. Oleh karena itu dakwaan Ibnu Taimiyyah tentang Qasim dan 

pernyataannya bahwa Imam Ahmad telah mendhaifkan hadis Tsaqalain adalah tidak 

benar. 

Pernyataan Ibnu Taimiyyah bahwa hadis ini tidak menunjukkan keharusan berpegang kepada 

Ahlul Bait melainkan keharusan berpegang kepada Kitabullah saja juga tidak benar karena 

zhahir hadis justru menyatakan harus berpegang kepada keduanya. Pernyataan Ibnu 

Taimiyyah ini jelas dilandasi oleh dugaannya bahwa hadis Tsaqalain dhaif dan yang shahih 

justru adalah hadis dengan riwayat berpegang kepada Kitabullah saja tanpa tambahan Ahlul 

Bait. Hadis yang dimaksud diriwayatkan dalam Shahih Muslim no 1218 juga diriwayatkan 

oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud 

Berkata Jabir bin „Abd Allah radiallahu „anhu, Rasulullah sallallahu „alaihi wasallam telah 

berkhutbah: Demi sesungguhnya aku telah tinggalkan kalian sesuatu yang jika kamu 

berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat yaitu Kitab Allah (al-Qur‟an). 

Hadis ini memang shahih tetapi bukan berarti hadis ini bertentangan dengan hadis Tsaqalain, 

tetapi justru hadis Tsaqalain melengkapi hadis ini apalagi terdapat hadis Tsaqalain riwayat 

Jabir dalam Sunan Turmudzi dengan tambahan Ahlul Bait dan Turmudzi menyatakan 

hadisnya hasan gharib dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan 

Turmudzi no 3786. 
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Bercerita kepada kami Nashr bin Abdurrahman Al Kufi dari Zaid bin Hasan Al Anmathi dari 

Ja‟far bin Muhammad dari Ayahnya dari Jabir bin Abdullah,ia berkata‟saya melihat 

Rasulullah SAW pada saat menunaikan ibadah haji pada hari Arafah, Beliau SAW 

menunggangi untanya al Qashwa dan saya mendengar Beliau SAW berkata ”wahai 

manusia,sesungguhnya Aku meninggalkan sesuatu bagimu yang jika kamu berpedoman 

kepadanya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu Kitabullah dan Itrati Ahlul 

BaitKu”.  

Jadi hadis riwayat Jabir dalam Shahih Muslim itu tidak menafikan hadis Tsaqalain, justru 

hadis tersebut harus digabungkan dengan hadis Tsaqalain karena keduanya adalah shahih 

apalagi hadis Tsaqalain memiliki banyak jalan yang menguatkannya. Kesimpulannya semua 

pernyataan Ibnu Taimiyyah tentang penolakannya terhadap hadis Tsaqalain adalah tidak 

benar dan hanya berdasarkan dugaan semata. Beliau sama halnya dengan Ibnul Jauzi tidak 

mengumpulkan semua riwayat hadis Tsaqalain yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. 

Kekeliruan Ibnu Jauzi Terhadap Hadis Tsaqalain 

Posted on Oktober 30, 2007 by secondprince  

Kekeliruan Ibnu Jauzi Terhadap Hadis Tsaqalain 

 

Di dalam kitabnya yang berjudul Al-„llal al-Mutanahiyah fi al-Ahadits al-Wahiyah Ibnu al-

Jauzi mendhaifkan hadits Ats Tsaqalain. Ibnul Jauzi mengatakan, 

“Hadis ini tidak sahih. Adapun „Athiyyah telah didhaifkan oleh Ahmad, Yahya dan selain 

dari mereka berdua. Adapun tentang Abdullah al-Quddus, Yahya telah mengatakan bahwa 

dia itu bukan apa-apa dan dia itu seorang rafidhi yang jahat”. 

Hadis yang dimaksud salah satunya adalah riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III hal 

59 sebagai berikut 

Riwayat dari Abdullah dari ayahnya dari Ibnu Namir dari Abdul Malik Ibnu Sulaiman dari 

Athiyah dari Abu Sa‟id al Khudri ra,ia berkata,‟Rasulullah SAW bersabda”Sesungguhnya 

Aku meninggalkan bagimu sesuatu yang jika kamu berpedoman dengannya,maka kamu tidak 

akan sesat selama-lamanya setelahKu yaitu dua hal yang salah satunya lebih besar dari 

yang lain;Kitabullah,tali panjang yang terentang dari langit ke bumi,dan Ahlul 

BaitKu.Ketahuilah bahwa keduanya itu tidak akan berpisah hingga datang ke telaga(hari 

kiamat).” 

Tanggapan Untuk Ibnul Jauzi 

Hadis Tsaqalain memiliki banyak sanad dalam kitab-kitab hadis selain riwayat Athiyyah dari 

Abu Said, dan terdapat sanad yang shahih yang menguatkan sanad Athiyyah dari Abu Said 

ini. Mengenai Athiyyah bin Sa‟ad bin Junadah al „Awfi yang dinyatakan dhaif oleh Ahmad 

menurut Ibnul Jauzi, sebelumnya akan dikutip pernyataan Taqiyuddin As Subki dalam Syifâ 

al-Asqâm, jld. 10 hal. 11 tentang perawi-perawi Ahmad bin Hanbal 

“Ahmad(semoga Allah merahmatinya) tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang dapat 

dipercaya (ats-tsiqah). Ibnu Taimiyyah telah berterus terang tentang hal itu di dalam kitab 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/30/kekeliruan-ibnu-jauzi-terhadap-hadis-tsaqalain/
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yang dikarangnya untuk menjawab al-Bakri, setelah sepuluh kitab lainnya. Ibnu Taimiyyah 

berkata, „Sesungguhnya para ulama hadis yang mempercayai ilmu al-Jarh wa at-Ta‟dil ada 

dua kelompok. Sebagian dari mereka tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang dapat 

dipercaya dalam pandangan mereka, seperti Malik, Ahmad bin Hanbal dan lainnya.”. 

Dan sudah jelas bahwa Athiyyah adalah perawi dalam Musnad Ahmad, dan dari sini 

sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwa Athiyyah adalah tsiqah menurut Ahmad bin 

Hanbal. Tetapi dalam Tahdzib at Tahzib dan Mizan Al „Itidal, ketika membicarakan Athiyyah 

dan riwayatnya dari Abu Said, Ahmad menyatakan bahwa hadis Athiyyah itu dhaif, beliau 

berkata 

“Sampai kepadaku berita bahwa Athiyyah belajar tafsir kepada Al Kalbi dan memberikan 

julukan Abu said kepadanya .Agar dianggap Abu said Al Khudri.” 

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Ibnu Hibban 

“Athiyyah mendengar beberapa hadis dari Abu said Al Khudri. Setelah Al Khudri ra 

meninggal, ia belajar hadis dari Al Kalbi. Dan ketika Al Kalbi berkata Rasulullah SAW 

bersabda „demikian demikian‟maka Athiyyah menghafalkan dan meriwayatkan hadis itu 

dengan menyebut Al Kalbi sebagai Abu Said. Oleh sebab itu jika Athiyyah ditanya siapakah 

yang menyampaikan hadis kepadamu? maka Athiyyah menjawab Abu Said. Mendengar 

jawaban ini orang banyak mengira yang dimaksudkannya adalah Abu Said Al Khudri ra, 

padahal sebenarnya Al Kalbi” . 

Jadi dalam hal ini kritik Ibnul Jauzi bahwa Athiyyah dinyatakan dhaif oleh Ahmad adalah 

merujuk pada riwayat Athiyyah dari Abu Said. 

Kemudian pernyataan Ibnul Jauzi bahwa Athiyyah dinyatakan dhaif oleh Yahya bin Main 

adalah tidak benar. Dalam Tahdzîb at-Tahdzîb jilid 7 hal 220 Al-Hafidz Ibnu Hajar telah 

berkata tentang biografi Athiyyah, “Ad-Dawri telah berkata dari Ibnu Mu‟in bahwa 

„Athiyyah adalah seorang yang saleh.” Selain itu dalam Mizan Al ‗Itidal ketika Yahya bin 

Main ditanya tentang hadis Athiyyah, ia menjawab “Bagus”. 

Pernyataan selanjutnya Ibnul Jauzi bahwa Athiyyah dinyatakan dhaif oleh selain mereka 

berdua, dapat dilihat dalam Mizan Al „Itidal jilid 3 hal 79. Menurut Adz Dzahabi Athiyyah 

adalah seorang tabiin yang dikenal dhaif, Abu Hatim berkata hadisnya dhaif tapi bisa 

didaftar atau ditulis, An Nasai juga menyatakan Athiyyah termasuk kelompok orang yang 

dhaif, Abu Zara‘ah juga memandangnya lemah. Menurut Abu Dawud Athiyyah tidak bisa 

dijadikan sandaran atau pegangan. Menurut Al Saji hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah, 

Ia mengutamakan Ali ra dari semua sahabat Nabi yang lain. Salim Al Muradi menyatakan 

bahwa Athiyyah adalah seorang syiah. Abu Ahmad bin Adi berkata walaupun ia dhaif tetapi 

hadisnya dapat ditulis. Kebanyakan ulama memang memandang Athiyyah dhaif tetapi Ibnu 

Saad memandang Athiyyah tsiqat, dan berkata insya Allah ia mempunyai banyak hadis yang 

baik, sebagian orang tidak memandang hadisnya sebagai hujjah.  

Dalam Tahdzîb at-Tahdzîb jilid 2 hal 226 Ibnu Hajar Al‘Asqalani telah berkata, 

“Ibnu Sa‟ad telah berkata, “Athiyyah pergi bersama Ibnu al- Asy‟ats, lalu Hajjaj menulis 

surat kepada Muhammad bin Qasim untuk memerintahkan „Athiyyah agar mencaci maki Ali, 

dan jika dia tidak melakukannya maka cambuklah dia sebanyak empat ratus kali dan 
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cukurlah janggutnya. Muhammad bin Qasim pun memanggilnya, namun „Athiyyah tidak mau 

mencaci maki Ali, maka dijatuhkanlah ketetapan Hajaj kepadanya. Kemudian „Athiyyah 

pergi ke Khurasan, dan dia terus tinggal di sana hingga Umar bin Hubairah memerintah 

Irak. „Athiyyah tetap terus tinggal di Khurasan hingga meninggal pada tahun seratus 

sepuluh hijrah. Insya Allah, dia seorang yang dapat dipercaya, dan dia mempunyai hadis-

hadis yang layak.” 

Jadi terdapat cukup banyak ulama yang menyatakan Athiyyah adalah dhaif, jarh ini 

kemungkinan disebabkan sikap tadlis Athiyyah seperti yang dikatakan oleh Ahmad dan Ibnu 

Hibban mengenai riwayat Beliau dari Abu Said ra, Walaupun begitu hadisnya dapat ditulis 

dan Athiyyah adalah perawi dalam Al Adab Al Mufrad, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, 

Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Selain itu terdapat juga ulama yang 

menguatkan Beliau seperti Yahya bin Main dan Ibnu Saad. Kesimpulannya hadis riwayat 

Athiyyah tidak dapat dijadikan hujjah tetapi dapat dijadikan I‟tibar atau hadis pendukung. 
Dan memang demikianlah kedudukannya terhadap Hadis Tsaqalain, hadis riwayat Athiyyah 

ini hanyalah sebagai pendukung hadis lain yang riwayatnya shahih, bahkan dari hadis-hadis 

lain riwayat Athiyyah dapat terangkat kedudukannya dan dapat dinyatakan bahwa riwayat 

Athiyyah dari Abu Said ini benar-benar berasal dari Abu Said Al Khudri ra bukan dari Al 

Kalbi. 

Berdasarkan semua keterangan diatas maka pernyataan Ibnul Jauzi bahwa hadis Tsaqalain 

itu tidak shahih adalah terlalu terburu-buru, karena dengan hanya mengkritik riwayat 

Athiyyah, tidak menjadikan hadis itu dhaif karena hadis ini hanyalah hadis pendukung dari 

hadis-hadis Tsaqalain lain yang derajatnya shahih. Seharusnya untuk menyatakan bahwa 

hadis Tsaqalain itu tidak shahih, Ibnul Jauzi harus mengumpulkan semua riwayat hadis 

Tsaqalain dalam kitab-kitab hadis baru menetapkan kedudukannya. 

Sedangkan pernyataan Ibnul Jauzi mengenai Abdullah Al Quddus itu keliru. Perawi ini tidak 

seperti yang dikatakan Ibnu Jauzi. Pernyataan Ibnu Jauzi yang menyatakan Yahya 

mengatakan bahwa dia itu bukan apa-apa dan seorang rafidhi yang jahat perlu ditanggapi 

karena terdapat ulama yang menyatakan tsiqat kepada Abdullah bin Abdul Quddus. 

 Abdullah Al Quddus dinyatakan bisa dipercaya(tsiqat) oleh Al Hafiz 

Muhammad bin Isa. Dalam Tahdzib at-Tahdzib jilid 5 hal 303, Al-Hafidz Ibnu 

Hajar Al ‗Asqalani berkata, “Telah diceritakan bahwa Muhammad bin Isa 

telah berkata, „Dia(Abdullah Al Quddus) itu dapat dipercaya.”. 

  

 Abdulah bin Abdul Quddus adalah termasuk perawi di dalam kitab Shahih 

Bukhari. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kitab Tahdzib at-Tahdzib, 

jilid 5, halaman 303; dan juga kitab Taqrib at-Tahdzib, jilid 1, halaman 430. 

Jadi kesimpulannya Abdullah Al Quddus ini adalah perawi yang jujur dan bisa dipercaya. 

Tapi sayangnya perawi ini tidak ada hubungannya sedikitpun dengan hadis Tsaqalain yang 

dikritik oleh Ibnu Jauzi (karena hadis yang sama juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam 

Musnadnya dan dalam sanadnya tidak ada Abdullah bin Abdul Quddus), oleh karena itu kami 

tidak akan menanggapinya lebih lanjut. Mungkin ini cuma kekeliruan Ibnul Jauzi semata atau 

kecenderungan kemahzabannya yang berlebih-lebihan dalam menyalahkan apapun yang 

menjadi hujjah Syiah. 

Kritik Terhadap Distorsi Hadis Tsaqalain 

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/21/hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/30/kritik-terhadap-distorsi-hadis-tsaqalain/
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Posted on Oktober 30, 2007 by secondprince  

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Thabrani, Thahawi dan 

dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al 

Shahihah no 1761). 

Hadis diatas adalah hadis Tsaqalain, disebut Tsaqalain karena berarti dua peninggalan yang 

berat, berharga atau dua pusaka. Hadis ini menjelaskan tentang wasiat Rasulullah SAW 

kepada umatnya agar tidak sesat dengan cara berpegang teguh kepada Al Quran dan Itrati 

Ahlul Bait Rasul as. dan Kedua hal tersebut yang dimaksud dengan At Tsaqalain atau dua 

peninggalan yang berharga. Kebanyakan dari umat muslim lebih sering mendengar hadis 

dengan redaksi yang berbeda yaitu 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “wahai sekalian manusia sesungguhnya Aku telah 

meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan 

sesat selamanya yaitu Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya”(Hadis riwayat Malik dalam Al 

Muwatta dan Al Hakim dalam Al Mustadrak As Shahihain) 

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dibuktikan bahwa hadis ini memiliki sanad yang dhaif 

dan yang lebih shahih adalah hadis dengan redaksi wa itraty ahlul baity atau hadis Tsaqalain. 

Walaupun pada dasarnya Kitabullah dan Sunah Rasulullah SAW adalah dua sumber hukum 

yang mutlak bagi umat Islam dan hal ini telah ditetapkan dengan dalil yang qathi dari Al 

Quranul Karim. Sebenarnya tidak diragukan lagi bahwa hal ini bersifat pasti kebenarannya, 

tetapi yang ingin ditekankan disini bahwa Rasulullah SAW telah berpesan kepada umatnya 

untuk berpegang teguh kepada Kitabullah dan Ahlul Bait Rasul as, karena redaksi inilah 

yang sanadnya shahih Sedangkan redaksi Kitabullah dan Sunah RasulNya memiliki sanad 

yang dhaif . 

Berkenaan dengan hadis Tsaqalain terdapat beberapa ulama yang meragukannya atau 

mengkritik hadis ini dan menyatakan bahwa hadis ini tidak shahih, ulama yang dimaksud 

adalah 

• Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-„llal al-Mutanahiyah fi al-Ahadits al-Wahiyah 

• Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhaj As Sunnah Nabawiyah 

• Ali As Salus dalam kitabnya Imamah dan Khilafah 

Tulisan ini ditujukan untuk menanggapi pernyataan ulama-ulama tersebut dan untuk 

menegaskan bahwa hadis Tsaqalain adalah hadis yang shahih, jadi bisa dikatakan kalau 

tulisan ini adalah bantahan terhadap ulama-ulama tersebut. Sebelumnya perlu ditegaskan 

terlebih dahulu bahwa ulama-ulama ini sebenarnya menolak hadis Tsaqalain yang memiliki 

redaksi berpegang teguh pada Al Quran dan Ahlul Bait, tetapi Mereka menyatakan shahih 

hadis Tsaqalain dengan riwayat dalam Shahih Muslim, Sunan Ad Darimi dan Musnad Ahmad 

berikut 

Shahih Muslim juz 2 hal 279 
Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam ra, ia berkata pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di 

hadapan kami di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum seraya berpidato,maka beliau 

memanjatkan puja dan puji atas Allah SWT, menyampaikan nasehat dan peringatan. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/27/19/
https://secondprince.wordpress.com/2007/07/21/hadis-tsaqalain/
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Kemudian Beliau bersabda “Ketahuilah wahai manusia sesungguhnya aku hanya seorang 

manusia. Aku merasa bahwa utusan Tuhanku (malaikat maut) akan segera datang dan Aku 

akan memenuhi panggilan itu.Dan Aku tinggalkan padamu dua pusaka (Ats-Tsaqalain). 

Yang pertama Kitabullah (Al-Quran) di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya,maka 

berpegang teguhlah dengan Kitabullah”. Kemudian Beliau melanjutkan, “ dan Ahlul BaitKu, 

kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, 

kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu.”  

Sunan Ad-Darimi juz 2 hal 431 
Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam ra, ia berkata pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di 

hadapan kami di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum seraya berpidato,maka beliau 

memanjatkan puja dan puji atas Allah SWT, menyampaikan nasehat dan peringatan. 

Kemudian Beliau bersabda “Ketahuilah wahai manusia sesungguhnya aku hanya seorang 

manusia. Aku merasa bahwa utusan Tuhanku (malaikat maut) akan segera datang dan Aku 

akan memenuhi panggilan itu.Dan Aku tinggalkan padamu dua pusaka (Ats-Tsaqalain). 

Yang pertama Kitabullah (Al-Quran) di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya,maka 

berpegang teguhlah dengan Kitabullah”. Kemudian Beliau melanjutkan, “ dan Ahlul BaitKu, 

kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, 

kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu.” 

 

Musnad Ahmad jilid IV hal 266 
Dari Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah SAW bersabda “dan saya meninggalkan bagimu dua 

hal. Pertama Kitabullah yang didalamnya terdapat petunjuk dan cahaya maka jadikanlah dia 

sebagai pedoman dan berpegang teguhlah kepadaNya”,Beliau SAW menghimbau untuk 

berpegang teguh kepada Al Quran dan Beliau SAW berkata”dan Ahlul BaitKu.Saya ingatkan 

kamu tentang Ahlul BaitKu”. 

 

Sebenarnya hadis-hadis ini saja sudah cukup untuk membenarkan hadis Tsaqalain yang 

menyatakan keharusan berpegang teguh kepada Al Quran dan Ahlul Bait, tetapi ulama-

ulama tersebut menafsirkan bahwa yang dimaksudkan tentang Ahlul Bait ini adalah bersikap 

baik dengan mencintai dan menjaga hak–hak Ahlul Bait. Mereka menolak penafsiran hadis 

ini bahwa yang dimaksud Rasulullah SAW tentang Ahlul Bait adalah berpegang teguh 

kepada Ahlul Bait karena tidak ada kata-kata yang jelas menunjukkan hal tersebut dalam 

hadis –hadis diatas. 

Alasan bahwa tidak ada kata-kata yang jelas pada hadis-hadis di atas yang menunjukkan 

keharusan berpegang kepada Ahlul Bait merupakan alasan yang rancu. Hal tersebut 

dikarenakan alasan ini juga dapat ditujukan untuk menolak anggapan mereka bahwa yang 

dimaksud tentang Ahlul Bait ini adalah bersikap baik dan menjaga hak- hak Ahlul Bait. 

Karena juga tidak ada kata-kata yang jelas menunjukkan hal tersebut dalam hadis-hadis 

diatas. 

Walaupun tidak ada kata-kata yang jelas dalam hadis-hadis diatas tentang apa sebenarnya 

maksud kata-kata Rasulullah SAW “ dan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul 

BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu.” 

.Tetapi kata-kata ini bisa dimengerti sebagai isyarat yang menunjukkan keharusan berpegang 

teguh kepada Ahlul Bait, merujuk kepada arti Ats Tsaqalain yang berarti dua peninggalan 

yang berharga atau berat. Dari hadis tersebut Rasulullah SAW menyuruh umat Islam untuk 

berpegang teguh kepada Al Quran dari kata-kata “ Yang pertama Kitabullah (Al-Quran) di 

dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya,maka berpegang teguhlah dengan Kitabullah”. 
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Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan kata-kata “ dan Ahlul BaitKu, kuperingatkan 

kalian akan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian 

akan Ahlul BaitKu.”. 

Bukankah pesan ini adalah lanjutan dari pesan sebelumnya tentang berpegang teguh kepada 

Al Quran, dari sini dapat dilihat bahwa pesan Rasulullah SAW tentang Ahlul Bait atau hal 

yang dimaksud peringatan Rasulullah SAW tentang Ahlul Bait adalah sama seperti dengan 

apa yang Beliau SAW nyatakan tentang Al Quran sebelumnya yaitu keharusan untuk 

berpegang teguh kepada keduanya. Hanya itu yang bisa disimpulkan kalau merujuk dengan 

hadis diatas saja. Dan dapat dimengerti kenapa Rasulullah SAW tidak menggunakan kata-

kata yang jelas “berpegang teguh kepada Ahlul Bait” karena pengertian ini sudah tercakup 

dalam pesan Rasulullah SAW sebelumnya tentang Al Quran. 

Sedangkan dakwaan mereka yang beranggapan bahwa yang dimaksud tentang Ahlul Bait 

adalah bersikap baik dan menjaga hak-hak Ahlul Bait maka dakwaan seperti inilah yang 

memerlukan kata-kata yang jelas oleh karena hal ini tidak tersirat dari pesan sebelumnya. 

Dengan kata lain jika pesan Rasulullah SAW yang dimaksudkan tentang Al Quran dan Ahlul 

Bait itu berbeda maksudnya maka seharusnya terdapat kata-kata yang jelas yang 

membedakannya, tetapi Rasulullah SAW hanya mengatakan “dan Ahlul BaitKu, 

kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, 

kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu.”. Oleh karena tidak ada kata-kata yang jelas itulah 

yang menunjukkan bahwa pesan Rasulullah SAW tentang Al Quran dan Ahlul Bait itu adalah 

sama yaitu peringatan untuk berpegang teguh kepada keduanya. 

 

Apalagi pada kenyataannya terdapat banyak hadis yang menggunakan kata-kata yang jelas 

tentang kewajiban berpegang teguh kepada Al Quran dan Ahlul Bait, hadis-hadis inilah yang 

dinyatakan dhaif atau tidak shahih oleh mereka yang sudah saya sebutkan sebelumnya. 

Pendapat ini jelas tidak benar dan akan dibuktikan bahwa pernyataan mereka tersebut 

adalah keliru. 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Ahlul Bait 

(Kerancuan Tafsir Ibnu Katsir dkk) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Kerancuan Tafsir Ayat Tathir oleh Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyyah dan Ali As Salus. 

Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyyah dan Ali As Salus menyatakan bahwa Ahlul bait dalam Ayat 

Tathir adalah istri-istri Nabi SAW beserta Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Karena menurut 

mereka hadis-hadis shahih menunjukkan bahwa Ahlul Bait itu tidak terbatas pada istri-istri 

Nabi SAW. 

Hal ini telah dikutip oleh saudara Ja‘far dalam tulisannya 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata bahwa sesungguhnya ayat ini adalah dalil masuknya 

para istri Nabi SAW dalam ahlul bait karena merekalah yang menjadi sebab turunnya ayat. 

Dan menurut pendapat shahih, yang termasuk ahlul bait itu adalah mereka ditambah dengan 

yang lainnya. (Tafsir Ibnu Katsir) 

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/21/hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/07/21/hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-kerancuan-tafsir-ibnu-katsir-dkk/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-kerancuan-tafsir-ibnu-katsir-dkk/
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dan saudara Ja‘far juga mengutip Ali As Salus 

Menurut DR.Ali Ahmad As-Salus, Q.S.Al-ahzab ayat 33 tsb berlaku umum yaitu bukan hanya 

untuk istri nabi saw, tetapi juga untuk Ali, Fatimah, Hasan dan Husein. Jika ayat 33 tsb 

hanya untuk istri nabi saw maka harusnya digunakan kata jamak perempuan (muannats) 

yaitu „ankunna dan yuthohhirokunna. Alasan mengapa dalam ayat 33 ini digunakan kata 

jamak laki-laki (Mudzakkar) yaitu „ankum (darimu) dan yuthohhirokum (menyucikanmu) 

adalah karena dalam ayat tsb juga mengacu kepada Ali, Hasan dan Husein. karena Karena 

jika bentuk Mudzakkar (mengacu pada Ali, Hasan dan Husein) dan Muannats (mengacu 

Istri-istri Nabi dan Fatimah) berkumpul maka yang digunakan bentuk Mudzakkarnya. 

Waallahu‟alam bishowab. 

Kemudian ketika menafsirkan Ayat tathir tersebut saudara Ja‘far menuliskan 

Q.S.Al-Ahzab 33 ini juga tidak menyatakan kemaksuman ahlul bait. 

“…Allah bermaksud HENDAK menghilangkan dosa dari kamu..” (Q.S.Al-Ahzab 33). 

Ayat ini bukanlah bercerita tentang penghapusan dan penyucian dosa ahlul bait. Ayat ini 

menyatakan keinginan Allah agar ahlul bait suci dan terpelihara dari dosa karena mereka 

diutamakan oleh Allah. Lihatlah ayat 30-32, dalam ayat ini Allah sangat memperhatikan 

mereka (istri nabi saw) sehingga bila mereka berbuat dosa maka mereka akan mendapatkan 

siksaan dua kali lipat dan bila mereka taat maka mereka akan mendapat pahala dua kali 

lipat. Mereka tidak sama dengan wanita lain jika mereka bertakwa.  

Dimana letak kerancuannya? Saudara Ja‘far ketika menafsirkan ayat tathir beliau mengaitkan 

kesucian itu dengan ayat sebelumnya. Dia menulis 

Lihatlah ayat 30-32, dalam ayat ini Allah sangat memperhatikan mereka (istri nabi saw) dan 

kata-kata Mereka tidak sama dengan wanita lain jika mereka bertakwa. 

Seandainya kita berusaha menafsirkan Ayat Tathir dengan melihat ayat-ayat sebelumnya, 

seperti yang dikatakan saudara Ja‘far 

Ayat ini menyatakan keinginan Allah agar ahlul bait suci dan terpelihara dari dosa karena 

mereka diutamakan oleh Allah. 

Berarti kesucian dalam Ayat Tathir itu berkaitan dengan syariat Allah yang ditetapkan oleh 

ayat sebelumnya atau jika pribadi-pribadi yang dimaksud dalam Ayat Tathir itu 

melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah pada ayat-ayat sebelumnya maka mereka akan 

mendapat kesucian yang dikehendaki allah SWT untuk mereka. Nah letak kejanggalannya 

adalah Ketentuan yang dimaksud itu adalah 

• Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 

penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik 

• Hendaklah kamu tetap di rumahmu 

• Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu 

• Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta‘atilah Allah dan Rasul-Nya. 

Semua ketentuan ini selain yang terakhir adalah ketentuan khusus wanita dalam hal ini istri-

istri Nabi SAW, jadi bagaimana bisa itu dikaitkan dengan Imam Ali, Imam Hasan dan Imam 

Husain. Padahal jelas sekali Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyyah, Ali As Salus menyatakan bahwa 
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mereka juga termasuk Ahlul Bait dalam ayat tersebut dan ini yang dikutip oleh saudara 

Ja‘far. 

Bukankah dia saudara Ja‘far menulis 

Juga salah jika dikatakan ayat 33 tsb hanya berlaku untuk istri nabi SAW padahal Ali, 

Fatimah, Hasan dan Husein juga termasuk didalamnya sebagaimana hadis shahih Muslim 

yang disebut diatas. 

Lalu apa sebenarnya makna kesucian bagi Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain?. 

Mungkin saudara Ja‘far akan berkata seperti yang dia kutip dari Ibnu Taimiyyah, 

Ibnu Taimiyah berkata bahwa ayat ke-33 surat Al-Ahzab bukanlah berita tentang 

penghapusan dan penyucian dosa ahlul bait. Dalam ayat ini justru terdapat perintah yang 

wajib dilaksanakan oleh Ahlul Bait (Al-Muntaqa)..yaitu perintah untuk menjaga kesucian diri 

dari dosa-dosa. 

Maka kita dapat bertanya dari mana dalilnya bahwa perintah yang dimaksud untuk Ahlul Bait 

itu adalah perintah untuk menjaga kesucian diri dari dosa-dosa. Apakah anda melihat perintah 

Allah dalam ayat Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, 

hai Ahlul Bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya.(QS Al Ahdzab 33). Jelas tidak ada 

perintah apapun dalam ayat ini, kemudian apakah anda akan berkata bahwa perintah itu ada 

pada ayat-ayat sebelumnya. Kalau begitu maka kerancuannya juga sama, perintah pada ayat 

sebelumnya jelas perintah khusus untuk wanita. Lantas apa kaitannya dengan Imam Ali, 

Imam Hasan dan Imam Husain. 

Kemudian saudara Ja‘far menuliskan 

Jumhur ulama AhluSunnah tidak setuju bahwa Ahlul Bait Nabi SAW hanya terbatas pada 

keturunan Fatimah r.a. 

Jawab saya: saya tidak tahu darimana dalilnya pernyataan ini. Padahal telah jelas dari 

Rasulullah SAW bahwa Ahlul Bait Nabi SAW adalah Sayyidah Fatimah as, Imam Ali as, 

Imam Hasan as dan Imam Husain as. Jika istri-istri Nabi SAW, keluarga Aqil, Ja‘far dan 

Abbas juga disebut Ahlul Bait maka sebutan itu adalah dari segi bahasa saja yaitu mereka 

memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Sedangkan istilah Ahlul Bait yang 

berkaitan dengan keutamaan mereka jelas ditujukan kepada Sayyidah Fatimah as, Imam Ali 

as, Imam Hasan as dan Imam Husain as beserta keturunan Sayyidah Fathimah as yang 

memiliki nasab dengan Nabi SAW. 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda”Setiap Sebab dan Nasab akan putus pada hari kiamat 

kecuali Sebab dan NasabKu”.(Hadis riwayat Hakim dalam Al Mustadrak jilid III hal 

142,Thabrani, Al Haitsami dalam Al Majma Az Zawaid jilid 9 hal 173 dimana 

Rijalnya(perawinya) tsiqat dan hadis dalam Siyar A‟lam An Nubala jilid III hal 500. Hadis 

ini telah dinyatakan shahih oleh Hasan As Saqqaf dalam Shahih Sifat Shalat An Nabiy). 

Kemudian penulis mengutip pernyataan Al Hakim 



 1632 

Bahkan, Al-Hakim, ulama dan ahli hadis AhluSunnah yang banyak meriwayatkan hadis 

keutamaan-keutamaan Ali tidak pernah menganggap ahlul bait seperti dalam pemahaman 

Syi‟ah. Al-Hakim berkata, “Yang dimaksud dengan ahlul bait disini adalah ulama yang 

mengamalkan ilmunya karena mereka adalah orang-orang yang tidak meninggalkan Al-

Qur‟an. Adapun orang yang bodoh, atau orang alim yang bercampur dengan kemaksiatan, 

mereka itu adalah orang yang asing dalam posisi ini.” 

Jelas sekali Syiah ketika berbicara tentang Ahlul Bait adalah mereka yang dimuliakan Allah 

SWT dalam hadis Tsaqalain dan Ayat Tathiir dan pernyataan mereka dalam hal ini memiliki 

dalil yang kuat. 

Sedangkan pernyataan Al Hakim(jika benar dia berkata seperti itu, pernyataan ini sebenarnya 

ada dalam Imamah dan Khilafah Ali As Salus) bahwa Ahlul Bait adalah ulama yang 

mengamalkan ilmunya karena mereka adalah orang-orang yang tidak meninggalkan Al Quran 

jelas membutuhkan dalil dari mana dasarnya itu, kalau Cuma sekedar pendapat yang didasari 

dugaan bahwa ulama adalah orang yang tidak meninggalkan Al Quran maka ini tidak bisa 

menjadi hujjah sama sekali. Ulama adalah orang yang berusaha untuk tidak meninggalkan 

Al Quran bukan orang yang selalu bersama dengan Al Quran. Ada bedanya itu.  

Atau tulisan saudara Ja‘far bahwa 

Asy-Syarif berkata, “Hadis ini memberikan pengertian tentang adanya orang dari ahlul bait 

yang suci yang pantas dijadikan pedoman dalam setiap masa sampai hari kiamat. Begitu 

juga Al-Qur‟an. Oleh karena itu, mereka mendatangkan kesejahteraan terhadap penduduk 

bumi. Dan jika mereka pergi, maka hilanglah ketentraman penduduk bumi”. 

Hadis yang dimaksud adalah hadis tsaqalain dan anehnya justru pengertian Asy Syarif seperti 

ini menjadi hujjah bagi Syiah bahwa harus berpegang dan berpedoman kepada Imam-imam 

Ahlul Bait as. Kalau ditujukan kepada Sunni maka saya dapat bertanya memangnya siapa 

diantara ahlul bait suci yang dijadikan pedoman dalam setiap masa oleh Sunni?. Salam damai 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Ahlul Bait )Ahlul 

Bait Dalam Ayat Tathir Bukan istri-istri Nabi SAW) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Ayat Tathir Surah Al Ahzab 33 Bukan Untuk Istri-istri Nabi SAW. 

Telah dibuktikan dalam hadis-hadis shahih bahwa ayat Innamaa Yuriidullaahu Liyudzhiba 

‟Ankumurrijsa Ahlalbayti Wayuthahhirakum Tathhiiraa.(QS Al Ahzab 33) adalah ayat yang 

turun sendiri terpisah dari ayat sebelum maupun sesudahnya. Hal ini bisa dilihat dari 

 Hadis Shahih Sunan Tirmidzi menyatakan Diriwayatkan dari Umar bin Abu 

Salamah yang berkata, “ Ayat berikut ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, 

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai 

Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.(QS Al Ahzab 33). Ayat tersebut 

turun di rumah Ummu Salamah. Dari hadis tersebut diketahui ayat ini turun 

berkaitan dengan peristiwa penyelimutan Ahlul Bait SAW yaitu Sayyidah 

Fatimah as, Imam Ali as, Imam Hasan as dan Imam Husain as. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-ayat-tathir-bukan-istri-istri-nabi-saw/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-ayat-tathir-bukan-istri-istri-nabi-saw/
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 Hadis riwayat An Nasai dalam Khashaish Al Imam Ali hadis 51 dan 

dishahihkan oleh Abu Ishaq Al Huwaini Al Atsari. Diriwayatkan dari Saad bin 

Abi Waqqash Dan ketika ayat „Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan mensucikan kamu sesuci-

sucinya.(QS Al Ahdzab 33)” turun Beliau SAW memanggil 

Ali,Fathimah,Hasan dan Husain lalu bersabda Ya Allah mereka adalah 

keluargaku‖. 

Hadis-hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ayat Innamaa Yuriidullaahu Liyudzhiba 

‟Ankumurrijsa Ahlalbayti Wayuthahhirakum Tathhiiraa.(QS Al Ahzab 33) turun sendiri 

terpisah dari ayat sebelum dan sesudahnya dan ditujukan untuk Ahlul Kisa‘ yaitu Rasulullah 

SAW, Sayyidah Fatimah as, Imam Ali as, Imam Hasan as dan Imam Husain as. 

Hadis Shahih Sunan Tirmidzi itu juga menjelaskan bahwa Ayat Tathir jelas tidak ditujukan 

untuk Istri-istri Nabi SAW. Bukti hal ini adalah 

 Pertanyaan Ummu Salamah, jika Ayat yang dimaksud memang turun untuk 

istri-istri Nabi SAW maka seyogyanya Ummu Salamah tidak perlu bertanya 

Dan apakah aku beserta mereka wahai Rasulullah SAW?. Bukankah jika ayat 

tersebut turun mengikuti ayat sebelum maupun sesudahnya maka adalah jelas 

bagi Ummu Salamah bahwa Beliau ra juga dituju dalam ayat tersebut dan 

Beliau ra tidak akan bertanya kepada Rasulullah SAW. Adanya pertanyaan 

dari Ummu Salamah ra menyiratkan bahwa ayat ini benar-benar terpisah dari 

ayat yang khusus untuk Istri-istri Nabi SAW. 

 Penolakan Rasulullah SAW terhadap pertanyaan Ummu Salamah, Beliau 

SAW bersabda “ engkau mempunyai tempat sendiri dan engkau menuju 

kebaikan”. Hal ini menunjukkan Ummu Salamah selaku salah satu Istri Nabi 

SAW tidaklah bersama mereka Ahlul Bait yang dituju oleh ayat ini. Beliau 

Ummu Salamah ra mempunyai kedudukan tersendiri. 

Untuk meyakinkan mari kita lihat Asbabun Nuzul ayat sebelum Ayat Tathir yaitu Al Ahzab 

ayat 28 dan 29 “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: “Jika kamu sekalian 

mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu 

mut‟ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik (28). Dan jika kamu sekalian 

menghendaki Allah dan Rasulnya-Nya serta di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah 

menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar (29).  

Dalam kitab Lubab An Nuqul Fi Asbabun Nuzul As Suyuthi, Beliau membawakan riwayat 

Muslim, Ahmad dan Nasa‘i yang berkenaan turunnya ayat ini, riwayat itu jelas berkaitan 

dengan peristiwa lain(bukan penyelimutan) dan ditujukan kepada istri-istri Nabi SAW. 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu Bakar meminta izin berbicara kepada 

Rasulullah SAW akan tetapi ditolaknya. Demikian juga Umar yang juga ditolaknya. Tak 

lama kemudian keduanya diberi izin masuk di saat Rasulullah SAW duduk terdiam dikelilingi 

istri-istrinya(yang menuntut nafkah dan perhiasan). Umar bermaksud menggoda Rasulullah 

SAW agar bisa tertawa dengan berkata “ya Rasulullah SAW sekiranya putri Zaid, istriku 

minta belanja akan kupenggal lehernya”. 

 

Maka tertawa lebarlah Rasulullah SAW dan bersabda “Mereka ini yang ada disekelilingku 

meminta nafkah kepadaku”. Maka berdirilah Abu Bakar menghampiri Aisyah untuk 
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memukulnya dan demikian juga Umar menghampiri Hafsah sambil keduanya berkata 

“Engkau meminta sesuatu yang tidak ada pada Rasulullah SAW”. Maka Allah menurunkan 

ayat “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: “Jika kamu sekalian mengingini 

kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut‟ah dan 

aku ceraikan kamu dengan cara yang baik (28) sebagai petunjuk kepada Rasulullah SAW 

agar istr-istrinya menentukan sikap.  

Beliau mulai bertanya kepada Aisyah tentang pilihannya dan menyuruh bermusyawarah 

lebih dahulu dengan kedua ibu bapaknya . Aisyah menjawab “Apa yang mesti kupilih?”. 

Rasulullah SAW membacakan ayat Dan jika kamu sekalian menghendaki Allah dan 

Rasulnya-Nya serta di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa 

yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar (29). Dan Aisyah menjawab “Apakah soal 

yang berhubungan dengan tuan mesti kumusyawarahkan dengan Ibu Bapakku? Padahal aku 

sudah menetapkan pilihanku yaitu Aku memilih Allah dan RasulNya”.(diriwayatkan oleh 

Muslim, ahmad dan Nasa‟i dari Abiz Zubair yang bersumber dari Jubir) 

Oleh karena itu jelas sekali kekeliruan saudara Ja‘far dalam tulisannya, dimana dia berkata 

“Lihatlah bahwasanya ayat-ayat sebelum (Q.S.Al-Ahzab 28-32) dan sesudah (Q.S.Al-Ahzab 

34) dari ayat 33 bercerita tentang istri Nabi SAW, maka tidak mungkin secara logika ayat 33 

tsb menyimpang topiknya (mengkhususkan tentang Ali, Fatimah, Hasan dan Husein) padahal 

ayat 33 tsb ada ditengah-tengah ayat-ayat yang bercerita tentang istri Nabi SAw. Juga salah 

jika dikatakan ayat 33 tsb hanya berlaku untuk istri nabi SAW padahal Ali, Fatimah, Hasan 

dan Husein juga termasuk didalamnya sebagaimana hadis shahih Muslim yang disebut 

diatas”. 

Jawab saya :Berdasarkan hadis Asbabun Nuzul yang shahih maka didapati bahwa Ayat Tathir 

turun berkaitan dengan peristiwa lain yang tidak berhubungan dengan istri-istri Nabi SAW. 

Hal ini berbeda dengan ayat sebelumnya yang memang ditujukan terhadap istri-istri Nabi 

SAW. 

Mari kita lihat Al Ahzab ayat 33 yang berbunyi ”dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan 

janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan 

dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta‟atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah 

bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu 

sebersih-bersihnya (33)”. Telah jelas berdasarkan hadis Shahih Sunan Tirmidzi bahwa ayat 

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya turun khusus ditujukan untuk Rasulullah SAW, 

Sayyidah Fatimah as, Imam Ali as, Imam Hasan as dan Imam Husain as dan bukan untuk 

istri-istri Nabi SAW. Jadi bisa disimpulkan kalau penggalan pertama Al Ahzab 33 memang 

ditujukan untuk Istri-istri Nabi SAW sedangkan penggalan terakhir berdasarkan dalil shahih 

turun sendiri dan ditujukan untuk pribadi-pribadi yang lain. Hal ini bisa saja terjadi jika ada 

dalil shahih yang berkata demikian. 

Saudara Ja‘far menolak hal ini dengan berkata 

Jelas sekali pangkal ayat 33 tsb mengacu pada para istri Nabi SAW. Atau kata-katanya maka 

tidak mungkin secara logika ayat 33 tsb menyimpang topiknya (mengkhususkan tentang Ali, 

Fatimah, Hasan dan Husein) padahal ayat 33 tsb ada ditengah-tengah ayat-ayat yang 

bercerita tentang istri Nabi SAW. 
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Mungkin Secara logika Penulis adalah wajar jika satu ayat biasanya diturunkan secara 

keseluruhan. Hal ini memang benar tetapi satu ayat Al Quran juga bisa diturunkan dengan 

sepenggal-sepenggal dan berkaitan dengan peristiwa yang berlainan karena memang ada dalil 

shahih yang menunjukkan demikian. Ayat Tathir di atas jelas salah satunya. Mari kita lihat 

contoh lain yaitu Al Maidah ayat 3 dan 4. 

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama 

selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam 

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang 

disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, 

(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir 

telah putus asa untuk mengalahkan agamamu sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka 

dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan 

telah kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. 

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Al Maidah ayat 3). 

Penggalan Al Maidah ayat 3 yaitu Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu 

dan telah kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu 

berdasarkan dalil yang shahih turun di arafah dan ayat ini masyhur sebagai ayat Al Quran 

yang terakhir kali turun. Saya akan mengutip hadis yang sebelumnya pernah ditulis oleh 

saudara Ja‘far 

Dari Thariq bin Syihab, ia berkata, „Orang Yahudi berkata kepada Umar, „Sesungguhnya 

kamu membaca ayat yang jika berhubungan kepada kami, maka kami jadikan hari itu 

sebagai hari besar‟. Maka Umar berkata, „Sesungguhnya saya lebih mengetahui dimana ayat 

tersebut turun dan dimanakah Rasulullah SAW ketika ayat tersebut diturunkan kepadanya, 

yaitu diturunkan pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) dan Rasulullah SAW berada di Arafah. 

Sufyan berkata: “Saya ragu, apakah hari tsb hari Jum‟at atau bukan (dan ayat yang 

dimaksud tersebut) adalah “Pada pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 

dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni‟mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu” (H.R.Muslim, kitab At-Tafsir) 

 

Dalam kitab Lubab An Nuqul Fi Asbabun Nuzul As Suyuthi berkenaan dengan Al Maidah 

ayat 3 membawakan riwayat Ibnu Mandah dalam Kitabus Shahabah dari Abdullah bin 

Jabalah bin Hibban bin Hajar dari bapaknya yang bersumber dari datuknya yaitu. 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Hibban sedang menggodog daging bangkai, 

Rasulullah SAW ada bersamanya. Maka turunlah Al Maidah ayat 3 yang mengharamkan 

bangkai. Seketika itu juga isi panci itu dibuang. Riwayat ini jelas berkaitan dengan peristiwa 

yang berbeda dengan peristiwa hari arafah tetapi ayat yang dimaksud jelas sama-sama Al 

Maidah ayat 3. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Al Maidah ayat 3 turun sepenggal-

sepenggal dan penggalan “Pada pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 

dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni‟mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu” turun di Arafah. 

Mari kita lihat Al Maidah ayat 4, Mereka menyakan kepadamu :Apakah yang dihalalkan bagi 

mereka? Katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh 

binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya 

menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang 
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ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). 

Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat cepat hisabNya.(Al Maidah ayat 

4). 

Dalam kitab Lubab An Nuqul Fi Asbabun Nuzul, As Suyuthi berkenaan dengan Al Maidah 

ayat 4 membawakan riwayat Ath Thabrani, Al Hakim, Baihaqi dan lainnya bersumber dari 

Abu Rafi‘, riwayat Ibnu Jarir dan riwayat Ibnu Abi Hatim. 

Dikemukakan bahwa Adi bin Hatim dan Zaid bin Al Muhalhal bertanya kepada Rasulullah 

SAW ”kami tukang berburu dengan anjing dan anjing suku bangsa dzarih pandai berburu 

sapi, keledai dan kijang, padahal Allah telah mengharamkan bangkai. Apa yang halal bagi 

kami dari hasil buruan itu? Maka turunlah Al Maidah ayat 4 yang menegaskan hukum hasil 

buruan.(riwayat Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Said bin Jubair). 

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas Al Maidah ayat 3 dan 4 diturunkan berkaitan dengan 

makanan yang halal dan haram tetapi di tengah-tengah ayat tersebut terselip pembicaraan lain 

yaitu “Pada pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu ni‟mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. Padahal 

telah jelas bahwa ayat ini diturunkan di arafah sebagai tanda bahwa agama Islam telah 

sempurna. 

Lihat baik-baik Al Maidah ayat 4 turun setelah Al Maidah ayat 3 yang mengharamkan 

bangkai, ini dilihat dari kata-kata padahal Allah telah mengharamkan bangkai pada hadis 

asbabun Nuzul Al Maidah ayat 4 riwayat Ibnu Abi Hatim di atas. Oleh karena itu ketika Al 

Maidah ayat 3 turun mengharamkan bangkai, penggalan “Pada pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni‟mat-Ku, dan 

telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” belum turun karena Al Maidah ayat 4 turun 

setelah Al Maidah ayat 3 yang mengharamkan bangkai. Seandainya penggalan ini turun 

bersamaan dengan pengharaman bangkai maka tidak akan ada syariat lain lagi yang 

diturunkan karena agama Islam telah sempurna tetapi kenyataannya setelah pengharaman 

bangkai Al Maidah ayat 3 diturunkan Al Maidah ayat 4 tentang apa yang dihalalkan. 

Pernyataan Bahwa Ayat Tathir ini dikhususkan untuk Ahlul Kisa‘ saja yaitu Rasulullah 

SAW, Sayyidah Fatimah as, Imam Ali as, Imam Hasan as dan Imam Husain as dan bukan 

untuk istri-istri Nabi SAW tidak hanya dinyatakan oleh Syiah saja. Bahkan ada Ulama Sunni 

yang berpandangan demikian. Ulama Sunni yang dimaksud yaitu 

 Abu Ja‘far Ath Thahawi (yang terkenal dengan karyanya Aqidah Ath Thahawiyah) 

juga menyatakan hal yang serupa dalam karyanya Musykil Al Atsar jilid I hal 332-339 

dalam pembahasannya tentang hadis-hadis Ayat Tathir dimana dia berkata ”Karena 

maksud sebenarnya dari ayat suci ini hanyalah Rasulullah SAW sendiri, Ali, Fatimah, 

Hasan dan Husain dan tidak ada lagi orang selain mereka”. 

 Sayyid Alwi bin Thahir dalam kitab Al Qaulul Fashl jilid 2 hal 292-293 mengutip 

pernyataan Sayyid Ali As Samhudi yang menyatakan bahwa Ayat Tathir khusus 

untuk Ahlul Kisa‘ dan bukan istri-istri Nabi SAW. 

 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Ahlul Bait (Ahlul 

Bait Dalam Ayat Tathir) 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-baitahlul-bait-dalam-ayat-tathir/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-baitahlul-bait-dalam-ayat-tathir/
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Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Ahlul Bait Dalam Al Ahzab 33 

Dalam Al Quran surah Al Ahzab ayat 33 terdapat ayat tentang keutamaan Ahlul Bait as, Ayat 

yang lebih dikenal dengan nama Ayat Tathir. Ayat tersebut berbunyi 

Innamaa Yuriidullaahu Liyudzhiba ‟Ankumurrijsa Ahlalbayti Wayuthahhirakum 

Tathhiiraa.(QS Al Ahzab 33). 

Sesungguhnya Allah Berkehendak Menghilangkan Dosa Dari Kamu Wahai Ahlul Bait Dan 

Menyucikan Kamu Sesuci-sucinya. 

Ayat ini adalah potongan atau penggalan dari Al Ahzab ayat 33. Terjadi cukup banyak 

perbedaan pendapat seputar penafsiran ayat ini. Perbedaan itu meliputi dua hal yaitu 

• Siapa Ahlul Bait dalam Ayat ini 

• Apa maksud ayat ini atau Penafsiran Ayat ini. 

Saudara Ja‘far dalam tulisannya berkata 

Syi‟ah berpendapat bahwasanya Ahlul bayt Nabi SAW sesuai dengan Asbabun Nuzul ayat di 

atas adalah terkhusus kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husein -semoga Allah meridhoi 

mereka-. 

Menurut saya pernyataan bahwa Ahlul Bait dalam Ayat Tathir terkhusus kepada Rasulullah 

SAW, Sayyidah Fatimah as, Imam Ali as, Imam Hasan as dan Imam Husain as jelas memiliki 

dasar dan dalil yang kuat di sisi Sunni. 

Dalil yang saya maksud adalah terdapat hadis-hadis yang shahih yang menjelaskan bahwa 

Ayat Tathir ini dikhususkan kepada Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah as, Imam Ali as, 

Imam Hasan as dan Imam Husain as. Dalil ini yang ditolak oleh saudara Ja‘far dalam 

tulisannya. 

Sebenarnya Ada dua cara untuk mengetahui siapa yang dituju oleh suatu Ayat dalam Al 

Quran. 

• Cara yang pertama adalah dengan melihat ayat sebelum dan ayat sesudah dari ayat yang 

dimaksud, memahaminya secara keseluruhan dan baru kemudian menarik kesimpulan. 

• Cara kedua adalah dengan melihat Asbabun Nuzul dari Ayat tersebut yang terdapat dalam 

hadis yang shahih tentang turunnya ayat tersebut. 

Cara pertama yaitu dengan melihat urutan ayat, jelas memiliki syarat bahwa ayat-ayat 

tersebut diturunkan secara bersamaan atau diturunkan berkaitan dengan individu-individu 

yang sama. Dan untuk mengetahui hal ini jelas dengan melihat Asbabun Nuzul ayat tersebut. 

Jadi sebenarnya baik cara pertama atau kedua sama-sama memerlukan asbabun nuzul ayat 

tersebut. 

Seandainya terdapat dalil yang shahih dari asbabun nuzul suatu ayat tentang siapa yang dituju 

dalam ayat tersebut maka hal ini jelas lebih diutamakan ketimbang melihat urutan ayat baik 

sebelum maupun sesudahnya. Alasannya adalah ayat-ayat Al Quran tidaklah diturunkan 

secara bersamaan melainkan diturunkan berangsur-angsur. Oleh karenanya dalil shahih dari 

Asbabun Nuzul jelas lebih tepat menunjukkan siapa yang dituju dalam ayat tersebut. 
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Berbeda halnya apabila tidak ditemukan dalil shahih yang menjelaskan Asbabun Nuzul ayat 

tersebut. Maka dalam hal ini jelas lebih tepat dengan melihat urutan ayat baik sebelum 

maupun sesudahnya untuk menangkap maksud kepada siapa ayat tersebut ditujukan. 

Ayat Tathir ternyata memiliki dalil shahih tentang Asbabun Nuzulnya dan ternyata 

berdasarkan Asbabun Nuzulnya Ayat Tathir ditujukan untuk Rasulullah SAW, Sayyidah 

Fatimah as,Imam Ali as, Imam Hasan as dan Imam Husain as. Terdapat hadis yang 

menjelaskan Asbabun Nuzul Ayat Tathir, Hadis ini memiliki derajat yang sahih dan 

dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah, Ahmad, Al Tirmidzi, Al Bazzar, Ibnu Jarir Ath Thabari, 

Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, Ath Thabrani, Al Baihaqi dan Al Hafiz Al Hiskani. 

Berikut adalah hadis riwayat Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. 

Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah yang berkata, “ Ayat berikut ini turun kepada 

Nabi Muhammad SAW, Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa 

dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya.(QS Al Ahzab 33). Ayat 

tersebut turun di rumah Ummu Salamah , lalu Nabi Muhammad SAW memanggil Siti 

Fathimah,Hasan dan Husain,lalu Rasulullah SAW menutupi mereka dengan kain sedang Ali 

bin Abi Thalib ada di belakang punggung Nabi SAW .Beliau SAW pun menutupinya dengan 

kain Kemudian Beliau bersabda” Allahumma( ya Allah ) mereka itu Ahlul BaitKu maka 

hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.Ummu Salamah 

berkata,” Dan apakah aku beserta mereka wahai Rasulullah SAW? . Beliau bersabda “ 

engkau mempunyai tempat sendiri dan engkau menuju kebaikan. (Hadis Sunan Tirmidzi no 

3205 dan no 3871).  

Saudara Ja‘far dengan mudahnya mengabaikan hadis ini seraya berkata 

”Tapi menurut Tirmidzi, hadis ini gharib”. 

Jawab saya: Memang benar Tirmidzi berkata hadis ini gharib tetapi perkataan ini jelas tidak 

menunjukkan bahwa hadis ini dhaif. Pernyataan gharib Tirmidzi dari segi sanad 

menunjukkan bahwa hadis tersebut bersumber dari satu perawi dan tidak ada jalan lain(ini 

menurut Tirmidzi, karena ada banyak jalan lain dari hadis ini dalam kitab-kitab hadis yang 

lain). 

 

Pernyataan gharib ini jelas tidak berarti hadis tersebut dhaif. Hadis ini jelas bersanad shahih. 

Hadis ini telah dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi 

hadis no 3205 dan 3781. Selain itu hadis ini juga dinyatakan shahih oleh Syaikh Hasan As 

Saqqaf dalam Shahih Sifat Shalat An Nabiy. Jelas sekali penulis(saudara Ja‘far) keliru dalam 

menilai hadis tersebut. 

Selain itu penulis juga terburu-buru dalam masalah ini sehingga mengabaikan hadis lain yang 

diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi Kitab Al Manaqib dimana beliau justru 

menyatakan hadis itu shahih. 

Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menutupi Hasan,Husain, Ali dan 

Fathimah dengan Kisa dan menyatakan, “wahai Allah ,mereka adalah Ahlul BaitKu dan 

yang terpilih .Hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka”. Ummu Salamah 

berkata “aku bertanya kepada Rasulullah SAW ,wahai Rasulullah SAW ,apakah aku 

termasuk di dalamnya? Beliau menjawab “engkau berada dalam kebaikan (tetapi tidak 

termasuk golongan mereka)”.  
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At Turmudzi menulis di bawah hadis ini ,”Hadis ini shahih dan bersanad baik ,serta hadis 

terbaik yang pernah dikutip mengenai hal ini”. Dari sini dapat diketahui ternyata 

penulis(saudara Ja‘far) juga keliru ketika berkata 

”Mungkin inilah yang menyebabkan tirmidzi mengatakan hadis tsb gharib yaitu karena ada 

tambahan kata-kata tersebut”. 

Buktinya hadis di atas tetap dikatakan shahih meski terdapat kata-kata Ummu Salamah, ini 

jelas memperkuat pernyataan saya sebelumnya bahwa gharib yang dimaksud adalah gharib 

dari segi sanadnya. 

Tidak hanya hadis riwayat Tirmidzi bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Jarir dalam Tafsir Ath 

Thabari saudara Ja‘far juga terburu-buru mendhaifkan hanya berdasarkan pendapat Ali As 

Salus dalam Imamah dan Khilafah. Saudara Ja‘far menuliskan 

Dalam ath-tabari juga ada hadis yang tidak berasal dari Athiyah yaitu : Abu Kuraib 

bercerita dari Khalid bin Mukhalid, dari Musa bin Ya‟qub, dari Hisyam bin Uqbah bin Abi 

Waqqash, dari Abdullah bin Wahb bin Zam‟ah, ia berkata, “Ummu salamah memberi tahu 

kepadaku: “Sesungguhnya Rasulullah SAW mengumpulkan Ali dan Husein kemudian beliau 

memasukkan ke bawah bajunya lalu berseru kepada Allah seraya berkata „Mereka Ahlul-

Baitku!‟ Maka Ummu salamah berkata, „Ya Rasulullah! Masukkanlah saya bersama mereka. 

Nabi Saw berkata, „Sesungguhnya kamu termasuk keluargaku.” 

DR.Ali Ahmad As-Salus dalam buku “Imamah dan Khilafah” menjelaskan panjang lebar 

sanad hadis tersebut, bahwasanya hadis tsb dhaif yaitu terdapat Khalid bin Mukhalid yang 

dinilai dhaif. 

 

Benarkah Khalid bin Mukhallid dinilai dhaif?. Dalam Hadi As Sari Ibnu Hajar Al Asqalani 

jilid 2 hal 163, Ibnu Hajar justru menta‘dilkan Khalid bin Mukhallid Al Qatswani. 

• Ibnu Hajar berkata ”Para pemuka dan guru-guru Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari 

Khalid. Imam Bukhari juga meriwayatkan satu hadis darinya”.  

• Menurut Al Ajli, Khalid tsiqat tapi bertasyayyu‟ 

• Shalih bin Jazarah berkata ”Khalid itu tsiqat tetapi ia dituduh pemuja Ali yang ekstrim”. 

• Menurut Ahmad, Khalid jujur tapi bertasyayyu‟ 

• Abu Dawud juga menilai Khalid jujur tapi bertasyayyu‟ 

• Abu Hatim berkata ”Hadisnya bisa ditulis tapi tidak bisa dijadikan hujjah” 

• Ibnu Saad berkata ”Ia seorang Syiah yang berlebih-lebihan”. 

Jelas sekali bahwa Khalid adalah seorang tsiqat dan jujur. Sedangkan celaan untuknya 

hanyalah dia tasyayyu‘, dituduh pemuja Ali yang ekstrim dan seorang Syiah yang berlebih-

lebihan. Oleh karena itulah Abu Hatim berkata tidak bisa dijadikan hujjah. Hal ini jelas tidak 

benar karena Khalid justru dijadikan hujjah oleh Bukhari dalam Shahih Bukhari. Jarh 

terhadap Khalid yang dituduh Syiah ekstrim atau berlebihan telah ditanggapi oleh Ibnu Hajar 

dengan menyatakan bahwa Khalid hanya bertasyayyu‘ dan itu tidak merusak hadisnya atau 

tidak membahayakan. 

Khalid jelas telah dinyatakan tsiqat dan jujur, oleh karenanya jarh terhadap Khalid harus 

disertai alasan yang kuat. Pernyataan bahwa beliau seorang Syiah jelas tidak menjatuhkan 

kredibilitas Beliau karena cukup banyak perawi kitab shahih yang dituduh Syiah tetapi tetap 
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dinyatakan tsiqat atau diterima hadisnya. Jadi hadis dalam Tafsir Ath Thabari itu adalah 

shahih tidak dhaif seperti yang dikatakan oleh Ali As Salus dan dikutip oleh saudara Ja‘far. 

Mengenai hadis riwayat lain dalam Tafsir Ath Thabari yang dinyatakan dhaif oleh 

penulis(saudara Ja‘far) karena kedudukan Athiyyah. Maka saya jawab: Athiyyah memang 

dikenal dhaif tetapi beliau juga dita‘dilkan oleh Ibnu Saad dan Yahya bin Main. Selain itu 

Athiyyah adalah perawi Bukhari dalam Adab Al Mufrad dan perawi dalam kitab Sunan. Oleh 

karena itu pendapat yang benar tentang Athiyyah adalah hadis beliau memang tidak dapat 

dijadikan hujjah tetapi dapat ditulis dan dijadikan I‘tibar atau riwayat pendukung. 

Jadi hadis riwayat Athiyyah ini hanyalah pendukung dari riwayat lain yang shahih. Oleh 

karena itu tidak berlebihan jika saya menerima riwayat Athiyyah tentang Ayat Tathir ini 

walaupun pada saat yang lain saya tidak menerima riwayat Athiyyah(riwayat ayat tabligh 

misalnya, karena saya belum menemukan sanad yang shahih tentang ayat tabligh ini). 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Ahlul Bait )Ahlul 

Bait Dalam Hadis Tsaqalain) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Tulisan saya kali ini adalah tanggapan khusus terhadap tulisan saudara Ja‘far yang berjudul 

Siapakah Ahlul Bait Nabi SAW?(kritik terhadap Syiah) yang saya bagi menjadi 4 tulisan. 

Kesimpulan dari Tulisan Beliau itu adalah Ahlul Bait Nabi SAW tidak terbatas pada 

keturunan Sayyidah Fatimah Az Zahra as saja. Tanggapan saya adalah apa yang dinyatakan 

Beliau itu adalah keliru. Berikut adalah pembahasan saya 

Kemuliaan Ahlul Bait as adalah hal yang memiliki landasan kukuh dalam Al Quran dan Al 

Hadis. Al Quranul Karim telah memuliakan Ahlul Bait as secara khusus dalam surah Al 

Ahzab ayat 33. Sedangkan Hadis Tsaqalain adalah hadis utama yang menunjukkan 

keutamaan Ahlul Bait as yang menjadi pegangan dan pedoman bagi Umat Islam selain Al 

Quran. Jadi penting sekali untuk mengetahui siapakah Ahlul Bait as yang dimaksud. 

Ahlul Bait dalam Hadis Tsaqalain 
Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Thabrani, Thahawi dan 

dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al 

Shahihah no 1761).  

Kebanyakan hadis Tsaqalain tidak menjelaskan dengan rinci siapakah Ahlul Bait as yang 

dimaksud, tetapi ada beberapa riwayat yang mengandung penjelasan tentang siapa Ahlul Bait 

as dalam hadis Tsaqalain. Mari kita lihat 

Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahih Muslim juz II hal 279 bab Fadhail Ali 

Muslim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Shuja‟ bin 

Makhlad dari Ulayyah yang berkata Zuhair berkata telah menceritakan kepada kami Ismail 

bin Ibrahim dari Abu Hayyan dari Yazid bin Hayyan yang berkata” Aku, Husain bin Sabrah 

dan Umar bin Muslim pergi menemui Zaid bin Arqam. Setelah kami duduk bersamanya 

berkata Husain kepada Zaid ”Wahai Zaid sungguh engkau telah mendapat banyak kebaikan. 

Engkau telah melihat Rasulullah SAW, mendengarkan hadisnya, berperang bersamanya dan 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-ahlul-bait-ahlul-bait-dalam-hadis-tsaqalain/
http://jafarshodiqalpalembani.wordpress.com/2007/08/27/siapakah-ahlul-bait-nabi-saw-kritik-terhadap-syiah/
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shalat di belakangnya. Sungguh engkau mendapat banyak kebaikan wahai Zaid. Coba 

ceritakan kepadaku apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW.  

Berkata Zaid “Hai anak saudaraku, aku sudah tua, ajalku hampir tiba, dan aku sudah lupa 

akan sebagian yang aku dapat dari Rasulullah SAW. Apa yang kuceritakan kepadamu 

terimalah,dan apa yang tidak kusampaikan janganlah kamu memaksaku untuk 

memberikannya. Lalu Zaid berkata” pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di hadapan 

kami di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum seraya berpidato,maka Beliau SAW 

memanjatkan puja dan puji atas Allah SWT, menyampaikan nasehat dan peringatan. 

Kemudian Beliau SAW bersabda “Ketahuilah wahai manusia sesungguhnya aku hanya 

seorang manusia. Aku merasa bahwa utusan Tuhanku (malaikat maut) akan segera datang 

dan Aku akan memenuhi panggilan itu. Dan Aku tinggalkan padamu dua pusaka (Ats-

Tsaqalain). Yang pertama Kitabullah (Al-Quran) di dalamnya terdapat petunjuk dan 

cahaya,maka berpegang teguhlah dengan Kitabullah”. Kemudian Beliau melanjutkan, “ dan 

Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul 

BaitKu, kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu.” Lalu Husain bertanya kepada Zaid” Hai 

Zaid siapa gerangan Ahlul Bait itu? Tidakkah istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait? 

Jawabnya “Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Tetapi yang dimaksud Ahlul Bait adalah 

orang yang tidak diperkenankan menerima sedekah setelah wafat Nabi SAW”, Husain 

bertanya “Siapa mereka?”.Jawab Zaid ”Mereka adalah Keluarga Ali, Keluarga Aqil, 

Keluarga Ja‟far dan Keluarga Ibnu Abbes”. Apakah mereka semua diharamkan menerima 

sedekah (zakat)?” tanya Husain; “Ya”, jawabnya. 

Dalam Shahih Muslim di bab yang sama Fadhail Ali ,Muslim juga meriwayatkan hadis 

Tsaqalain yang lain dari Zaid bin Arqam dengan tambahan percakapan yang menyatakan 

bahwa Istri-istri Nabi tidak termasuk Ahlul Bait, berikut kutipannya 

“Kami berkata “Siapa Ahlul Bait? Apakah istri-istri Nabi? .Kemudian Zaid menjawab” 

Tidak, Demi Allah ,seorang wanita(istri) hidup dengan suaminya dalam masa tertentu jika 

suaminya menceraikannya dia akan kembali ke orang tua dan kaumnya. Ahlul Bait Nabi 

adalah keturunannya yang diharamkan untuk menerima sedekah”.  

Dari kedua hadis ini kita dapati pernyataan Zaid bin Arqam ra tentang siapa Ahlul Bait yang 

dibicarakan oleh Nabi dalam khotbah Beliau SAW. 

• Hadis pertama Zaid berkata “Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Tetapi yang dimaksud 

Ahlul Bait adalah orang yang tidak diperkenankan menerima sedekah setelah wafat Nabi 

SAW”. 

• Hadis kedua Zaid berkata ”Tidak, Demi Allah ,seorang wanita(istri) hidup dengan 

suaminya dalam masa tertentu jika suaminya menceraikannya dia akan kembali ke orang tua 

dan kaumnya. Ahlul Bait Nabi adalah keturunannya yang diharamkan untuk menerima 

sedekah”. 

Kedua hadis ini tampak kontradiktif tetapi sebenarnya bisa dipahami dengan menggabungkan 

kedua riwayat hadis tersebut. Dengan menggabungkan kedua hadis ini maka akan kita dapati 

bahwa maksud sebenarnya Zaid ra adalah Istri-istri Nabi termasuk dalam keumuman lafal 

Ahlul Bait tetapi Ahlul Bait yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW di Ghadir Kum ini 

adalah Keturunan Beliau SAW yang diharamkan menerima sedekah jadi bukan istri-istri 

Nabi SAW. Oleh karena itu penggunaan kata tetapi atau namun dalam hadis pertama itu 

menjadi tepat, seolah-olah yang ingin dikatakan Zaid ra itu adalah ”Istri-istri Nabi termasuk 
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Ahlul Bait. Tetapi yang dimaksud Ahlul Bait(disini) adalah orang yang tidak diperkenankan 

menerima sedekah setelah wafat Nabi SAW” . Menurut Zaid mereka yang diharamkan 

menerima sedekah ini adalah Keluarga Ali, Keluarga Aqil, Keluarga Ja‟far dan Keluarga 

Ibnu Abbas. 

Penulis, saudara Ja‘far hanya mengutip hadis pertama di atas tetapi tidak memperhatikan 

hadis kedua, dan langsung menarik kesimpulan bahwa istri-istri Nabi SAW adalah Ahlul Bait 

yang dimaksud. Kemudian dia membawakan hadis 

Dari Anas r.a, ia berkata : “Nabi SAW melangsungkan pernikahan dengan Zainab binti 

Jahsy dengan hidangan roti dan daging maka saya mengirim makanan. Lalu Nabi SAW 

keluar dan menuju kamar Aisyah seraya berkata, „Assalamu‟alaikum ahlul bait wa 

rahmatullah (salam sejahtera atas kamu, wahai ahlul bait dan semoga Allah melimpahkan 

rahmatNya kepadamu)‟ Maka Aisyah menjawab, „Wa alaika salam wa rahmatullah (dan 

semoga kesejahteraan dan rahmat Allah atasmu). „Lalu Nabi SAW mengitari kamar semua 

istrinya dan berkata kepada mereka seperti yang dikatakan kepada Aisyah, dan merekapun 

menjawab seperti jawaban Aisyah” (H.R.Shahih Bukhari) 

Mengomentari hadis ini Beliau saudara Ja‘far berkata 

”Hadis ini sangat jelas mengatakan bahwa istri-istri Nabi SAW juga termasuk ahlul bait”. 

Maka jawab saya adalah hadis ini memang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi SAW adalah 

termasuk dalam keumuman lafal Ahlul Bait. Tetapi tidak bisa langsung dikatakan begitu saja 

bahwa Istri-Istri Nabi SAW adalah Ahlul Bait yang dimaksud dalam Hadis Tsaqalain dan Al 

Ahzab ayat 33. Lihat saja hadis yang dibawakannya itu tidak berkaitan sedikitpun dengan 

khotbah Rasulullah SAW di Ghadir Kum dan peristiwa penyelimutan oleh Rasulullah SAW 

yang berkaitan dengan surah Al Ahzab 33. 

Seandainya kita menerima pernyataan Zaid bin Arqam ra dalam hadis Tsaqalain riwayat 

Muslim maka akan kita dapati bahwa Istri-istri Nabi SAW bukanlah Ahlul Bait yang 

dibicarakan Rasulullah SAW di Ghadir Kum, dan seandainya kita berpendapat bahwa itu 

hanya pernyataan Zaid ra semata sehingga tidak menjadi hujjah maka tidak ada dalil bagi 

kita untuk menyatakan bahwa Istri-istri Nabi SAW adalah Ahlul Bait yang dibicarakan 

Rasulullah SAW di Ghadir Kum. Jadi dalam hal ini pendapat yang menyatakan bahwa istri-

istri Nabi SAW adalah Ahlul Bait yang dimaksud dalam hadis Tsaqalain adalah kurang tepat. 

Lalu Siapakah Ahlul Bait as dalam Hadis Tsaqalain? Apakah seperti yang dikatakan sahabat 

Nabi SAW Zaid bin Arqam ra, yaitu Keluarga Ali, Aqil, Ja‟far dan Abbas. Dalam hal ini 

perlu diperhatikan pandangan Syiah yang menyatakan bahwa Ahlul Bait dalam hadis 

Tsaqalain sama dengan Ahlul bait dalam Ayat Tathir Al Ahzab ayat 33. Hal ini karena Al 

Ahzab 33 menetapkan kesucian Ahlul Bait dari dosa dan kesalahan yang sejalan dengan 

penetapan hadis Tsaqalain bahwa Ahlul Bait adalah pedoman atau pegangan Umat Islam agar 

tidak tersesat. 

Sedangkan Ahlul Bait as dalam ayat Al Ahzab 33 berdasarkan dalil yang shahih di sisi Sunni 

merujuk kepada Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Az Zahra as, Imam Ali as, Imam Hasan 

as dan Imam Husain as dan bukan merujuk kepada istri-istri Nabi SAW.(penjelasan hal ini 

akan saya tunjukkan pada pembahasan berikutnya) 
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Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah )Hadis 

12 Khalifah) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Hadis 12 Khalifah 

Saudara Ja‘far juga membahas hadis 12 khalifah dalam tulisannya  

dari Jabir bin Samurah, ia berkata, “Saya masuk bersama ayah saya kepada Nabi 

SAW. maka saya mendengar beliau berkata, „Sesungguhnya urusan ini tidak akan habis 

sampai melewati dua belas khalifah.‟ Jabir berkata, „Kemudian beliau berbicara dengan 

suara pelan. Maka saya bertanya kepada ayah saya, „Apakah yang dikatakannya?‟ Ia 

berkata, „Semuanya dari suku Quraisy.‟ Dalam riwayat yang lain disebutkan, „Urusan 

manusia akan tetap berjalan selama dimpimpin oleh dua belas orang.‟ Dalam satu riwayat 

disebutkan. „Agama ini akan senantiasa jaya dan terlindungi sampai dua belas khalifah. 

(H.R.Shahih Muslim, kitab “kepemimpinan”, bab”manusia pengikut bagi Quraisy dan 

khalifah dalam kelompok Quraisy”). 

Kemudian penulis menambahkan dalam Catatan :  

Dalam berbicara masalah khalifah atau pemimpin maka Rasulullah SAw jelas menggunakan 

kata „khalifah‟ atau „Amri‟ sebagaimana yang bisa dilihat pada hadis diatas, bukan kata 

„Maulah‟. Hadis ini bisa dijadikan tambahan argumentasi bahwa hadis „Man kuntu maulah 

fa‟aliyyun maulah‟ bukanlah berbicara tentang pemimpin / khalifah. Maulah dalam hadis tsb 

tidak diartikan sebagai imam atau khalifah. 

Jawab saya ;Sebenarnya justru bisa saja itu berarti dalam masalah kekhalifahan 

Rasulullah SAW bisa menggunakan kata Khalifah, Amir, Wali atau Maula. 

Penulis(Ja‘far) menyatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa khalifah 

yang dimaksud adalah 12 Imam AhlulBait. Alasannya yang pertama bahwa  

Dalam hadis tersebut tidak ada tercantum khalifah dari Ahlul Bayt, yang ada adalah khalifah 

dari Quraisy. 

Jawab saya :Benar sekali dan Ahlul Bait adalah dari Quraisy, lengkapnya seperti ini 

Bani Hasyim adalah yang termulia dari suku Quraisy dan Ahlul Bait adalah yang termulia 

dari Bani Hasyim. Tidak berlebihan kalau dikatakan Ahlul Bait semulia-mulia dari Quraisy . 

Dalam Hadis Shahih Muslim Kitab keutamaan, Bab keutamaan nasab Nabi no: 2276 

diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah telah memilih (suku) 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-hadis-12-khalifah/
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Kinanah daripada anak keturunan Ismail dan telah memilih (bangsa) Quraisy daripada 

(suku) Kinanah, dan telah memilih daripada (bangsa) Quraisy Bani Hasyim dan telah 

memilih aku daripada Bani Hasyim. 

Alasan kedua penulis  

Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama-nama siapakah yang menjadi khalifah 

tersebut.  

Sayangnya disisi Syiah(Imamiyah) hadis-hadis tentang ini cukup jelas. Kemudian 

penulis mengartikan hadis itu  

sebagai Hadis ini menunjukkan masa kejayaan islam ketika dipimpin dua belas khalifah 

tersebut. Lantas siapakah dua belas orang tersebut? Kita hanyalah bisa menebak-nebak. 

Kita bisa menebaknya sebagian dengan melihat sejarah Islam pada khalifah mana islam 

berjaya. Misalnya: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain dengan 

syarat ketika mereka menjadi khalifah islam berjaya. Khalifah ini juga tidak terbatas pada 

masa kekhalifahan islam yang ada dulu, tetapi berlaku juga ketika khilafah islamiyah akan 

tegak kembali. Siapapun yang menjadi khalifah baik dulu maupun yang akan datang sampai 

hitungannya ada dua belas dimana Islam berjaya pada masa mereka menjadi khalifah maka 

merekalah dua belas orang yang disebut oleh Nabi SAW tsb. Intinya, dua belas orang tsb 

adalah dua belas khalifah terhebat (yang berasal dari suku Quraisy yang menjayakan islam) 

dari semua khalifah islam yang pernah ada dan yang akan datang. 

Sebagai sebuah penafsiran, yang seperti ini boleh-boleh saja dan perlu ditambahkan 

Ulama Sunni sendiri berbeda-beda penafsirannya terhadap hadis ini bahkan banyak yang 

tidak sependapat dengan penafsiran penulis(saudara Ja‘far). Saya hanya ingin membahas 

kata-kata Saudara Ja‘far Intinya, dua belas orang tsb adalah dua belas khalifah terhebat 

(yang berasal dari suku Quraisy yang menjayakan islam) dari semua khalifah islam yang 

pernah ada dan yang akan datang. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalau khalifah 

islam yang ada untuk umat Islam itu hanya 12 belas. 

Sebelumnya saya ingin menunjukkan sebuah hadis dalam Musnad Ahmad no 3781 

diriwayatkan dari Masyruq yang berkata”Kami duduk dengan Abdullah bin Mas‟ud 

mempelajari Al Quran darinya. Seseorang bertanya padanya „Apakah engkau menanyakan 

kepada Rasulullah SAW berapa khalifah yang akan memerintah umat ini?Ibnu Mas‟ud 

menjawab „tentu saja kami menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW dan Beliau SAW 

menjawab „Dua belas seperti jumlah pemimpin suku Bani Israil‟. Dalam Fath Al Bari Ibnu 

Hajar Al Asqallani menyatakan hadis Ahmad dengan kutipan dari Ibnu Mas‘ud ini memiliki 

sanad yang baik. Hadis ini juga dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam 

Takhrij Musnad Ahmad. Merujuk ke hadis di atas ternyata Khalifah untuk umat Islam itu 
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hanya 12 belas. Padahal kenyataannya ada banyak sekali khalifah yang memerintah umat 

Islam.  

Bagi Ulama Syiah hadis ini merujuk kepada 12 Imam Ahlul Bait sebagai pengganti Rasulullah 

SAW. Jika kita mengambil premis bahwa ada banyak sekali khalifah yang memerintah umat Islam 

atau khalifah yang dimiliki umat Islam maka jelas sekali pemerintahan yang dimaksud bukanlah 

pemerintahan Islam yang memiliki banyak kahlifah yang terbagi dalam Khulafaur Rasyidin(di sisi 

Sunni), Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Utsmaniyyah karena mereka semua jauh 

lebih banyak dari 12. Dari sini dapat dimengerti mengapa Ulama Syiah menyatakan bahwa 

khalifah yang dimaksud disini adalah 12 khalifah pengganti Rasulullah SAW. Tentu saya pribadi 

tidak akan menilai penafsiran mana yang lebih baik. Saya hanya ingin menampilkan bahwa 

penafsiran Ulama Syiah terhadap hadis 12 khalifah ini juga ada dasarnya.  

Sayangnya sang penulis justru berkata  

Berbeda dengan syi’ah, dimana bagi mereka nama-nama imam tsb telah disebutkan oleh 

Rasulullah SAW. Tetapi manakah hadis yang mengatakan nama-nama khalifah tsb? Hadis yang 

menunjukkan nama-nama tsb hanyalah hadis dari syi’ah. Hadis itupun bahkan hadis yang 

palsu/dibuat-buat.  

Disini kembali penulis menunjukkan subjektivitasnya, baginya setiap hadis dari syiah adalah 

palsu dan dibuat-buat, tentu saya tidak akan membuang waktu dengan menanggapi ulang 

masalah ini. 

Adapun bukti yang beliau maksud  

Buktinya syi’ah dalam sejarahnya terpecah belah menjadi beberapa firqah karena 

mereka berselisih siapakah yang akan menjadi imam selanjutnya setelah satu imam meninggal. 

(Lihat Al-Milal wa Al-Nihal).  

Tentu saja kata Syiah disini sedikit ambigu, kalau seandainya dari awal yang kita 

bicarakan ini Syiah Imamiyah(dan saya rasa memang itu) maka pernyataan penulis itu tidak ada 

artinya. Mereka yang berpecah belah dari Syiah imamiyah tidaklah lagi disebut Syiah kecuali 

sebagai sebutan saja. Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah tidaklah disebut Syiah oleh Syiah 

Imamiyah. Lagipula adanya orang yang menyalahi nash tidaklah berarti nash itu sendiri palsu. 

Logika darimana itu, bukankah bisa juga sebaliknya berarti orang tersebut telah membangkang 

atau melanggar nash. Sekali lagi sang penulis menunjukkan subjektivitasnya. 

Saya rasa cukup sekian uraian saya, Uraian ini lebih bersifat deskriptif yang disertai 

analisis terhadap tulisan saudara Ja’far tersebut. Tulisan ini jelas tidak bertujuan menyatakan 

bahwa Syiah Imamiyah adalah satu-satunya mahzab yang benar. Yang ingin ditekankan dalam 
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tulisan ini bahwa Syiah Imamiyah adalah mahzab Islam yang memiliki dasar dan dalil sebagai 

mahzab yang diakui dalam Islam.  

 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah )Hadis 

Kekhalifahan Sunni) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Hadis Kekhalifahan Di Sisi Sunni 

Mengenai hadis-hadis tentang Rasulullah tidak menunjuk khalifah itu memang ada dasarnya 

di sisi Sunni dan sanadnya shahih. Penulis(Ja‘far) juga menambahkan bahwa Rasulullah 

SAW memberikan pilihan kepada Abu Bakar, Umar dan Ali(Ali tidak dipilih maka tinggal 

Abu Bakar dan Umar). Kemudian penulis melanjutkan Walaupun Rasulullah SAW 

memberikan tiga pilihan orang yang akan menggantikan beliau, beliau menganjurkan umat 

agar memilih Abu Bakar. Mari kita bersikap kritis terhadap pernyataan saudara Ja‘far, apa 

benar Rasulullah SAW menganjurkan umatnya?  

Kalau memang begitu kenapa ketika peristiwa Saqifah kaum Anshar ribut-ribut tentang 

pengganti Rasulullah SAW, bukankah sebagian mereka memilih Saad bin Ubadah ra sebelum 

Abu Bakar ra dan Umar ra datang. Kenapa hadis ini tidak muncul sedikitpun dalam peristiwa 

Saqifah. Hadis Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sungguh saya berhasrat atau 

ingin mengirimkan surat kepada Abu Bakar dan putranya lalu saya mengangkatnya sebagai 

khalifah. Sebab (aku khawatir) jika ada seseorang yang mengatakan atau orang yang 

mempunyai harapan.”. Apakah surat ini memang dibuat atau tidak juga tidak jelas, kalau 

tidak kenapa Rasulullah SAW mengurungkannya. 

Sama juga halnya dengan hadis „Panggilah Abu Bakar dan saudaramu untuk datang 

kepadaku agar aku tuliskan sesuatu kepadanya. Sebab sesungguhnya saya khawatir jika ada 

orang yang berharap dan terdapat seseorang yang mengatakan, „Aku lebih berhak.‟ Dan 

Allah dan orang-orang yang beriman tidak menghendaki kecuali Abu Bakar.”. Apakah 

tulisan itu jadi dibuat, kenapa tidak, kenapa Rasulullah SAWmengurungkan niatnya? Sekali 

lagi kenapa hadis ini tidak muncul ketika peristiwa Saqifah. Seandainya Rasulullah SAW 

benar menganjurkan Abu Bakar kepada umatnya maka adalah aneh jika pada awalnya para 

shahabat Anshar itu ribut-ribut di Saqifah. 

Penulis juga berkata Ali bin Thalib r.a juga tidak pernah terpaksa untuk berba‘iat kepada Abu 

Bakar r.a dengan alasan persatuan umat islam. Anehnya beliau hanya mengutip hadis baiat 

Imam Ali kepada Abu Bakar tanpa memperhatikan hadis lain yang diriwayatkan dalam 

Shahih Bukhari Kitab AlMaghazi Bab Ghazwah Khaibar 3 hal 38 yang diriwayatkan dari 

Aisyah ra bahwa Imam Ali tidak mau memberikan Baiat kepada Abu Bakar selama hidup 

Fatimah putri Nabi SAW. Jadi pernyataan ini tidak hanya diriwayatkan oleh Az Zuhri seperti 

yang dikatakan penulis. Ini juga diriwayatkan oleh Aisyah ra dalam Shahih Bukhari. 

Penundaan baiat Imam Ali adalah hal yang mahsyur dalam sejarah. Memang terjadi 

perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada yang berpendapat bahwa Imam Ali berbaiat dua 

kali dan ada yang berpendapat justru yang benar Imam Ali berbaiat setelah 6 bulan. Dalam 

Usdu Al Ghabah jilid 3 hal 222 Ibnu Hajar mengatakan ”Baiat yang mereka(Ali dan para 
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pendukungnya) berikan menurut pendapat yang benar adalah setelah enam bulan. Dalam 

Musnad Ahmad tentang hadis Saqifah yang menjelaskan pidato Umar tentang peristiwa 

Saqifah(shahih oleh syaikh Ahmad Syakir) terdapat kata-kata Umar bahwa ketika Abu Bakar 

di baiat Ali dan Zubair memisahkan diri dari Kami. Setidaknya itu semua menunjukkan ada 

penundaan baiat Imam Ali kepada Abu Bakar ra. 

Paling tidak ada beberapa alasan yang memberatkan pernyataan penulis bahwa Rasulullah 

SAW menganjurkan umatnya untuk memilih Abu Bakar ra 

• Kaum Anshar di Saqifah berselisih paham tentang pengganti Nabi SAW di Saqifah sebelum 

kedatangan Abu Bakar ra dan Umar ra. Sebagian mereka malah memilih Saad bin Ubadah ra. 

• Imam Ali ra dan beberapa sahabat Nabi menunda pembaiatan kepada Abu Bakar ra. 

• Sayyidah Fatimah Az Zahra as berselisih dengan Abu Bakar ra dalam masalah Fadak. 

Berdasarkan dalil yang shahih(Shahih Bukhari) Sayyidah Fatimah as marah kepada Abu 

Bakar ra selama 6 bulan yang waktu itu sudah diangkat sebagai khalifah. Ini menunjukkan 

bahwa Sayyidah Fatimah as tidak membaiat Abu Bakar ra. 

 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah )Hadis 

Al Ghadir) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Hadis Al Ghadir 

Sebelumnya saya telah mengatakan bahwa hadis al Ghadir adalah mutawatir, pernyataan ini 

adalah benar dan diakui oleh ulama Sunni yang telah membuat kitab khusus tentang riwayat-

riwayat hadis Al Ghadir diantaranya 

• Ibnu Jarir Ath Thabari dalam kitabnya Al Wilayah Fi Thuruq Al Ghadir 

• Ibnu Uqdah dalam kitabnya Al Wilayah Fi Thuruq Hadits Al Ghadir 

• Abu Bakar Al Ja‘abi dalam kitabnya Man Rawa Hadits Ghadir Kum 

• Abu Sa‘id As Sijistani dalam kitabnya Ad Dirayah Fi Hadits Al Wilayah 

Walaupun begitu perlu diperhatikan mutawatir disini adalah mutawatir ma‘nawi Artinya 

hadis-hadis tersebut memiliki matan yang bermacam-macam dan dapat dikelompokkan 

menjadi 

• Matan yang Mutawatir, Artinya matan ini ada dalam setiap hadis Al Ghadir apapun 

sanadnya, matan itu adalah perkataan Rasulullah SAW di Ghadir Kum “barang siapa 

menganggap Aku Maulanya maka Ali adalah Maulanya”. Oleh karenanya perkataan ini bisa 

dikatakan bersifat pasti kebenarannya karena sanadnya mutawatir. 

• Matan yang shahih, artinya matan ini diriwayatkan dalam hadis-hadis Al Ghadir tetapi tidak 

semua hadis Al Ghadir meriwayatkan matan ini. Adapun hadis yang mengandung matan ini 

sanadnya shahih. Yaitu antara lain matan yang mengandung perkataan Rasulullah SAW 

bahwa Sebentar lagi Rasulullah SAW akan dipanggil ke hadirat Allah SWT. Atau matan yang 

mengandung perkataan Rasulullah SAW kepada umatnya untuk berpegang kepada dua hal 

Kitab Allah dan Ahlul BaitKu, matan yang mengandung peristiwa kesaksian di Rahbah oleh 

beberapa sahabat terhadap Imam Ali, matan yang mengandung perkataan Rasulullah SAW 
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”bukankah Kalian telah mengetahui bahwa sesungguhnya Aku lebih berhak atas orang-

orang mukmin dari pada diri mereka sendiri?” dan Matan yang mengandung ucapan selamat 

Umar kepada Ali(matan selamat ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad 4 hal 281 dalam 

sanadnya terdapat Zaid bin Hasan Al Anmathi, tentang beliau Abu Hatim berkata hadisnya 

mungkar tapi Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat, Syaikh Al Albani telah 

menshahihkan hadis dalam Sunan Tirmidzi no3 786 dan dalam sanadnya ada Zaid bin Hasan, 

oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa hadis dalam Musnad Ahmad itu shahih.) 

• Matan yang diperselisihkan sanadnya atau dhaif(menurut Ulama Sunni), artinya matan ini 

diriwayatkan dalam hadis Al Ghadir dimana sanad hadisnya adalah dhaif di sisi Ulama Sunni. 

Yaitu matan hadis Al Ghadir yang mengandung Ayat Tabligh Al Maidah 67 dan Al Maidah 

ayat 3. 

Mari kita lihat kembali pernyataan penulis(Ja‘far) seputar hadis Al Ghadir, beliau mengutip 

pernyataan Al Alusi 

Adapun pada saat khutbah Rasulullah sepulang dari haji wada‟ tersebut tidak didapati hadis 

yang shahih mengenai pengangkatan Ali sebagai khalifah / pemimpin / menjadikannya 

maula. Al-Alusi berkata, “Riwayat-riwayat tentang Ghadir Khum – yang di dalamnya 

terdapat perintah kepada Nabi SAW untuk mengangkat Ali sebagai khalifah – tidak shahih 

dan sama sekali tidak diterima oleh AhluSunnah” (Tafsir Al-Alusi). 

Jika yang dimaksudkan adalah hadis dengan perkataan maula itu, maka dalam hal ini Al 

Alusi keliru karena pengangkatan Ali sebagai maula di Ghadir Kum telah dishahihkan 

banyak ulama Ahlus Sunnah seperti At Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, Syaikh Al Albani 

dalam Shahih Ibnu Majah, Al Hakim dalam Al Mustadrak dan Adz Dzahabi dalam Talkhis Al 

Mustadrak. Tentu Ulama syiah menafsirkan maula sebagai pemimpin, sedangkan ulama 

sunni menafsirkan maula sebagai sahabat atau yang dicintai. 

Tetapi jika yang dimaksudkan adalah hadis dengan turunnya Al Maidah ayat 67 dan Al 

Maidah ayat 3 maka saya sependapat. Karena hadis tentang itu terdapat keraguan pada 

sanadnya dan saya setuju dengan pernyataan penulis bahwa Al Maidah ayat 3 berdasarkan 

dalil shahih disisi Sunni turun di arafah. 

Penulis(Ja‘far) mengkritik hadis Al Ghadir yang mengandung matan maula dengan berkata 

Masih ada beberapa hadis lain yang serupa dua hadis diatas dalam Musnad Imam Ahmad. 

Kata-kata „Man kuntu MAULAH fa‟aliyyun maulah‟ (Siapa yang aku sebagai 

PEMIMPINNYA maka Ali sebagai PEMIMPINNYA) tidak dapat dijadikan dalil bahwa Ali 

adalah khalifah setelah rasulullah SAW wafat. 

Mari kita telaah masing-masing alasannya 

Alasan pertama Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan hadis tsb adalah AhluSunnah. 

Jika Imam Ahmad menafsirkan hadis tsb sebagai dalil yang menjadikan Ali sebagai 

khalifah/imam setelah rasulullah wafat maka dia seharusnya menjadi ulama syi‟ah. Akan 

tetapi, Imam Ahmad adalah seorang ahlusunnah, dengan begitu Imam Ahmad tidak 

menafsirkan hadis tsb sebagai dalil penunjukkan Ali sebagai pengganti Rasullah SAW.  

Alasan ini rancu sekali dan bagi saya orang yang memakai alasan seperti ini tidak perlu jauh-

jauh menggunakan dalil dan pembahasan dalam mengkritik Syiah, dia cukup berkata 
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seandainya Syiah itu benar maka Ulama-ulama sunni akan menjadi Syiah tetapi 

kenyataannya tidak maka Syiah tidak benar. Nah selesai urusannya. Kalau ingin melakukan 

pembahasan maka harus melihat dalil itu sendiri dan menilai penafsiran mana yang benar 

antara Ulama Sunni dan Syiah. Dalam hal ini Penulis telah melakukan Fallacy Argumentum 

Ad Verecundiam. 

Alasan kedua Pengartian kata „maulah‟ dalam konteks hadis tsb sebagai „pemimpin‟ tidak 

tepat. Maulah dalam hadis tsb berarti loyalitas atau kecintaan, sesuai dengan akar katanya 

yaitu „Wali‟. 

Mari kita telaah, si penulis berargumen bahwa berdasarkan konteksnya maula itu bukan 

berarti pemimpin. Anehnya beliau malah mengartikan maula berdasar akar kata. Ulama Syiah 

berkata Maula adalah lafal Musytakarah(punya banyak arti) dan untuk mengetahui arti yang 

tepat adalah dengan melihat konteksnya pada hadis Al Ghadir. 

Mari kita lihat apa kata Ulama Syiah tentang makna maula. Dalam Hadis Al Ghadir terdapat 

kata-kata Rasulullah SAW bahwa beliau sebentar lagi akan dipanggil ke hadirat Allah ” 

Kurasa seakan-akan aku segera akan dipanggil (Allah), dan segera pula memenuhi 

panggilan itu, Maka sesungguhnya aku meninggalkan kepadamu Ats Tsaqalain(dua 

peninggalan yang berat). Yang satu lebih besar (lebih agung) dari yang kedua : Yaitu kitab 

Allah dan Ittrahku. Jagalah Baik-baik dan berhati-hatilah dalam perlakuanmu tehadap 

kedua peninggalanKu itu, sebab Keduanya takkan berpisah sehingga berkumpul kembali 

denganKu di Al Haudh.  

Bukankah kata-kata ini berarti Rasulullah SAW telah mewasiatkan sebelum beliau meninggal 

untuk mengikuti Al Quran dan Ahlul Bait, adalah wajar kalau hal ini diartikan Ulama Syiah 

sebagai Rasulullah SAW menyerahkan kepemimpinan Agama kepada Ahlul Bait. 

Kemudian kata-kata “Bukankah Aku ini lebih berhak terhadap kaum muslimin dibanding diri 

mereka sendiri.. Orang-orang menjawab “Ya”. Hingga akhirnya Rasulullah SAW berkata” 

Barangsiapa yang menganggap aku sebagai maulanya, maka Ali adalah juga maulanya. 

Ulama Syiah menafsirkan kata lebih berhak menunjukkan bahwa maula yang dimaksud 

berkaitan dengan kekuasaan dan tidak tepat jika diartikan sahabat atau dicintai. Selain itu 

kata-kata terakhir Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan musuhilah siapa yang 

memusuhinya. Menunjukkan bahwa pada saat itu Imam Ali dianugerahkan tanggung jawab 

yang memungkinkan beliau dicintai atau dimusuhi orang, tanggung jawab ini lebih tepat 

diartikan kekuasaan ketimbang yang dicintai. 

Oleh karena itu Ulama Syiah menafsirkan maula sebagai pemimpin ditambah lagi ucapan 

selamat Umar kepada Ali yang menurut Syiah janggal diberikan hanya karena Ali 

dinobatkan sebagai yang dicintai, Ulama syiah berkata apakah sebelumnya Imam Ali adalah 

musuh sehingga ketika dinobatkan sebagai yang dicintai maka beliau diberi selamat.  

Sedangkan kata-kata penulis 

Seandainya maulah diartikan sebagai imam / khalifah maka seharusnya para sahabat tidak 

menjadikan Abu Bakar r.a sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Mana mungkin 

mayoritas sahabat mengkhianati Rasulullah SAW. Para sahabat tidak pernah menafsirkan 

hadis tsb sebagai dalil penunjukkan Ali. Kalau kita menganggap hadis tsb sbg dalil 

penunjukkan Ali maka otomatis para sahabat adalah orang yang tidak melaksanakan amanat 

Rasulullah SAW 
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maka saya katakan itulah tepatnya kenapa Ulama Sunni berkeras bahwa kata maula itu bukan 

pemimpin. Disini penulis sudah memahami dengan prakonsepsinya terlebih dahulu tentang 

shahabat baru menilai nash hadis Al Ghadir bedanya dengan Syiah mereka memahami nash 

hadis Al Ghadir terlebih dahulu baru menilai shahabat. 

Mengenai hadis tentang murtadnya shahabat Nabi kecuali beberapa orang di sisi Syiah, maka 

saya memilih untuk berdiam diri karena saya tidak mengetahui shahih tidaknya hadis tersebut 

di sisi Syiah dan apa arti murtad yang dimaksud. Karena yang saya tahu ada cukup banyak 

Sahabat Nabi yang diakui oleh Syiah bukan hanya beberapa orang, Silakan dirujuk pada 

Ikhtilaf Sunnah Syiah karya Syaikh Al Musawi hal 205-214. Saya juga ingin mengingatkan 

penulis bahwa di dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim terdapat hadis yang jika diartikan 

secara literal mengindikasikan cukup banyak shahabat Nabi yang masuk neraka karena 

berpaling setelah Nabi SAW wafat. 

Contohnya hadis Shahih Bukhari juz 8 hal 150 diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa 

Rasulullah SAW bersabda ”Akan datang di hadapanKu kelak sekelompok shahabatKu tapi 

kemudian mereka dihalau. Aku bertanya ”wahai TuhanKu mereka adalah shahabat-

shahabatKu”. Lalu dikatakan ”Engkau Tidak mengetahui apa yang mereka perbuat 

sepeninggalmu. Sesungguhnya mereka murtad dan berpaling.”. Tentu Ulama Sunni memiliki 

pemahaman sendiri terhadap hadis ini dengan berkata bahwa memang ada yang murtad dan 

yang murtad itu tidak lagi disebut sebagai shahabat. Yang ingin saya tekankan kalau Ulama 

Sunni bisa melakukan penafsiran terhadap teks mereka. Kenapa kita tidak bisa mendengar 

apa kata Ulama Syiah tentang hadis mereka. 

Alasan yang ketiga Hadis-hadis tsb lebih tepatnya menceritakan keutamaan Imam Ali bin Abi 

Thalib bukan dalil tentang penunjukkannya. 

Saya setuju kalau hadis itu menunjukkan keutamaan tapi keutamaan sebagai apa, nah 

disinilah terjadi beda penafsiran. Syiah justru berkata itulah keutamaan Imam Ali yang 

ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah SAW. 

 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah 

(Ayat Tabligh) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Ayat Tabligh 

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak 

kamu kerjakan kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari 

manusia . Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” 

(Q.S.Al-Ma‟idah : 67) 

Berkenaan dengan ayat ini penulis berkata 

Ayat ini dinamakan Syi‘ah sebagai ayat tabligh, karena menurut Syi‘ah dengan ayat ini Allah 

SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hal yang sangat penting 

bagi umat islam yaitu penunjukkan dan pengangkatan Ali r.a sebagai pengganti beliau. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-ayat-tabligh/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-ayat-tabligh/
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Peristiwa pengangkatan ini menurut syi‘ah terjadi di Ghadir Kum sepulang dari haji Wada‘ 

tanggal 18 Dzulhijjah. 

Pernyataan ini memang cukup banyak ditemukan dalam literatur hadis Syiah dari para Imam 

Ahlul Bait as. 

Kemudian mengenai literatur dalam sumber Sunni, Ulama Syiah cenderung menyatakan 

bahwa pendapat ini juga pendapat kebanyakan ahli tafsir Sunni. Hal ini yang dibantah oleh 

Penulis tersebut dalam menanggapi Syaikh Muhammad Mar‘i al-Amin an-Antaki, seorang 

bekas Qadhi Besar Mazhab Syafi‘i di Halab, Syria, seorang yang masuk syi‘ah dalam 

karyanya Limadza Akhtartu Mahzab Ahlul Bayt (Mengapa aku memilih mahzab Ahlul Bait) . 

Dalam buku itu Syaikh Mar‘i Al Amin berkata “Semua ahli Tafsir Sunnah dan Syi‟ah 

bersepakat bahwa ayat ini diturunkan di Ghadir Khum mengenai „Ali AS bagi melaksanakan 

urusan Imamah.” lalu tulisnya lagi “…Aku berpendapat sebenarnya para ulama Islam telah 

bersepakat bahwa ayat al-Tabligh (Surah al-Maidah(5):67) telah diturunkan kepada „Ali AS 

secara khusus bagi mengukuhkan khalifah untuknya. Di hari tersebut riwayat hadith al-

Ghadir adalah Mutawatir. Ianya telah diriwayatkan oleh semua ahli sejarah dan ahli Hadith 

dari berbagai golongan dan ianya telah diperakukan oleh ahli Hadith dari golongan Sunnah 

dan Syi‟ah”. 

Sang penulis benar-benar tidak setuju dengan pernyataan ini sehingga dia berkata 

Benarkah bahwa hadis Al-Ghadir adalah mutawatir? Semua ahli tafsir Sunnah sepakat bahwa 

ayat ini turun kepada Ali r.a di Ghadir Kum? Sungguh kebohongan yang amat besar !. 

Jawaban saya Hadis Al Ghadir benar mutawatir, dan memang semua ahli tafsir sunnah tidak 

sepakat bahwa ayat ini turun kepada Ali ra di Ghadir Kum. Yang benar adalah memang ada 

riwayat tentang turunnya ayat ini untuk Imam Ali di dalam literatur Sunni yaitu dalam Tafsir 

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Al Maidah ayat 67, Al Wahidi dalam Asbabun Nuzul Al Maidah 

ayat 67 dan Tarikh Ibnu Asakir dalam bab biografi Ali bin Abi Thalib.Yang kesemuanya 

berpangkal dari sanad Ali bin Abas dari Amasy dari Athiyah dari Abu Said Al Khudri dia 

berkata: Diturunkan ayat ini: “Wahai Rasul Allah! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan 

kepadamu dari Tuhanmu” [al-Maidah 5:67] ke atas Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 

pada Hari Ghadir Khum berkenaan „Ali bin Abi Thalib. 

Sanad hadis ini diperselisihkan oleh ulama sunni dan syiah. Kebanyakan ahli hadis Sunni 

menyatakan riwayat ini dhaif karena pada sanadnya terdapat Athiyah bin Sa‘ad al Junadah Al 

Aufi. Dalam Mizan Al „Itidal jilid 3 hal 79 didapat keterangan tentang Athiyah 

• Menurut Adz Dzahabi Athiyyah adalah seorang tabiin yang dikenal dhaif  

• Abu Hatim berkata hadisnya dhaif tapi bisa didaftar atau ditulis 

• An Nasai juga menyatakan Athiyyah termasuk kelompok orang yang dhaif 

• Abu Zara‘ah juga memandangnya lemah. 

• Menurut Abu Dawud Athiyyah tidak bisa dijadikan sandaran atau pegangan. 

• Menurut Al Saji hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah, Ia mengutamakan Ali ra dari semua 

sahabat Nabi yang lain.  

• Salim Al Muradi menyatakan bahwa Athiyyah adalah seorang syiah.  

• Abu Ahmad bin Adiy berkata walaupun ia dhaif tetapi hadisnya dapat ditulis. 
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Oleh karena itu tidak berlebihan kalau ahli hadis sunni menyatakan hadis tersebut dhaif. 

Tetapi ulama syiah menolak hal ini dengan menyatakan bahwa Athiyyah adalah perawi yang 

dipercaya di sisi Syiah bahkan ada ulama Sunni yang menta‘dilkan beliau. 

• Dalam Tahdzîb at-Tahdzîb jilid 7 hal 220 Al-Hafidz Ibnu Hajar telah berkata tentang 

biografi Athiyyah, “Ad-Dawri telah berkata dari Ibnu Mu‟in bahwa „Athiyyah adalah 

seorang yang saleh.” Selain itu dalam Mizan Al „Itidal ketika Yahya bin Main ditanya 

tentang hadis Athiyyah ,ia menjawab “Bagus”. 

• Dalam Tahdzîb at-Tahdzîb jilid 2 hal 226 dan Mizan Al „Itidal jilid 3 hal 79, Ibnu Saad 

memandang Athiyyah tsiqat, dan berkata insya Allah ia mempunyai banyak hadis yang baik, 

sebagian orang tidak memandang hadisnya sebagai hujjah. 

• Sibt Ibnul Jauzi(cucu Ibnu Jauzi) dalam kitabnya Tadzkhiratul Khawass memandangnya 

sebagai perawi yang bisa dipercaya. 

• Athiyyah bin Sa‘ad adalah perawi Bukhari dalam Adab Al Mufrad, perawi dalam Sunan 

Nasa‟i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad bin Hanbal. 

Sebenarnya juga tidak berlebihan kalau Ulama Syiah memandang Athiyyah sebagai perawi 

yang tsiqat apalagi dalam literatur mereka Athiyyah memang perawi syiah yang tsiqat. Oleh 

karena itu ulama syiah menolak pernyataan dhaif kepada Athiyyah, mereka berkata itu 

hanyalah kecenderungan Sunni untuk mendhaifkan perawi yang bermahzab syiah. Mengapa 

Athiyyah dinyatakan dhaif oleh sebagian kalangan?dan mengapa riwayatnya tidak diterima 

oleh sebagian Ulama Sunni, Jawabannya karena 

• Athiyyah adalah perawi yang bermahzab syiah dan mengutamakan Ali ra dari semua 

sahabat Nabi yang lain. Dan biasanya riwayat seorang perawi Syiah tentang mahzabnya 

ditolak oleh Ulama Sunni 

• Athiyyah dipandang dhaif karena sifat tadlis. Dalam Tahdzib at Tahzib dan Mizan Al „Itidal, 

ketika membicarakan Athiyyah dan riwayatnya dari Abu Said, Ahmad menyatakan bahwa 

hadis Athiyyah itu dhaif, beliau berkata “Sampai kepadaku berita bahwa Athiyyah belajar 

tafsir kepada Al Kalbi dan memberikan julukan Abu said kepadanya ,Agar dianggap Abu 

said Al Khudri.”. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Ibnu Hibban “Athiyyah mendengar 

beberapa hadis dari Abu said Al Khudri. Setelah Al Khudri ra meninggal ,ia belajar hadis 

dari Al Kalbi. Dan ketika Al Kalbi berkata Rasulullah SAW bersabda „demikian 

demikian‟maka Athiyyah menghafalkan dan meriwayatkan hadis itu dengan menyebut Al 

Kalbi sebagai Abu Said. Oleh sebab itu jika Athiyyah ditanya siapakah yang menyampaikan 

hadis kepadamu?maka Athiyyah menjawab Abu Said. Mendengar jawaban ini orang banyak 

mengira yang dimaksudkannya adalah Abu Said Al Khudri ra, padahal sebenarnya Al 

Kalbi”. 

Sayangnya kedua alasan ini tidak diterima oleh Ulama Syiah, tentang alasan pertama mereka 

berkata itu sangat subjektif bukankah tidak ada salahnya kalau perawi tersebut meyakini apa 

yang ia riwayatkan. Singkatnya seperti ini Ulama Sunni jelas dari awal menganggap Syiah itu 

ahlul bid‘ah oleh karenanya riwayat yang mendukung mahzab syiah mesti ditolak, menurut 

Ulama Sunni perawi syiah jelas sekali akan membuat riwayat yang mendukung mahzab 

mereka. Sedangkan ulama Syiah jelas tidak terima dinyatakan seperti itu makanya mereka 

bilang ulama sunni subjektif. Bukankah juga mungkin karena meyakini riwayat(yang katanya 

mendukung mahzab syiah) maka perawi itu lantas berpegang pada mahzab Syiah. 

Alasan yang kedua juga tidak mematikan hujjah ulama Syiah karena mereka dapat berkata 

apa buktinya pernyataan Ahmad dan Ibnu Hibban itu benar, bukankah bisa saja itu hanya 
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sekedar kabar-kabar yang disebarkan untuk mendiskreditkan Athiyyah, Dalam Tahdzîb at-

Tahdzîb jilid 2 hal 226 Ibnu Hajar Al‘Asqalani telah berkata, 

Ibnu Sa‟ad telah berkata, “Athiyyah pergi bersama Ibnu al- Asy‟ats, lalu Hajjaj menulis 

surat kepada Muhammad bin Qasim untuk memerintahkan „Athiyyah agar mencaci maki Ali, 

dan jika dia tidak melakukannya maka cambuklah dia sebanyak empat ratus kali dan 

cukurlah janggutnya. Muhammad bin Qasim pun memanggilnya, namun „Athiyyah tidak mau 

mencaci maki Ali, maka dijatuhkanlah ketetapan Hajaj kepadanya. Kemudian „Athiyyah 

pergi ke Khurasan, dan dia terus tinggal di sana hingga Umar bin Hubairah memerintah 

Irak. „Athiyyah tetap terus tinggal di Khurasan hingga meninggal pada tahun seratus 

sepuluh hijrah. Insya Allah, dia seorang yang dapat dipercaya, dan dia mempunyai hadis-

hadis yang layak.” 

Ada sebuah kemungkinan bahwa Athiyyah adalah orang yang dikenal tsiqat pada saat itu 

tetapi mungkin karena sikap terang-terangannya dalam memuliakan Imam Ali di atas sahabat 

yang lain sampai-sampai mengundang kecurigaan dari bani Umayyah. Oleh karenanya 

mungkin untuk menjatuhkan beliau disebarkanlah kabar-kabar yang mendiskreditkan beliau. 

Sayangnya ini adalah sebuah kemungkinan dan belum bisa dibuktikan. Baik Ulama Sunni 

dan Ulama Syiah dipengaruhi kecenderungan masing-masing dalam melihat pribadi 

Athiyyah. 

Lantas mengapa Ulama Syiah berkeras bahwa riwayat turunnya ayat Al Maidah 67 dan Al 

Maidah 3 berkenaan peristiwa Al Ghadir adalah mutawatir di sisi Sunni? Jawabannya adalah 

mereka Ulama Syiah ketika menyebut riwayat turunnya Al Maidah 67 dan Al Maidah 3 

sering merujuk ke kitab-kitab yang seringkali sulit dirujuk oleh Ulama Sunni seperti kitab Al 

Wilayah Fi Thuruq Al Ghadir Ath Thabari. Kitab ini dibuat Ath Thabari pada akhir-akhir 

hidupnya dan sayangnya sekarang sudah tidak bisa ditemukan lagi. Yang ada hanyalah kitab-

kitab yang memuat kutipan dari kitab Ath Thabari tersebut. Memang kitab-kitab yang 

mengutip kitab Ath Thabari itu kebanyakan adalah kitab-kitab Ulama Syiah. Hal ini bisa 

dimaklumi karena Ulama Syiah punya kecenderungan kuat untuk memelihara riwayat-

riwayat Al Ghadir sebagai hujjah mereka terhadap Sunni. 

Sayangnya kitab Ath Thabari ini sudah tidak ada lagi disisi Sunni, entahlah apa sebabnya 

kitab ini bisa tidak terpelihara di sisi Sunni. Oleh karenanya ketika Ulama Syiah berhujjah 

dengan riwayat dalam kitab ini maka Ulama Sunni sekarang mentah-mentah menolaknya. 

Lucunya mereka Ulama Sunni berkata bahwa itu hanyalah buatan-buatan Syiah saja, atau ada 

yang menuduh Ath Thabari itu Syiah dan yang berlebihan menuduh kitab Al Wilayah Fi 

Thuruq Al Ghadir itu dibuat oleh Syiah dan mengatasnamakan Ath Thabari. Padahal terdapat 

bukti yang jelas bahwa kitab Al Wilayah Fi Thuruq Al Ghadir adalah benar-benar eksis 

dulunya dan merupakan hasil karya Ibnu Jarir Ath Thabari yang Sunni. 

Penolakan terhadap kitab Ath Thabari ini juga didasari bahwa dalam Tafsir Ath Thabari 

tentang Al Maidah ayat 67 dan Al Maidah ayat 3, beliau Ath Thabari tidak menyebut 

sedikitpun tentang peristiwa Al Ghadir. Sayangnya hal ini bukanlah dasar yang kuat untuk 

menolak kitab Al Wilayah Ath Thabari. Karena seperti yang sudah saya sebutkan kitab Al 

Wilayah ini dibuat pada akhir-akhir kehidupan Ath Thabari artinya jauh selepas beliau 

mengarang Tafsir Ath Thabari. Jadi ada kemungkinan beliau merubah pandangannya atau 

bisa jadi lingkungan kemahzaban yang kental di masa Ath Thabari tidak memungkinkannya 

untuk memasukkan riwayat Al Ghadir dalam Tafsir Beliau. Tapi sayangnya ini hanyalah 

sebuah kemungkinan dan memerlukan pembuktian. 
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Bagi saya pribadi hujjah tidak bisa berdasarkan kemungkinan oleh karenanya saya lebih 

berdiam diri dalam masalah ini dan mungkin lebih baik untuk tidak menerima riwayat 

tentang ayat tabligh ini karena masih ada keraguan dalam sanadnya. Jadi memang pernyataan 

Syaikh Mar‘i Al Amin itu keliru, ahli tafsir Sunni tidak bersepakat tentang turunnya ayat 

tabligh untuk Imam Ali. 

Walaupun begitu rupanya si penulis melihat kekeliruan Syaikh Mar‘i Al Amin ini sebagai 

kebohongan besar. Entahlah, bagi saya ini adalah kecenderungan kemahzaban saja, sama 

halnya dengan yang terjadi pada Ibnu Taimiyyah dalam Minhaj As Sunnah yang membuat 

banyak kekeliruan karena berlebih-lebihan dalam membantah Ulama Syiah Ibnul 

Muthhahhar(Allamah Al Hilli). Keinginan Ibnu Taimiyyah untuk terus membantah itu 

membuatnya banyak menolak hadis-hadis shahih seperti hadis Tsaqalain, dengan mengatakan 

banyak yang menolak hadis tsaqalain padahal kenyataannya tidak demikian. 

Mari kita lanjutkan, kemudian penulis juga menjadi berlebih-lebihan ketika berkata 

Mana mungkin tulisan tsb berasal dari seorang yang banyak mempelajari agama (seorang 

Qadhi Besar) kecuali tulisan tsb berasal dari ulama syi‘ah sendiri. Benarkah buku tsb berasal 

dari seorang yang keluar dari Mahzab Syafi‘i lalu masuk Syi‘ah? Jangan-jangan buku tsb 

dibuat oleh orang syi‘ah sendiri dan mengatasnamakannya dari seorang AhluSunnah. 

Sayangnya bukti kuat dalam masalah ini adalah buku itu sendiri. Dalam Limadza Akhtartu 

Mahzab Ahlul Bayt (Mengapa aku memilih mahzab Ahlul Bait), pengarang syaikh Mar‘i Al 

Amin sendiri mengatakan bahwa beliau awalnya Qadhi Halab bermahzab syafii yang 

kemudian masuk Syiah. Tentu saja kesaksian ini lebih patut dipercaya ketimbang dugaan-

dugaan tanpa bukti. Anehnya sepertinya penulis itu adem ayem saja menerima kabar bahwa 

Ayatullah Uzma Al Burqu‘i adalah ulama Syiah yang keluar dari mahzab syiah yang ia kutip 

dari Gen Syiah Ustad Mamduh Al Buhairi. 

 

Kemudian sang penulis menganalogikan dugaannya dengan dugaan lain yang sama tak 

berdasarnya 

Seperti halnya buku Al-Muraja‘at, dialog Sunni-Syi‘ah antara Syaikh Al-Azhar Salim Al-

Bisyri dengan seorang syi‘ah yaitu Syarafuddin Al-Musawi. Kitab Al-Muraja‘at diterbitkan 

20 tahun setelah Syekh Salim Al-Bisyri meninggal. DR.Ali Ahmad As-Salus, ulama 

AhluSunnah dari Qatar pakar aliran Syi‘ah bertemu dengan putra Syekh Salim Al-Bisyri dan 

putranya tersebut berkata, ―Saya telah membaca (mempelajari) hadis dari ayahku selama 30 

tahun dan beliau tidak sedikitpun menyebutkan tentang Syi‘ah kepadaku. Beliau juga tidak 

pernah menyembunyikan sesuatu kepadaku.‖ 

Ada kepincangan dalam cara berpikir penulis, Beliau meragukan kitab Al Muraja‟at sebagai 

buat-buatan saja oleh Syaikh Al Musawi singkatnya dialog dalam buku itu fiktif Padahal 

buku itu sendiri menjelaskan tentang terjadinya dialog tersebut. Tidak masalah dengan 

diterbitkannya buku itu 20 tahun kemudian. Hal ini juga diakui terang-terangan oleh Syaikh 

Al Musawi dalam buku itu dimana beliau menjelaskan karena sesuatu hal maka buku ini baru 

bisa diterbitkan. Pincangnya adalah penulis itu dengan mudahnya mempercayai apa yang 

dikatakan Ali As Salus dalam Imamah dan Khilafah yang berhujjah dengan perkataan 

anaknya Syaikh Salim Al Bisyri yang tidak jelas siapa namanya, kapan ia mengatakan itu, 

dimana, dan siapa saksinya. Bukankah kalau memang benar begitu si anak tersebut lebih 

berhak untuk membersihkan nama ayahnya dari tuduhan, sayangnya sampai saat ini saya 
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belum menemukan karya yang membantah Al Muraja‟at oleh anak tersebut. Lagipula apakah 

pernyataan anak tersebut adalah hujjah mati bahwa dialog dalam buku itu fiktif. Bukankah 

bisa saja sang Ayah merahasiakan dialog tersebut dari anaknya. Dugaan-dugaan tidak bisa 

dijadikan dasar dalam berhujjah karena hanya melahirkan suatu kemungkinan tetapi tidak 

mengabaikan kemungkinan yang lain. 

Saya tunjukkan sedikit kekeliruan Ali As Salus dalam Imamah dan Khilafah, beliau Ali As 

Salus telah membuat dugaan bahwa kitab Al Wilayat Fi Thuruq Al Ghadir yang dikarang oleh 

Ibnu Jarir Ath Thabari adalah bukan dikarang oleh Ath Thabari yang sunni melainkan oleh 

Ath Thabari yang syiah. Dugaan ini jelas tidak berdasar sama sekali. Pernyataannya ini jelas 

bertentangan dengan apa yang dikatakan Ibnu Katsir dalam Al Bidayah Wa An Nihayah yang 

menjelaskan bahwa kitab itu memang dikarang oleh Ibnu Jarir Ath Thabari yang sunni. Hal 

ini juga diperkuat oleh pernyataan Adz Dzahabi dalam Tadzkirat Al Huffaz, Adz Dzahabi 

menulis bahwa ” ketika Al Thabari mendengar bahwa Ibnu Abi Dawud menolak keotentikan 

hadis Al Ghadir, beliau menulis buku mengenai keotentikannya dan keutamaan Ahlul Bait” 

kemudian Adz Dzahabi menambahkan bahwa dia sendiri melihat satu jilid karya Ath Thabari 

tentang Thuruq Hadis Al Ghadir dan dibuat kagum oleh besarnya jumlah periwayatnya. Yang 

bisa kita ambil sebagai pelajaran adalah tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa setiap 

dugaan memerlukan bukti agar bisa dipercaya. Tapi sayangnya ada banyak orang yang lebih 

mudah mempercayai dugaan karena dipengaruhi kecenderungannya. 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah )Ayat 

Al Mubahalah) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Ayat Al Mubahalah 

“Siapa yang membantahmu tentang kisah „Isa sesudah datang ilmu , maka katakanlah : 

“Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-

isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan 

kita minta supaya la‟nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” (Q.S.Ali Imran : 

61) 

Beliau penulis menyebutkan 

Kebanyakan ahli Tafsir menyatakan Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan Rasulullah 

SAW yang bermuhabalah dengan ahlul kitab nasrani. Kemudian Rasulullah mengajak Hasan, 

Husen, Fatimah dan Ali dalam bermuhabalah dengan orang Nasrani tsb. ‗Anak-anak kami‘ 

mengacu kepada Hasan dan Husein, ‗Isteri-isteri kami‘ mengacu kepada Fatimah Az-Zahra, 

dan ‗diri kami‘ mengacu kepada Ali bin Abi Thalib 

Dalam hal ini saya sependapat dengan pernyataan di atas berdasarkan hadis Shahih Muslim 

Kitab Keutamaan para sahabat, Bab Keutamaan „Ali bin Abi Thalib no: 2404 

diriwayatkan oleh Saad bin Abi Waqqas bahwa Tatkala diturunkan ayat: Maka katakanlah 

kepada mereka: “Marilah kita menyeru anak-anak kami serta anak-anak kamu……(„Ali 

Imran 3:61), Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam menyeru „Ali, Fathimah, Hasan dan 

Husain lalu berdoa: “Ya Allah! Merekalah ahli keluarga Aku.” 

Kemudian penulis berkata 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-ayat-al-mubahalah/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-ayat-al-mubahalah/
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Apakah dengan penggunaan kata ‗diri kami‘ yang mengacu kepada Ali r.a berarti Rasulullah 

SAW menyamakan dirinya dengan Ali r.a ? 

Adalah jelas bahwa diri Ali ra berbeda dengan diri Rasulullah SAW oleh karenanya 

penggunaan kata itu lebih bersifat kiasan betapa dekatnya Rasulullah SAW dan Ali ra 

ketimbang diartikan secara harfiah. Sama halnya dengan hadis Ali bagian dariKu dan Aku 

bagian dari Ali atau Husain bagian dariKu dan Aku bagian dari Husain. 

Penulis juga mengutip Ibnu Taimiyyah yang berkata 

bahwa Kata-kata DIRI dalam ayat-ayat tersebut maksudnya adalah saudara dalam nasab atau 

saudara dalam agama. Ibnu Taimiyyah menyandarkan pendapatnya itu pada Al Quranul 

Karim. 

Mari kita lihat “Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang 

mu‟minin dan mu‟minat tidak bersangka baik terhadap DIRI MEREKA SENDIRI, dan 

berkata: “Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.” (Q.S.An-Nur 12). Ayat ini berkaitan 

dengan peristiwa fitnah terhadap Aisyah ra dan salah seorang sahabat Nabi. Diri mereka 

dalam ayat ini memang merujuk pada arti saudara seagama. FirmanNya juga : “..dan 

bunuhlah DIRIMU..” (Q.S.Al-Baqarah 54). Ayat ini ditujukan pada bani Israil dan dirimu 

pada ayat ini bisa merujuk pada diri tiap orang dari bani Israil atau sesama mereka yang 

berarti saudara satu kaum. Dan firmanNya : “Dan ketika Kami mengambil janji dari kamu : 

kamu tidak akan menumpahkan darahmu , dan kamu tidak akan mengusir DIRIMU dari 

kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar sedang kamu mempersaksikannya.” (Q.S.Al-

Baqarah 84). Dalam Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa kata dirimu ini merujuk pada 

saudara satu kaum atau saudara sebangsa. Jadi seharusnya Ibnu Taimiyyah berkata dirimu 

dalam ayat-ayat(yang dia sebutkan) berarti saudara satu kaum atau sebangsa dan saudara 

seagama. Tidak ada keterangan tentang saudara senasab. 

Apakah benar arti dirimu pada ayat Mubahalah merujuk pada saudara satu kaum atau saudara 

seagama? Jawaban saya, ketika ditujukan kepada Bani Najran maka dirimu dalam ayat ini 

bisa berarti diri tiap orang dari Bani Najran atau saudara sekaum dan seagama dengan 

mereka. Tapi bagi Rasulullah SAW dirimu ini diartikan Rasulullah SAW merujuk pada 

Beliau SAW sendiri dan Ali bin Abi Thalib ra karena nash yang shahih berkata 

demikian(lihat hadis Shahih Muslim di atas). Seandainya diri kamu bagi Rasulullah SAW 

diartikan kepada saudara sebangsa atau seagama maka adalah jelas bahwa Rasulullah SAW 

akan mengajak para Sahabat yang lain beserta anak dan isteri mereka, tetapi sayangnya tidak 

ada dalil yang menyatakan demikian. Seperti yang dikatakan penulis kebanyakan ahli tafsir 

Sunni menyatakan ketika ayat tersebut turun Rasulullah SAW menyeru Ali, Fatimah, Hasan 

dan Husain. 

Saudara Ja‘far kemudian berkata 

Rasulullah SAW mengajak Ali, Fatimah, Hasan dan Husein bermuhabalah dengan ahlul kitab 

Nasrani tsb karena merekalah yang terdekat bagi Rasulullah SAW. Serupa dengan hadis 

penyelimutan Nabi SAW kepada mereka bukan kepada istri-istrinya Nabi SAW yang 

menunjukkan bahwa mereka lebih dekat kepada Rasulullah SAW dari pada istri-istri Nabi 

SAW. 

Saya sependapat dengan hal ini dan perlu ditambahkan masalah penyelimutan itu, mengapa 

Nabi SAW menyelimuti Ali, Fatimah, Hasan dan Husain karena mereka lah yang dituju 
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dalam ayat tersebut, dan kenapa Nabi SAW tidak menyelimuti istri-istri Beliau SAW karena 

mereka memang tidak dituju dalam ayat tersebut. Hal ini berbeda dengan pendapat penulis 

yang berkata 

Akan tetapi, dengan tidak dilakukannya penyelimutan kepada istri-istri Nabi SAW bukanlah 

menunjukkan bahwa istri-istri Nabi SAW bukan Ahlul bait. Penjelasan hal ini lihat tulisan 

saya tentang Q.S.Al-Ahzab ayat 33. 

Saya juga telah menanggapi tulisan beliau saudara Ja‘far tentang ahlul bait dalam Al Ahzab 

ayat 33. 

Kembali ke ayat Mubahalah penulis berkata 

Ayat ini tidaklah dapat dijadikan pedoman bahwa Ali adalah pengganti Rasulullah SAW. 

Ayat ini hanyalah menunjukkan keutamaan Ali, Fatimah, Hasan dan Husein dimana mereka 

adalah ahlul bait nabi SAW yang termulia dan paling dekat dengan Nabi SAW. 

Jawaban saya benar sekali ayat ini tidak menjadi hujjah yang nyata bahwa Ali adalah 

pengganti Rasulullah SAW. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka Ahlul Bait as adalah yang 

termulia setelah Rasulullah SAW. Berangkat dari sini bisa dimengerti kalau Ulama Syiah 

berpendapat bahwa jika ada pengganti Rasulullah SAW maka pengganti tersebut adalah lebih 

mungkin dari Ahlul Bait Beliau SAW dan tidak dari yang lain. 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah )Ayat 

Al Wilayah) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Ayat Al Wilayah 

“Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, 

yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka ruku‟ (kepada Allah)” 

(Q.S.Al-Ma‟idah ayat 55) 

Ayat ini dikatakan oleh Ulama Syiah sebagai ayat yang turun kepada Imam Ali, mereka 

berkata ―Orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya 

ruku‖ berkenaan kepada Ali yang ketika itu memberikan cincinnya kepada peminta-minta 

ketika beliau dalam posisi ruku‘ dalam sholat.  

Dan sepertinya sang penulis(saudara Ja‘far) menunjukkan keraguannya tentang hal ini. 

Beliau berkata 

Hadis-hadis tentang asbabun nuzul ayat ini adalah hadis-hadis yang periwayatnya 

diperselihkan atau bahkan mungkin hadis dhaif/maudhu‟.  

Pernyataan ini adalah tidak benar, hadis yang menerangkan asbabun nuzul ayat ini memiliki 

banyak sanad yang diriwayatkan dalam berbagai kitab Ahlus Sunnah, sebagian hadisnya 

memang diperselisihkan perawinya dan dhaif tetapi sebagian lagi ada yang shahih. Oleh 

karena itu hadis-hadis tersebut satu sama lainnya saling menguatkan. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-ayat-al-wilayah/
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Dalam kitab Lubab Al Nuqul fi Asbabun Nuzul Jalaludin As Suyuthi hal. 93 beliau 

menjabarkan jalur-jalur dari hadis asbabun nuzul ayat ini, kemudian ia berkata ” Dan ini 

adalah bukti-bukti yang saling mendukung”. Atau dapat dilihat dalam Edisi terjemahannya 

dari Kitab As Suyuthi oleh A Mudjab Mahali dalam Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al 

Quran hal 326 menguatkan asbabun nuzul ayat ini untuk Imam Ali. Beliau membawakan 

hadis At Thabrani dalam Al Awsath dan mengkritiknya karena terdapat perawi yang majhul 

dalam sanadnya tetapi kemudian beliau melanjutkan keterangannya ”Sekalipun hadis ini ada 

rawi yang majhul(tidak dikenal) tetapi mempunyai beberapa hadis penguat di antaranya 

hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Abdil Wahab bin Mujahid dari Ayahnya 

dari Ibnu Abbas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih dari Ibnu Abbas dan 

hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid dan Ibnu Abi Hatim dari Salamah 

bin Kuhail. Hadis ini satu sama lainnya saling kuat menguatkan”.  

Pernyataan Ulama Syiah bahwa mayoritas ahli hadis dan ahli tafsir menyatakan bahwa ayat 

ini turun untuk Imam Ali, sebenarnya juga dinyatakan oleh Ulama Sunni At Taftazani Asy 

Syafii dalam Syarh Al Maqashid, Al Jurjani dalam Syarh Al Mawaqif dan Al Qausyaji dalam 

Syarh Tajrid. Bahkan Al Alusi dalam Ruh Al Ma‟ani jilid 6 hal 167 mengatakan bahwa 

turunnya ayat tersebut untuk Imam Ali ra adalah pendapat kebanyakan Ahli hadis. 

Saya ingin sekali meminta kepada penulis tersebut siapa yang menyatakan hadis asbabun 

nuzul ayat ini untuk Imam Ali adalah dhaif atau maudhu‘ setelah menganalisis semua jalur 

sanadnya. Sekedar pernyataan dari Ali As Salus dalam Imamah dan Khilafah atau Ibnu 

Taimiyyah dalam Minhaj As Sunnah jelas tidak kuat. Alasannya karena mereka yang saya 

sebutkan itu tidak menganalisis semua jalur sanad hadis asbabun nuzul ayat Al Wilayah. 

Mereka hanya mencacat sebagian hadisnya, seperti Ali As Salus yang hanya membahas hadis 

ini dalam Tafsir Ath Thabari kemudian langsung memutuskan bahwa riwayat tersebut dhaif 

tanpa melihat banyak sanad lainnya dari kitab lain. Apalagi Ibnu Taimiyyah yang melakukan 

banyak kekeliruan dalam Minhaj As Sunnah antara lain beliau mengatakan bahwa hadis 

asbabun nuzul ayat ini tidak ditemukan dalam Tafsir Ath Thabari dan Tafsir Al Baghawi 

padahal kenyataannya kedua kitab tafsir itu memuat hadis yang kita bicarakan ini. 

Kemudian sang penulis(Ja‘far) juga menyatakan keraguan bahwa Ayat Al Wilayah ini turun 

untuk Imam Ali, beliau berkata 

Dalam ayat tsb sangat jelas bahwa “orang-orang yang beriman…” adalah jamak, maka 

bagaimana mungkin ayat itu menunjuk kepada satu orang yaitu Ali bin Abi Thalib r.a. 

Disini letak kekeliruan sang penulis dimana beliau telah menempatkan subjektivitasnya 

dalam menilai suatu nash. Ulama Syiah Syaikh Al Musawi dalam Al Muraja‟at telah 

menyatakan bahwa memang ada ayat Al Quran yang kata-katanya jamak tetapi ditujukan 

untuk orang tertentu. Saya tidak akan menukil pernyataan Syaikh Al Musawi cukuplah 

kiranya saya menukil pernyataan penulis sendiri dalam pembahasan Ayat Al Mubahalah 

“Siapa yang membantahmu tentang kisah „Isa sesudah datang ilmu , maka katakanlah : 

“Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-

isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan 

kita minta supaya la‟nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” (Q.S.Ali Imran : 

61).  

Tentang ayat ini penulis(saudara Ja‘far) berkata 



 1659 

Kebanyakan ahli Tafsir menyatakan Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan Rasulullah 

SAW yang bermuhabalah dengan ahlul kitab nasrani. Kemudian Rasulullah mengajak 

Hasan, Husen, Fatimah dan Ali dalam bermuhabalah dengan orang Nasrani tsb. „Anak-anak 

kami‟ mengacu kepada Hasan dan Husein, „Isteri-isteri kami‟ mengacu kepada Fatimah 

Az-Zahra, dan „diri kami‟ mengacu kepada Ali bin Abi Thalib. 

Pernyataan An Nisaana yang diterjemahkan istri-istri kami atau perempuan perempuan kami 

adalah bersifat jamak, lalu mengapa hanya mengacu pada Sayyidah Fatimah Az Zahra 

saja.(perlu diingatkan bahwa dalam Shahih Muslim jelas bahwa hanya Sayyidah Fatimah Az 

Zahra as satu-satunya wanita yang diseru Nabi SAW untuk menyertai Beliau SAW 

bermubahalah). Jadi kalau pernyataan tentang ayat mubahalah ini diterima lantas mengapa 

mempermasalahkan Ayat Al Wilayah. 

Selanjutnya saudara Ja‘far menuliskan Syi‘ah mengatakan bahwa penggunaan kata 

“orang-orang yang beriman..dst” padahal ayat tersebut berkenaan dengan Ali dimaksudkan 

agar perbuatan Ali yang sangat peduli dan tidak menunda-nunda membantu orang miskin 

padahal ia (Ali) lagi sholat dicontoh oleh umat islam. 

Jawabanku; Bagaimana mungkin Allah menjadikan perbuatan memberikan zakat/sedekah 

ketika sholat sebagai teladan yang „terukir‟ dalam Qur‟an padahal Sholat membutuhkan 

konsentrasi yang penuh?. 

Pernyataan seperti dimaksudkan agar perbuatan Ali yang sangat peduli dan tidak menunda-

nunda membantu orang miskin padahal ia (Ali) lagi sholat dicontoh oleh umat islam, 

sebenarnya juga dikemukakan oleh Ulama Sunni Az Zamakhsyari dalam Tafsir Al Kasyaf 

ketika membahas ayat Al Wilayah. Yang ingin penulis(saudara Ja‘far) sampaikan adalah 

bagaimana mungkin bisa dibolehkan dalam shalat padahal shalat membutuhkan konsentrasi 

penuh. Sebelum menjawab penulis maka marilah kita perhatikan hadis-hadis ini. 

“Bunuhlah kedua binatang yang hitam itu sekalipun dalam (keadaan) shalat, yaitu ular dan 

kalajengking.” (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya, shahih) 

 

“Apabila salah seorang di antara kamu shalat meng-hadap ke arah sesuatu yang menjadi 

pembatas baginya dari manusia, kemudian ada yang mau melintas di hadapannya, maka 

hendaklah dia mendorongnya dan jika dia memaksa maka perangilah (cegahlah dengan 

keras). Sesungguhnya (perbuatannya) itu adalah (atas dorongan) syaitan.” (Muttafaq „alaih) 

“Dari Jabir bin Abdullah , ia berkata, „Telah mengutus-ku Rasulullah Shallallaahu alaihi 

wasallam sedang beliau pergi ke Bani Musthaliq. Kemudian beliau saya temui sedang shalat 

di atas onta-nya, maka saya pun berbicara kepadanya. Kemudian beliau memberi isyarat 

dengan tangannya. Saya ber-bicara lagi kepada beliau, kemudian beliau kembali memberi 

isyarat sedang saya mendengar beliau membaca sambil memberi isyarat dengan kepalanya. 

Ketika beliau selesai dari shalatnya beliau bersabda, „Apa yang kamu kerjakan dengan 

perintahku tadi? Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk bicara kecuali karena aku 

dalam keadaan shalat‟.” (HR. Muslim) 

Dari Ibnu Umar, dari Shuhaib , ia berkata: “Aku telah melewati Rasulullah Shallallaahu 

alaihi wasallam ketika beliau sedang shalat, maka aku beri salam kepadanya, beliau pun 

membalasnya dengan isyarat.” Berkata Ibnu Umar: “Aku tidak tahu terkecuali ia (Shuhaib) 

berkata dengan isyarat jari-jarinya.” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan selain 

mereka, hadits shahih) 
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“Dari Abu Qatadah Al-Anshari berkata, „Aku melihat Nabi Shallallaahu alaihi wasallam 

mengimami shalat sedangkan Umamah binti Abi Al-„Ash, yaitu anak Zainab putri Nabi 

Shallallaahu alaihi wasallam berada di pundak beliau. Apabila beliau ruku‟, beliau meletak-

kannya dan apabila beliau bangkit dari sujudnya beliau kembalikan lagi Umamah itu ke 

pundak beliau.” (HR. Muslim) 

“Dari Aisyah radhialaahu anha, ia berkata, „Rasulullah Shallallaahu alaihi wasallam 

sedang shalat di dalam rumah, sedangkan pintu tertutup, kemudian aku datang dan minta 

dibukakan pintu, beliau pun berjalan menuju pintu dan membukakannya untukku, kemudian 

beliau kembali ke tempat shalatnya. Dan terbayang bagiku bahwa pintu itu menghadap 

kiblat.” (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya, hadits hasan) 

 

“Dari Ibnu Abbas , ia berkata, „Aku pernah menginap di (rumah) bibiku, Maimunah, tiba-

tiba Nabi Shallallaahu alaihi wasallam bangun di waktu malam mendirikan shalat, maka aku 

pun ikut bangun, lalu aku ikut shalat bersama Nabi Shallallaahu alaihi wasallam, aku berdiri 

di samping kiri beliau, lalu beliau menarik kepalaku dan menempatkanku di sebelah 

kanannya.” (Muttafaq „alaih) 

Seandainya kita memakai logika yang dipakai oleh saudara penulis itu maka kita akan 

mengatakan maka Bagaimana mungkin membunuh ular atau kalajengking, menghadang 

orang yang lewat, memberi isyarat kepada orang yang berbicara atau memberi salam, 

menggendong anak, membukakan pintu dan menarik tubuh orang ketika shalat menjadi 

teladan karena bukankah shalat membutuhkan konsentrasi penuh. Lantas apakah hadis-hadis 

itu mesti ditolak?. 

Mari kita lanjutkan tulisan Beliau 

Memang sangat bagus untuk tidak menunda-nunda membantu orang miskin yang butuh 

kepada kita tetapi sholat tidaklah memakan waktu yang lama, bukankah lebih baik jika orang 

miskin tsb meminta setelah sholat usai? atau jika dilihat dari sudut pandang orang miskin 

tsb, maka Al-Qur‟an membolehkan/tidak menegur orang miskin meminta sedekah kepada 

orang yang lagi sholat padahal menurut saya (dan semua orang) perbuatan orang miskin tsb 

kurang beradab. 

Apakah benar perbuatan orang miskin tersebut kurang beradab? Saya heran apakah penulis 

membaca sendiri hadis tentang ayat Al Wilayah ini. Bukankah pada hadis itu dijelaskan 

bahwa awalnya pengemis itu meminta-minta di masjid kepada beberapa orang di masjid(yang 

sedang tidak shalat) tetapi tidak ada satupun yang memberi. Ketika itu Imam Ali sedang 

shalat kemudian Beliau memberi isyarat kepada pengemis dengan jarinya yang bercincin dan 

pengemis itu mendekat kemudian pengemis itu mengambil cincin tersebut. 

Tentu saja tidak ada yang mengatakan kalau pengemis itu langsung meminta kepada orang 

yang shalat. Pengemis itu mendekat ketika Imam Ali sendiri berisyarat. Bukankah memberi 

isyarat dalam shalat adalah hal yang dibolehkan. Seandainya juga pengemis itu langsung 

meminta kepada Imam Ali yang ketika itu sedang shalat apakah lantas dikatakan tidak 

beradab lalu bagaimana dengan Jabir bin Abdullah yang berbicara dua kali kepada Nabi 

SAW yang ketika itu sedang shalat atau Ibnu Umar yang memberi salam kepada Nabi SAW 

ketika Beliau SAW sedang shalat. Apakah Nabi SAW selanjutnya melarang mereka Jabir bin 

Abdullah dan Ibnu Umar? Tidak kok(lihat saja hadis yang saya kutip di atas). Yang perlu 

ditambahkan adalah Ayat Al Wilayah ini juga dimasukkan oleh ahli tafsir Sunni Abu Bakar 
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Al Jashshash dalam kitabnya Tafsir Ahkam Al Quran sebagai dasar bahwa sedikit gerakan 

dalam shalat tidak membatalkan shalat dan sedekah sunah dapat dinamai zakat. 

Kata-kata beliau 

Syi‟ah juga menyebutkan bahwa bersedekah ketika ruku‟ dalam sholat itu tidak mengurangi 

posisi Amirul Mukminin (Ali), bahkan tindakan itu diikuti para imam sesudahnya. 

Sebenarnya tidak ada masalah dengan kata-kata ini tetapi penulis menanggapi dengan 

Di sini timbul pertanyaan, “Jika tindakan ini merupakan cermin keutamaan penghulu para 

Imam (Ali r.a) yang diikuti oleh para imam, lalu mengapa tindakan ini tidak dilakukan oleh 

manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW? Juga tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain? 

Jawab saya: apakah setiap keutamaan seseorang itu harus diikuti oleh orang lain, bukankah 

setiap orang memiliki keutamaan masing-masing. Apakah seandainya suatu keutamaan tidak 

diikuti oleh beberapa orang maka gugurlah keutamaan itu?. Bukankah banyak keutamaan 

Imam Ali yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. 

Mengenai tafsir Al Maidah ayat 55 yang beliau jelaskan adalah penafsiran yang 

menyesuaikan dengan urutan ayat. Tafsir yang beliau kemukakan itu sama dengan tafsir ayat 

tersebut dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Pendapat saya tentang tafsir ini boleh-boleh saja. 

Tidak ada masalah, justru yang jadi masalah jika kita mengabaikan banyak hadis yang 

menjelaskan asbabun nuzul ayat ini. 

Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah )Hadis 

Kepemimpinan Imam Ali) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Beliau Saudara Ja‘far mengawali tulisannya dengan masalah Imamah yang diyakini oleh 

Syiah sebagai rukun iman. Berangkat dari sini beliau mempermasalahkan bagaimana dengan 

umat Islam yang tidak mempercayai Imamah dengan kata lain Islam Sunni. Sebenarnya 

pandangan Syiah terhadap keislaman Sunni ini sudah ditetapkan oleh ulama Syiah bahwa 

Sunni adalah sah keislamannya. Ini adalah pendapat yang muktabar di sisi Syiah seperti 

dalam tulisan saya. Tidak hanya Muhammad Husain Kasyif Al-Githa yang menyatakan 

seperti itu, Sayyid Abdul Husain Syarafudin Al Musawi dan Murtadha Muthahhari juga 

berpandangan demikian. Dan pandangan ini memiliki landasan dari hadis-hadis Imam Ahlul 

Bait as di sisi Syiah. 

Beliau kemudian melanjutkan 

Jika seandainya Imamah termasuk rukun iman maka seharusnya ada dalil-dalil yang jelas 

dan tegas dari Al-Qur‟an maupun hadis nabi Muhammad SAW tentang hal ini. 

Maka jawab saya di sisi Syiah masalah ini jelas memiliki landasan yang kuat dari Al 

Quran(ini masalah penafsiran) walaupun tidak bersifat tegas(karena memerlukan hadis) tetapi 

masalah ini memiliki nash yang tegas dalam hadis-hadis Imam Ahlul Bait as di sisi Syiah. 

Kemudian saudara Ja‘far menulis 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamahhadis-hadis-kepemimpinan-imam-ali/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamahhadis-hadis-kepemimpinan-imam-ali/
https://secondprince.wordpress.com/2007/09/11/telaah-perbedaan-sunni-dan-syiahi/
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Setahu saya tidak ada dalil (dari Qur‟an maupun hadis) yang mengatakan secara jelas dan 

tegas bahwa Ali bin Abi Thalib r.a berikut keturunan-keturunannya adalah pengganti 

rasulullah SAW. 

Jawab saya, saya setuju kalau dalam Al Quran tidak ada penunjukkan jelas masalah ini tetapi 

bagi Syiah banyak sekali hadis-hadis Imam Ahlul Bait as yang bersifat jelas tentang ini. 

Sepertinya yang beliau maksud hadis itu hanyalah hadis-hadis dari golongan Sunni saja 

sedangkan di sisi Syiah maka itu tidak disebut hadis. Pandangan seperti ini adalah tidak benar 

dan berat sebelah, Syiah mempunyai dasar yang kuat untuk berpegang pada hadis-hadis 

Imam Ahlul Bait as. Mari kita perjelas 

• Syiah berpegang pada hadis-hadis Imam Ahlul Bait as adalah sesuai dengan landasan 

mereka yaitu Hadis Tsaqalain yang tidak hanya shahih dan mutawatir di sisi Syiah tetapi juga 

shahih di sisi Sunni. 

• Sunni sering mendakwa Syiah membuat-buat hadis dengan mengatasnamakan Ahlul Bait 

as. Pernyataan ini adalah pernyataan sepihak dan maaf sangat subjektif. Ulama Sunni 

seringkali menuduh perawi-perawi hadis Syiah sebagai pemalsu hadis. Hal ini tidak bisa 

diterima karena Syiah memiliki bukti yang jelas dari kitab Rijal mereka tentang perawi-

perawi hadis Syiah. Dengan kata lain mengapa Ulama Syiah harus menghukum perawi-

perawi hadis mereka dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Ulama Sunni. Bukankah 

Ulama Sunni sendiri menetapkan ukuran perawi-perawi hadis mereka(sunni) dengan sumber 

mereka sendiri tidak dari sumber Syiah. 

Baiklah mari kita ikuti kehendak penulis(beliau) dengan berlandaskan hadis-hadis di sisi 

Sunni saja. Beliau berkata 

Adapun dalil-dalil yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib r.a adalah khalifah / imam 

setelah Rasulullah SAW adalah hadis maudhu‟ (palsu) dan dha‟if (lemah). 

Sekali lagi yang dimaksud hadis di sini maksudnya hadis di sisi Sunni. Mari kita lihat hadis 

yang beliau maksud, 

. “Barangsiapa yang ingin hidup seperti hidupku, ingin meninggal seperti aku meninggal, 

dan bertempat di surga yang telah dijanjikan Allah SWT kepadaku dan pohon-pohon ditanam 

oleh kedua tangan-Nya maka dia harus menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin, 

sebab dia tidak akan mengeluarkan kamu dari kebenaran dan tidak akan memasukkan kamu 

ke dalam kesesatan” (Abu Nu‟aim dalam Al-Hilyah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Ath-

Thabrani(bukan At Thabari seperti yang dikutip penulis) dalam Al-Mu‟jamal Kabir, Ibnu 

Syahin dalam Syarah as-Sunnah). 

Albani berkata : Hadis ini maudhu‟ (lihat kitabnya Silsilah al-Ahadits al-dah‟ifah wa 

Mawdhu‟ah karya Nashiruddin Albani). 

Penulis(beliau) menyatakan hadis ini maudhu‘ berdasarkan pernyataan Syaikh Al Albani di 

atas. Hadis ini dan hadis no 2 serta no 3 memiliki matan yang sama(dengan sedikit tambahan 

tentang keturunan Ali bin Abi Thalib), hadis ini dijadikan hujjah oleh Ulama Syiah Syaikh 

Syarafuddin Al Musawi dalam Al Muraja‟at dan beliau menyatakan bahwa hadis tersebut 

shahih. Pernyataan ini ditolak oleh Syaikh Al Albani yang justru menyatakan hadis tersebut 

maudhu‘. Yang perlu diperhatikan adalah hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al 

Mustadrak jilid 3 hal 128 dan beliau menyatakan shahih. Paling tidak ini bisa dijadikan 
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alasan dari pihak Syiah bahwa ada ulama sunni yang menshahihkan hadis ini. Walaupun 

begitu saya sendiri lebih cenderung untuk menyatakan bahwa hadis ini dhaif karena dalam 

perawinya ada Yahya binYa‘la Al Aslami yang dikenal dhaif. Oleh karena itu Adz Dzahabi 

dalam Talkhis Al Mustadrak menolak pernyataan shahihnya hadis ini oleh Al Hakim. 

Kemudian saudara Ja‘far melanjutkan dengan mengutip hadis “Sesungguhnya Ali bagian 

diriku dan aku bagian darinya. Dan dia adalah pemimpin setiap orang mukmin yang 

sesudahku” (Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, dari Ja‟far bin Sulaiman). Anehnya 

beliau mencantumkan hadis ini dalam contoh hadis dhaif atau maudhu‘ karena kredibilitas 

Ja‘far bin Sulaiman Al Dhab‘i. 

Dalam Mizan Al Itidal Adz Dzahabi jilid 1 hal 408 dan Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar jilid 2 

hal 95 terdapat keterangan tentang Ja‘far bin Sulaiman. 

• Yahya bin Main menyatakan bahwa Ja‟far bin Sulaiman tsiqat 

• Ahmad bin Hanbal menilai Ja‟far tidak tercela 

• Ibnu Saad menyatakan Ja‟far bin Sulaiman tsiqat tetapi tasyayyu 

• Hammad bin Zaid berkata perihal Ja‘far ‖Tidak terlarang menerima riwayatnya meskipun 

dia Syiah dan banyak menceritakan tentang Ali dan orang Basrah berlebih-lebihan dalam 

memuji Ali”  
• Ahmad bin Adiy menegaskan ”Ja‟far itu orang Syiah tetapi itu bukan masalah. Dia juga 

meriwayatkan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan Abu Bakar dan Umar dan 

hadis-hadisnya tidak ditolak. Menurut pendapatku dia termasuk orang yang pantas 

diterima riwayatnya”. 
• Ibnu Hibban berkata ”Ja‟far seorang tsiqat dalam meriwayatkanhadis”. 

Berdasarkan ini maka Ja‟far bin Sulaiman adalah tsiqat. Keraguan yang disampaikan 

penulis perihal Ja‘far bin Sulaiman seperti dalam kata-kata Sedangkan dalam kitabnya, Ad-

Dhu‟afa‟,bukhari berkata,”Dia diperselisihkan dalam sebagian hadisnya”. Ibnu Syahiin dan 

Ibnu Ammar mengatakan bahwa Ja‟far bin Sulaiman dhaif. Keraguan seperti ini tidak tepat 

dan tidak bisa dijadikan hujjah karena 

• Jika keadaan suatu perawi telah jelas ketsiqatannya maka setiap jarh yang dikemukakan 

harus disertai alasan yang kuat. Jadi tidak hanya sekedar jarh(celaan). 

• Penulis(beliau) tidak menyampaikan apa alasan jarh terhadap Ja‘far bin Sulaiman. Dari 

kitab Al Mizan memang beredar isu kalau Ja‘far bin Sulaiman memaki Abu Bakar dan 

Umar(kemungkinan besar hal ini yang menyebabkan keraguan terhadap Ja‘far bin Sulaiman). 

Saya tidak menemukan alasan yang lain tentang celaan terhadap Ja‘far bin Sulaiman selain 

hal ini. Tetapi isu ini telah dibantah oleh Ulama hadis seperti Ibnu Adiy bahkan Al Dzahabi 

berkata ketika membenarkan pernyataan Ibnu Adiy ”terbukti bahwa Ja‟far bin Sulaiman 

juga meriwayatkan hadis keutamaan Abu Bakar dan Umar. Jadi Ja‟far itu jujur dan 

polos”. 

Ja‘far bin Sulaiman adalah perawi hadis Shahih Muslim dan Kitab Sunan serta beliau telah 

dikenal tsiqat. Oleh karena itu berdasarkan hal ini maka hadis yang dikemukakan saudara 

penulis itu adalah hadis yang shahih.. Hadis yang dipermasalahkan penulis itu adalah hadis 

Sunan Tirmidzi no 3712 yang dinyatakan hasan gharib oleh Tirmidzi dan dinyatakan shahih 

oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. Hadis dengan matan seperti ini juga 

diriwayatkan dalam Musnad Ahmad jilid I hal 330 hadis no 3062 & 3063 yang dinyatakan 

shahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam Takhrij Musnad Ahmad. Selain itu 
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hadis ini juga diriwayatkan Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain jilid 3 hal 134 dan 

beliau menyatakan hadis tersebut shahih. Pernyataan Al Hakim ini dibenarkan oleh Adz 

Dzahabi dalam Talkhis Al Mustadrak. Jadi kesimpulannya hadis tersebut adalah shahih dan 

dalam hal ini saya menunjukkan keheranan saya terhadap pernyataan penulis yang 

memasukkan hadis ini dalam contoh hadis dhaif dan maudhu‘. 

Kemudian beliau penulis itu melanjutkan 

Seandainya masalah imamah adalah masalah yang termasuk sangat-sangat penting 

(termasuk rukun iman / syarat kesempurnaan iman) maka harusnya Rasulullah SAW 

menyatakan keimamahan Ali dan keturunannya dengan tegas dan sering, 

Pernyataan seperti ini sedikit kurang jelas menurut saya. Bagi Syiah keimamahan Ali dan 

keturunannya bersifat tegas, dan dalil-dalil tentang ini dapat ditemukan dalam kitab Sunni. 

Bukankah jika Rasulullah SAW menetapkan hal ini berapapun banyaknya mau sedikit atau 

sering maka itu sudah menjadi hujjah yang nyata. 

Kemudian pernyataan beliau yang menyamakan rukun iman dan syarat kesempurnaan iman 

itu juga layak dikritisi maksudnya. Rukun iman adalah berkaitan dengan apa yang kita yakini. 

Apa salahnya jika Syiah meyakini setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang 

Imamah(menurut mereka). Lalu apa hubungannya dengan syarat kesempurnaan iman, apakah 

penulis ingin menyatakan bahwa jika tidak meyakini Imamah maka imannya tidak sempurna. 

Disini perlu diperjelas keyakinan terhadap Imamah adalah keyakinan yang bersumber dari 

Rasulullah SAW(menurut Syiah). Tentu saja bagi mereka yang menganggap dalil syiah itu 

samar atau tidak benar jelas tidak akan mengimaninya. Jadi perbedaannya ada pada persepsi 

masing-masing. 

Saudara Ja‘far melanjutkan 

sehingga dengan demikian akan dijumpai banyak hadis-hadis yang shahih yang diriwayatkan 

dari banyak jalur serta tidak ada/sangat sedikit perselihan dalam masalah sanadnya 

mengenai hal tsb. 

Dalil disisi Syiah jelas sangat banyak oleh karena itu mereka mengimaninya. Sedangkan dalil 

di sisi Sunni maka Syiah lagi-lagi berkata juga banyak, contohnya adalah hadis Al Ghadir 

yang mutawatir di sisi Sunni. Hadis Al Ghadir ini dari sisi sanad tidak bisa ditolak tetapi 

Sunni memang mengartikan lain hadis ini. Yang perlu diingat kesalahan atau penolakan 

memang selalu saja bisa dicari-cari. 

Seprti yang dikatakan saudara Ja‘far 

Akan tetapi kenyataan yang ada adalah sebaliknya; hadis-hadis tentang keimamahan Ali dan 

keturunannya adalah hadis yang maudhu‟ atau dha‟if atau jika tidak maudhu‟/dhaif maka 

akan dijumpai banyak perselisihan dalam hal sanadnya atau sedikit jalur periwayatannya. 

Jawab saya: cukup banyak dalil shahih di sisi Sunni yang dijadikan dasar oleh Ulama Syiah 

hanya saja Sunni menafsirkan lain dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu seharusnya yang perlu 

ditelaah adalah penafsiran mana yang benar atau lebih benar. Mari selanjutnya kita bahas 

ayat-ayat Al Quran yang dibicarakan oleh penulis tersebut. 
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Jawaban Untuk Saudara Ja’far Tentang Imamah 

(Kecenderungan Sunni Dan Syiah) 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Tulisan ini adalah tanggapan saya pribadi atas tulisan saudara Ja‘far yang berjudul Apakah 

Memang Ada Dalil Tentang Imamah?. Tulisan Beliau ini adalah tulisan yang berupa kritik 

terhadap Syiah dan dalam tulisannya beliau mengutip tafsir dan hadis dari Ahlus Sunnah. 

Oleh karena itu tidak berlebihan jika saya menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Beliau 

dengan dalil itu adalah dalil dari Sunni. 

Secara sederhana memang rasanya aneh apabila ada dalil yang sangat jelas tentang Imamah 

di sisi Sunni karena jika ada maka itu akan membuat semua Sunni adalah Syiah atau tidak 

akan ada perbedaan Sunni dan Syiah. Lain halnya bagi Syiah disisi mereka dalil tentang 

Imamah itu sangat jelas sehingga mereka menjadikan itu sebagai dasar keimanan mereka. 

Oleh karena itu tidaklah benar langsung menyalahkan Syiah dengan dasar tidak ada dalilnya 

di sisi Sunni. Logika seperti ini terkesan berat sebelah dan bukankah mereka Syiah bisa 

mencap sebaliknya bahwa Sunni salah karena bertentangan dengan dalil yang shahih di sisi 

mereka. 

Dalam perkembangannya Sunni dan Syiah seringkali berseteru pemahaman dan ini dapat 

dilihat dari karya-karya Ulama Sunni yang menyerang Syiah dan karya Ulama Syiah yang 

menjawab Ulama Sunni. Imamah jelas menjadi pokok permasalahan yang dibicarakan. Jadi 

bisa dikatakan apa yang ditulis oleh saudara Ja‘far itu bukanlah hal baru oleh karenanya tidak 

berlebihan kalau saya katakan bahwa banyak Ulama Syiah yang telah menjawab masalah 

yang beliau kemukakan. 

Yang perlu diperhatikan bahwa Ulama Syiah seringkali berargumentasi tentang Imamah 

dengan menggunakan dalil di sisi Sunni. Tentu saja hal ini membuat respon yang kuat dari 

pihak Sunni. Mereka berusaha menyangkal dalil sunni yang digunakan oleh pihak Syiah. 

Penyangkalan ini dapat berupa penolakan Sunni akan shahihnya dalil itu walaupun ada di 

kitab Sunni sendiri dan yang kedua penolakan Sunni terhadap penafsiran Syiah terhadap dalil 

Sunni tersebut. Oleh karena itu wajar jika polemik ini jelas tidak pernah selesai. 

Kecenderungan atau subjektivitas dalam hal ini jelas cukup berperan di kedua belah pihak. 

Mari kita batasi dengan dalil Sunni yang dipakai pihak Syiah. Dalam hal ini Kecenderungan 

Ulama Syiah adalah 

• Mereka kadang cukup berpuas dengan adanya pihak sunni yang menshahihkan dalil yang 

mereka pakai seraya mengabaikan pihak sunni lain yang menolaknya 

• Mereka Ulama Syiah juga cenderung menyatakan telah terjadi ijma‘ Ulama Sunni terhadap 

dalil yang mereka pakai walaupun pada kenyataannya terdapat ulama sunni lain yang 

menolak ijma‘ ini. 

Sedangkan di sisi Sunni juga terdapat kecenderungan di antara Ulama-ulamanya ketika 

berhujjah dengan Ulama Syiah 

• Mereka Ulama Sunni cenderung untuk menyalahkan setiap apapun yang dikatakan Syiah 

walaupun dalilnya ternyata shahih disisi Sunni(kecenderungan ini saya temukan pada Ibnu 

Taimiyyah dalam Minhaj As Sunnah dan Ali As Salus dalam Imamah dan Khilafah) 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-kecenderungan-sunni-dan-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/jawaban-untuk-saudara-ja%e2%80%99far-tentang-imamah-kecenderungan-sunni-dan-syiah/
http://jafarshodiqalpalembani.wordpress.com/2007/08/27/apakah-memang-ada-dalil-tentang-imamah-kritik-terhadap-syiah/
http://jafarshodiqalpalembani.wordpress.com/2007/08/27/apakah-memang-ada-dalil-tentang-imamah-kritik-terhadap-syiah/
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• Selain itu Ulama Sunni juga punya kecenderungan untuk begitu mudah mencacat suatu dalil 

dengan alasan perawi dalil itu adalah syiah walaupun dalil itu sendiri tercatat dalam kitab 

Sunni. 

Semua kecenderungan ini membuat polemik Sunni dan Syiah tidak pernah selesai, sehingga 

tidak jarang ada yang melihat bahwa kebenaran ada disisi Syiah atau sebaliknya Sunnilah 

yang benar. Semuanya itu tergantung juga dari kecenderungan mereka yang mempelajari 

dalil yang dipaparkan pihak Syiah dan Sunni. Tulisan saya adalah jelas tidak bermaksud 

menyimpulkan mana yang benar dalam masalah ini. Saya hanya ingin menampilkan 

bagaimana sudut pandang Syiah terhadap dalil Sunni yang mereka dakwa memperkuat 

keyakinan mereka. Tulisan ini hanyalah tanggapan terhadap tulisan saudara Ja‘far. 

Maaf, Maaf, Perhatian Sebelumnya 

Posted on Oktober 11, 2007 by secondprince  

Berhubung saya akan mencantumkan tulisan yang bagi sebagian orang terkesan asing, 

membosankan, tidak menarik atau terlalu rumit. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa 

Saya Meminta Maaf Sepenuhnya Kepada Pengunjung Setia Yang Saya Hormati 

Saya kali ini akan menampilkan 12 postingan berkategori ”Kritik Syiahphobia” yang akan 

menanggapi 2 tulisan dari salah seorang yang bernama Ja‘far(anda bisa lihat langsung 

tulisannya) 

Adapun tulisannya yang akan saya tanggapi adalah 

1. Apakah Memang Ada Dalil Tentang Imamah?(Kritik Terhadap Syiah) 

2. Siapakah Ahlul Bait Nabi SAW?(Kritik Terhadap Syiah)  

Saya sadar bahwa tulisan ini mungkin tidak menarik bagi sebagian orang atau terbatas untuk 

kalangan tertentu, oleh karena itu seperti yang sebelumnya saya sampaikan di tulisan saya 

disini, silakan lihat kategori saya yang lain. 

Bagi Yang Berminat, silakan dibaca dan ditanggapi dengan baik. Tulisan saya itu dibuat 

dengan niat yang baik sebagai tanggapan saya terhadap pendapat seseorang yang saya pikir 

perlu saya tanggapi. Dan perlu ditambahkan tulisan ini dibuat sebagai suatu analisis dan 

awalnya tidak didasari sebagai suatu pembelaan (walaupun mungkin anda melihat ada unsur 

pembelaan dalam tulisan saya) 

Terimakasih Atas Perhatiannya, Selamat Membaca Bagi Yang Bersedia Membaca 

Salam Damai  

Telaah Perbedaan Sunni dan Syiah(I). 

Posted on September 11, 2007 by secondprince  

Telaah Perbedaan Sunni dan Syiah. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/10/11/maaf-maaf-perhatian-sebelumnya/
http://jafarshodiqalpalembani.wordpress.com/
http://jafarshodiqalpalembani.wordpress.com/2007/08/27/apakah-memang-ada-dalil-tentang-imamah-kritik-terhadap-syiah/
http://jafarshodiqalpalembani.wordpress.com/2007/08/27/siapakah-ahlul-bait-nabi-saw-kritik-terhadap-syiah/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/11/pengantar-kategori-%e2%80%9ckritik-syiahphobia%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/11/pengantar-kategori-%e2%80%9ckritik-syiahphobia%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/11/pengantar-kategori-%e2%80%9ckritik-syiahphobia%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2007/09/11/telaah-perbedaan-sunni-dan-syiahi/
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Tulisan ini adalah tanggapan sederhana atas tulisan di situs ini yang berjudul Apa perbedaan 

antara Ahlussunnah Waljamaah dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah ?. Untuk 

memenuhi permintaan saudara Gura dalam tulisan saya yang lalu. Tulisan yang bercetak 

miring adalah tulisan di situs tersebut. Sebelumnya perlu diingatkan bahwa apa yang 

penulis(saya) sampaikan adalah bersumber dari apa yang penulis baca dari sumber-sumber 

Syiah sendiri. 

Banyak orang yang menyangka bahwa perbedaan antara Ahlussunnah Waljamaah dengan 

Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja‟fariyah) dianggap sekedar dalam masalah khilafiyah 

Furu‟iyah, seperti perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, antara Madzhab Safi‟i 

dengan Madzhab Maliki.Karenanya dengan adanya ribut-ribut masalah Sunni dengan Syiah, 

mereka berpendapat agar perbedaan pendapat tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. 

Selanjutnya mereka berharap, apabila antara NU dengan Muhammadiyah sekarang bisa 

diadakan pendekatan-pendekatan demi Ukhuwah Islamiyah, lalu mengapa antara Syiah dan 

Sunni tidak dilakukan ?. 

Penulis(saya) menjawab benar perbedaan Sunni dan Syiah memang tidak sebatas Furu‘iyah 

tetapi juga berkaitan dengan masalah Ushulli. Tetapi tetap saja Syiah adalah Islam(lihat 

tulisan ini). Kita akan lihat nanti. Tidak ada masalah dengan pendekatan Sunni dan Syiah 

karena tidak semuanya berbeda, terdapat cukup banyak persamaan antara Sunni dan Syiah. 

Apa yang mereka harapkan tersebut, tidak lain dikarenakan minimnya pengetahuan mereka 

mengenai aqidah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja‟fariyah). Sehingga apa yang mereka 

sampaikan hanya terbatas pada apa yang mereka ketahui. Semua itu dikarenakan kurangnya 

informasi pada mereka, akan hakikat ajaran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja‟fariyah). 

Disamping kebiasaan berkomentar, sebelum memahami persoalan yang sebenarnya 

Jawaban saya, kata-kata ini juga bisa ditujukan pada penulis itu sendiri, minimnya 

pengetahuan dia tentang Syiah kecuali yang di dapat dari Syaikh-syaikhnya. Kemudian 

berbicara seperti orang yang sok tahu segalanya. Dan berkomentar sebelum memahami 

persoalan sebenarnya. 

Sedangkan apa yang mereka kuasai, hanya bersumber dari tokoh-tokoh Syiah yang sering 

berkata bahwa perbedaan Sunni dengan Syiah seperti perbedaan antara Madzhab Maliki 

dengan Madzahab Syafi‟i. Padahal perbedaan antara Madzhab Maliki dengan Madzhab 

Syafi‟i, hanya dalam masalah Furu‟iyah saja. Sedang perbedaan antara Ahlussunnah 

Waljamaah dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja‟fariyah), maka perbedaan-

perbedaannya disamping dalam Furuu‟ juga dalam Ushuul. 

Bukankah baik kalau mengenal sesuatu dari sumbernya sendiri yaitu Ulama Syiah. Kalau si 

penulis itu menganggap Ulama Syiah Cuma berpura-pura lalu kenapa dia tidak menganggap 

Syaikh-Syaikh mereka itu yang sengaja mendistorsi tentang Syiah. Subjektivitas sangat 

berperan, anda tentu tidak akan mendengar hal yang baik tentang Syiah dari Ulama yang 

membenci dan mengkafirkan Syiah. Pengetahuan yang berimbang diperlukan jika ingin 

bersikap objektif. Sekali lagi perbedaan itu benar tidak sebatas Furu‘iyah. 

Rukun Iman mereka berbeda dengan rukun Iman kita, rukun Islamnya juga berbeda, begitu 

pula kitab-kitab hadistnya juga berbeda, bahkan sesuai pengakuan sebagian besar ulama-

ulama Syiah, bahwa Al-Qur‟an mereka juga berbeda dengan Al-Qur‟an kita(Ahlussunnah). 

http://albayyinat.net/jwb5ta.html
mailto:grahat.nagara@gmail.com
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/11/pengantar-kategori-%e2%80%9ckritik-syiahphobia%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/syiah-kafir-omong-kosong-%e2%80%9ctong-kosong-n
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Apabila ada dari ulama mereka yang pura-pura (taqiyah) mengatakan bahwa Al-Qur‟annya 

sama, maka dalam menafsirkan ayat-ayatnya sangat berbeda dan berlainan. 

Kata-kata yang begitu kurang tepat, yang benar adalah Syiah meyakini Rukun Iman dan 

Rukun Islam yang dimiliki Sunni tetapi mereka merumuskannya dengan cara yang berbeda 

dan memang terdapat perbedaan tertentu pada Syiah yang tidak diyakini Sunni. 

Kitab Hadis Syiah benar berbeda dengan Kitab Hadis Sunni karena Syiah menerima hadis 

dari Ahlul Bait as(hal ini ada dasarnya bahkan dalam kitab hadis Sunni lihat hadis 

Tsaqalain) sedangkan Sunni sebagian besar hadisnya dari Sahabat Nabi ra. 

sesuai pengakuan sebagian besar ulama-ulama Syiah, bahwa Al-Qur‘an mereka juga berbeda 

dengan Al-Qur‘an kita. Ini adalah kebohongan, yang benar Ulama-Ulama Syiah menyatakan 

bahwa Al Quran mereka sama dengan Al Quran Sunni. Yang mengatakan bahwa Al Quran 

Syiah berbeda dengan Al Quran Sunni adalah kaum Syiah Akhbariyah yang bahkan ditentang 

oleh Ulama-Ulama Syiah. Kaum Akhbariyah ini yang dicap oleh penulis itu sebagai Ulama 

Syiah. Sudah keliru generalisasi pula. Penafsiran Al Quran yang berlainan bukan masalah, 

dalam Sunni sendiri perbedaan tersebut banyak terjadi. 

Sehingga tepatlah apabila ulama-ulama Ahlussunnah Waljamaah mengatakan : Bahwa 

Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja‟fariyah) adalah satu agama tersendiri. 

Yang berkata seperti ini adalah Ulama-ulama Salafi, karena terdapat Ulama Ahlussunah yang 

mengatakan Syiah itu Islam seperti Syaikh Saltut, Syaikh Muhammad Al Ghazali, Syaikh 

Yusuf Qardhawi, dan lain-lain. Sebenarnya yang populer di kalangan Sunni adalah Syiah itu 

Islam tetapi golongan pembid‘ah. Cuma Salafi yang dengan ekstremnya menyebut Syiah 

agama tersendiri. 

Melihat pentingnya persoalan tersebut, maka di bawah ini kami nukilkan sebagian dari 

perbedaan antara aqidah Ahlussunnah Waljamaah dengan aqidah Syiah Imamiyah Itsna 

Asyariyah (Ja‟fariyah). 

Saya akan menanggapi satu persatu pernyataan penulis ini 

1. Ahlussunnah : Rukun Islam kita ada 5 (lima) 

a) Syahadatain 

b) As-Sholah 

c) As-Shoum 

d) Az-Zakah 

e) Al-Haj 

Syiah : Rukun Islam Syiah juga ada 5 (lima) tapi berbeda: 

a) As-Sholah 

b) As-Shoum 

c) Az-Zakah 

d) Al-Haj 

e) Al wilayah  

Jawaban: Saya tidak tahu apa sumber penukilan penulis ini, yang jelas Syiah juga meyakini 

Islam dimulai dengan Syahadat. Jadi sebenarnya Syiah meyakini semua rukun Islam Sunni 

hanya saja mereka menambahkan Al Wilayah. Yang ini yang tidak diakui Sunni, tentu 

perbedaan ini ada dasarnya. 

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/21/hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/07/21/hadis-tsaqalain/
https://secondprince.wordpress.com/2007/07/21/hadis-tsaqalain/
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2. Ahlussunnah : Rukun Iman ada 6 (enam) : 

a) Iman kepada Allah 

b) Iman kepada Malaikat-malaikat Nya 

c) Iman kepada Kitab-kitab Nya 

d) Iman kepada Rasul Nya 

e) Iman kepada Yaumil Akhir / hari kiamat 

f) Iman kepada Qadar, baik-buruknya dari Allah. 

Syiah : Rukun Iman Syiah ada 5 (lima)*  

a) At-Tauhid 

b) An Nubuwwah 

c) Al Imamah 

d) Al Adlu 

e) Al Ma‟ad 

Syiah jelas meyakini atau mengimani semua yang disebutkan dalam rukun iman Sunni, hanya 

saja mereka ,merumuskannya dengan cara berbeda seperti yang penulis itu sampaikan. Rukun 

iman Syiah selain Imamah mengandung semua rukun iman Sunni. Perbedaannya Syiah 

meyakini Imamah dan Sunni tidak, sekali lagi perbedaan ini ada dasarnya. 

3. Ahlussunnah : Dua kalimat syahadat 

Syiah : Tiga kalimat syahadat, disamping Asyhadu an Laailaha illallah, wa asyhadu anna 

Muhammadan Rasulullah, masih ditambah dengan menyebut dua belas imam-imam mereka 

Ini tidak benar karena syahadat dalam Sunni dan Syiah adalah sama Asyhadu an Laailaha 

illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak mungkinnya pernyataan penulis 

itu adalah bagaimana dengan mereka orang Islam pada zaman Rasulullah SAW, zaman Imam 

Ali, zaman Imam Hasan dan zaman Imam Husain. Bukankah jelas pada saat itu belum 

terdapat 12 imam. 

4. Ahlussunnah : Percaya kepada imam-imam tidak termasuk rukun iman. Adapun jumlah 

imam-imam Ahlussunnah tidak terbatas. Selalu timbul imam-imam, sampai hari kiamat. 

Karenanya membatasi imam-imam hanya dua belas (12) atau jumlah tertentu, tidak 

dibenarkan. 

Syiah : Percaya kepada dua belas imam-imam mereka, termasuk rukun iman. Karenanya 

orang-orang yang tidak beriman kepada dua belas imam-imam mereka (seperti orang-orang 

Sunni), maka menurut ajaran Syiah dianggap kafir dan akan masuk neraka 

Imam Sunni tidak terbatas karena setiap ulama bisa saja disebut Imam oleh orang Sunni. Bagi 

Syiah tidak seperti itu, 12 imam mereka ada dasarnya sendiri dalam sumber mereka, dan 

terdapat juga dalam Sumber Sunni tentang 12 khalifah dan Imam dari Quraisy. Intinya Syiah 

dan Sunni berbeda pandangan tentang apa yang disebut Imam. Karenanya membatasi imam-

imam hanya dua belas (12) atau jumlah tertentu, tidak dibenarkan. Pernyataan ini hanya 

sekedar persepsi, tidak dibenarkan berdasarkan apa, jelas sekali penulis ini tidak memahami 

pengertian Imam dalam Syiah. 

Karenanya orang-orang yang tidak beriman kepada dua belas imam-imam mereka (seperti 

orang-orang Sunni), maka menurut ajaran Syiah dianggap kafir dan akan masuk neraka. 

Saya tidak tahu apa dasar penulis itu, yang saya tahu Ulama Syiah selalu menyebut Sunni 

sebagai Islam dan saudara mereka. Anda dapat melihat dalam Al Fushul Al Muhimmah Fi 

http://haidarrein.wordpress.com/2007/08/28/mengenai-akidah-12-imam/
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Ta‟lif Al Ummah oleh Ulama Syiah Syaikh Syarafuddin Al Musawi(terjemahannya Isu-isu 

Penting Ikhtilaf Sunnah dan Syiah hal 33 yang membuat bab khusus yang berjudul 

Keterangan Para Imam Ahlul Bait Tentang Sahnya Keislaman Ahlussunnah) Atau anda dapat 

merujuk Al ‟Adl Al Ilahy karya Murtadha Muthahhari( terjemahannya Keadilan Ilahi hal 271-

275). 

5. Ahlussunnah : Khulafaurrosyidin yang diakui (sah) adalah : 

a) Abu Bakar 

b) Umar 

c) Utsman 

d) Ali Radhiallahu anhum 

Syiah : Ketiga Khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman) tidak diakui oleh Syiah. Karena 

dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (padahal Imam Ali sendiri 

membai‟at dan mengakui kekhalifahan mereka).  

Pembahasan masalah ini adalah cukup pelik, oleh karenanya saya akan memaparkan garis 

besarnya saja. Benar sekali khulafaurrosyidin yang diakui Sunni adalah seperti yang penulis 

itu sebutkan. Syiah tidak mengakui 3 khalifah pertama karena berdasarkan dalil-dalil di sisi 

mereka Imam Ali ditunjuk sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Pernyataan (padahal 

Imam Ali sendiri membai‟at dan mengakui kekhalifahan mereka), disini lagi-lagi terjadi 

perbedaan. Sunni berdasarkan sumber mereka menganggap Imam Ali berbaiat dengan 

sukarela. Tetapi Syiah berdasarkan sumber mereka menganggap Imam Ali berbaiat dengan 

terpaksa. Hal yang patut diperhitungkan adalah Syiah juga memakai sumber Sunni untuk 

membuktikan anggapan ini, diantaranya hadis dan sirah yang menyatakan keterlambatan 

baiat Imam Ali kepada khalifah Abu Bakar yaitu setelah 6 bulan. Sekali lagi perbedaan ini 

memiliki dasar masing-masing di kedua belah pihak baik Sunni dan Syiah, jika ingin bersikap 

objektif tentu harus membahasnya secara berimbang dan tidak berat sebelah. Perbedaan 

masalah khalifah ini juga tidak perlu dikaitkan dengan Islam atau tidak, bukankah masalah 

khalifah ini jelas tidak termasuk dalam rukun iman dan rukun islam Sunni yang disebutkan 

oleh penulis itu. Oleh karenanya jika Syiah berbeda dalam hal ini maka itu tidak 

menunjukkan Syiah keluar dari Islam. 

Sebelum mengakhiri bagian pertama ini, ada yang perlu diperjelas. Syiah meyakini rukun 

iman dan rukun islam Sunni hanya saja Syiah berbeda merumuskannya. Oleh karenanya 

dalam pandangan Sunni, Syiah itu Islam. Syiah meyakini Imamah yang merupakan masalah 

Ushulli dalam rukun Iman Syiah. Sunni tidak meyakini hal ini. Dalam pandangan Syiah, 

Sunni tetap sah keislamannya berdasarkan keterangan dari para Imam Ahlul Bait . Anda 

dapat merujuk ke sumber yang saya sebutkan. Bersambung , Salam damai 

Kedudukan Shahih Bukhari Di Sisi Sunni Dan Al Kafi Di 

Sisi Syiah 

Posted on Agustus 29, 2007 by secondprince  

Kedudukan Shahih Bukhari Di Sisi Sunni dan Al Kafi Di Sisi Syiah 

Mereka yang mengkritik Syiah telah membawakan riwayat-riwayat yang ada dalam kitab 

rujukan Syiah yaitu Al Kafi dalam karya-karya mereka seraya mereka berkata Kitab Al Kafi 

di sisi Syiah sama seperti Shahih Bukhari di sisi Sunni. Tujuan mereka berkata seperti itu 

https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/45/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/45/
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adalah sederhana yaitu untuk mengelabui mereka yang awam yang tidak tahu-menahu 

tentang Al Kafi. Atau jika memang mereka tidak bertujuan seperti itu berarti Mereka lah yang 

terkelabui. 

Dengan kata-kata seperti itu maka orang-orang yang membaca karya mereka akan percaya 

bahwa riwayat apa saja dalam Al Kafi adalah shahih atau benar sama seperti hadis dalam 

Shahih Bukhari yang semuanya didakwa shahih. Mereka yang mengkritik Syiah atau lebih 

tepatnya menghakimi Syiah itu adalah Dr Abdul Mun‘im Al Nimr dalam 

karyanya(terjemahan Ali Mustafa Yaqub) Syiah, Imam Mahdi dan Duruz Sejarah dan Fakta, 

Ihsan Illahi Zahir dalam karyanya Baina Al Sunnah Wal Syiah, Mamduh Farhan Al Buhairi 

dalam karyanya Gen Syiah dan lain-lain. 

Tidak diragukan lagi bahwa karya-karya mereka memuat riwayat-riwayat dalam kitab 

rujukan Syiah sendiri seperti Al Kafi tanpa penjelasan pada para pembacanya apakah riwayat 

tersebut shahih atau tidak di sisi Ulama Syiah. Karya-karya mereka ini jelas menjadi rujukan 

oleh orang-orang(termasuk oleh mereka yang menamakan dirinya salafi) untuk mengkafirkan 

atau menyatakan bahwa Syiah sesat. 

Sungguh sangat disayangkan, karena kenyataan yang sebenarnya adalah Al Kafi di sisi Syiah 

tidak sama kedudukannya dengan Shahih Bukhari di sisi Sunni. Al Kafi memang menjadi 

rujukan oleh ulama Syiah tetapi tidak ada ulama Syiah yang dapat membuktikan bahwa 

semua riwayat Al Kafi shahih. Dalam mengambil hadis sebagai rujukan, ulama syiah akan 

menilai kedudukan hadisnya baru menetapkan fatwa. Hal ini jelas berbeda dengan Shahih 

Bukhari dimana Bukhari sendiri menyatakan bahwa semua hadisnya adalah shahih, dan 

sudah menjadi ijma ulama(sunni tentunya) bahwa kitab Shahih Bukhari adalah kitab yang 

paling shahih setelah Al Quran. 

. 

. 

Kedudukan Shahih Bukhari 
Shahih Bukhari adalah kitab hadis Sunni yang ditulis oleh Bukhari yang memuat 7275 hadis. 

Jumlah ini telah diseleksi sendiri oleh Bukhari dari 600.000 hadis yang diperolehnya dari 

90.000 guru. Kitab ini ditulis dalam waktu 16 tahun yang terdiri dari 100 kitab dan 3450 bab. 

Hasil seleksi Bukhari dalam Shahih Bukhari ini telah Beliau nyatakan sendiri sebagai hadis 

yang shahih. 

Bukhari berkata  

“Saya tidak memasukkan ke kitab Jami‟ ini kecuali yang shahih dan saya telah 

meninggalkan hadis-hadis shahih lain karena takut panjang” (Tahdzib Al Kamal 24/442). 

Bukhari hidup pada abad ke-3 H, karya Beliau Shahih Bukhari pada awalnya mendapat 

kritikan oleh Abu Ali Al Ghassani dan Ad Daruquthni, bahkan Ad Daruquthni menulis kitab 

khusus Al Istidrakat Wa Al Tatabbu‟ yang mengkritik 200 hadis shahih yang terdapat dalam 

Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Tetapi karya Ad Daruquthni ini telah dijawab oleh An 

Nawawi dan Ibnu Hajar dalam Hady Al Sari Fath Al Bari. 

 

An Nawawi dan Ibnu Shalah yang hidup pada abad ke-7 adalah ulama yang pertama kali 
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memproklamirkan bahwa Shahih Bukhari adalah kitab yang paling otentik sesudah Al Quran. 

Tidak ada satupun ulama ahli hadis saat itu yang membantah pernyataan ini. Bahkan 2 abad 

kemudian pernyataan ini justru dilegalisir oleh Ibnu Hajar Al Asqallani dalam kitabnya Hady 

Al Sari dan sekali lagi tidak ada yang membantah pernyataan ini. Oleh karenanya adalah 

wajar kalau dinyatakan bahwa ulama-ulama sunni telah sepakat bahwa semua hadis Bukhari 

adalah shahih. (lihat Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis oleh Ali 

Mustafa Yaqub hal 41-45). 

. 

. 

Kedudukan Al Kafi 
Al Kafi adalah kitab hadis Syiah yang ditulis oleh Syaikh Abu Ja‘far Al Kulaini pada abad ke 

4 H. Kitab ini ditulis selama 20 tahun yang memuat 16.199 hadis. Al Kulaini tidak seperti Al 

Bukhari yang menseleksi hadis yang ia tulis. Di Al Kafi, Al Kulaini menuliskan riwayat apa 

saja yang dia dapatkan dari orang yang mengaku mengikuti para Imam Ahlul Bait as. Jadi Al 

Kulaini hanyalah sebagai pengumpul hadis-hadis dari Ahlul Bait as. Tidak ada sedikitpun 

pernyataan Al Kulaini bahwa semua hadis yang dia kumpulkan adalah otentik. Oleh karena 

Itulah ulama-ulama sesudah Beliau telah menseleksi hadis ini dan menentukan kedududkan 

setiap hadisnya. 

Di antara ulama syiah tersebut adalah Allamah Al Hilli yang telah mengelompokkan hadis-

hadis Al Kafi menjadi shahih, muwatstsaq, hasan dan dhaif. Pada awalnya usaha ini ditentang 

oleh sekelompok orang yang disebut kaum Akhbariyah. Kelompok ini yang dipimpin oleh 

Mulla Amin Astarabadi menentang habis-habisan Allamah Al Hilli karena Mulla Amin 

beranggapan bahwa setiap hadis dalam Kutub Arba‘ah termasuk Al Kafi semuanya otentik. 

Sayangnya usaha ini tidak memiliki dasar sama sekali. Oleh karena itu banyak ulama-ulama 

syiah baik sezaman atau setelah Allamah Al Hilli seperti Syaikh At Thusi, Syaikh Mufid, 

Syaikh Murtadha Al Anshari dan lain-lain lebih sepakat dengan Allamah Al Hilli dan mereka 

menentang keras pernyataan kelompok Akhbariyah tersebut. (lihat Prinsip-prinsip Ijtihad 

Antara Sunnah dan Syiah oleh Murtadha Muthahhari hal 23-30). 

Dari hadis-hadis dalam Al Kafi, Sayyid Ali Al Milani menyatakan bahwa 5.072 hadis shahih, 

144 hasan, 1128 hadis Muwatstsaq(hadis yang diriwayatkan perawi bukan syiah tetapi 

dipercayai oleh syiah), 302 hadis Qawiy(kuat) dan 9.480 hadis dhaif. (lihat Al Riwayat Li Al 

Hadits Al Tahrif oleh Sayyid Ali Al Milani dalam Majalah Turuthuna Bil 2 Ramadhan 1407 

H hal 257). Jadi dari keterangan ini saja dapat dinyatakan kira-kira lebih dari 50% hadis 

dalam Al Kafi itu dhaif. Walaupun begitu jumlah hadis yang dapat dijadikan hujjah(yaitu 

selain hadis yang dhaif) jumlahnya cukup banyak, kira-kira hampir sama dengan jumlah 

hadis dalam Shahih Bukhari. 

Semua keterangan diatas sudah cukup membuktikan perbedaan besar di antara Shahih 

Bukhari dan Al Kafi. Suatu Hadis jika terdapat dalam Shahih Bukhari maka itu sudah cukup 

untuk membuktikan keshahihannya. Sedangkan suatu hadis jika terdapat dalam Al Kafi maka 

tidak bisa langsung dikatakan shahih, hadis itu harus diteliti sanad dan matannya berdasarkan 

kitab Rijal Syiah atau merujuk kepada Ulama Syiah tentang kedudukan hadis tersebut. 

. 
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. 

Peringatan 
Oleh karena cukup banyaknya hadis yang dhaif dalam Al Kafi maka seyogyanya orang harus 

berhati-hati dalam membaca buku-buku yang menyudutkan syiah dengan menggunakan 

riwayat-riwayat Hadis Syiah seperti dalam Al Kafi. Dalam hal ini bersikap skeptis adalah 

perlu sampai diketahui dengan pasti kedudukan hadisnya baik dengan menganalisis sendiri 

berdasarkan Kitab Rijal Syiah atau merujuk langsung ke Ulama Syiah. 

Dan Anda bisa lihat di antara buku-buku yang menyudutkan syiah dengan memuat riwayat 

syiah sendiri seperti dari Al Kafi tidak ada satupun penulisnya yang bersusah payah untuk 

menganalisis sanad riwayat tersebut atau menunjukkan bukti bahwa riwayat itu dishahihkan 

oleh ulama syiah. Satu-satunya yang mereka jadikan dalil adalah Fallacy bahwa Al Kafi itu di 

sisi Syiah sama seperti Shahih Bukhari di Sisi Sunni. Padahal sebenarnya tidak demikian, 

sungguh dengan fallacy seperti itu mereka telah menyatakan bahwa Syiah itu kafir dan sesat. 

Sungguh Sayang sekali. 

Peringatan ini jelas ditujukan kepada mereka yang akan membaca buku-buku tersebut agar 

tidak langsung percaya begitu saja. Pikirkan dan analisis riwayat tersebut dengan Kitab Rijal 

Syiah(Rijal An Najasy atau Rijal Al Thusi). Atau jika terlalu sulit dengarkan pendapat Ulama 

Syiah perihal riwayat tersebut. Karena pada dasarnya mereka Ulama Syiah lebih mengetahui 

hadis Syiah ketimbang para penulis buku-buku tersebut. Salam damai. 

Syiah Kafir, Omong Kosong ”Tong Kosong 

Nyaring Bunyinya” 

Posted on Agustus 29, 2007 by secondprince  

Syiah Kafir, Omong Kosong ”Tong Kosong Nyaring Bunyinya” 

Suara-suara seperti ini selalu dikumandangkan oleh mereka yang mengaku sebagai golongan 

yang benar. Mereka yang menamakan dirinya Salafi tidak henti-hentinya berkata syiah itu 

kafir dan sesat. Tentu saja mereka mengikuti syaikh mereka atau ulama salafi yang telah 

mengeluarkan fatwa bahwa Syiah kafir dan sesat. Salah satu dari ulama tersebut adalah 

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin. 

Tulisan ini merupakan tanggapan dan peringatan kepada mereka yang bisanya sekedar 

mengikut saja. Sekedar ikut-ikutan berteriak bahwa syiah kafir dan syiah sesat tanpa 

mengetahui apapun selain apa yang dikatakan syaikh mereka. Jika ditanya, mereka akan 

mengembalikan semua permasalahan kepada ulama mereka, Syaikh kami telah berfatwa 

begitu. Padahal setiap orang akan mempertanggungjawabkan perkataannya sendiri dan bukan 

syaikh-syaikhnya. Apalagi jika perkataan yang dimaksud adalah tuduhan kafir terhadap 

seorang muslim. Bukankah Rasulullah SAW bersabda “Apabila salah seorang berkata pada 

saudaranya “hai kafir”, maka tetaplah hal itu bagi salah seorangnya. (Shahih Bukhari Juz 4 

hal 47). Artinya jika yang dikatakan kafir itu adalah seorang muslim maka perkataan kafir 

akan berbalik ke dirinya sendiri. Singkatnya Mengkafirkan Muslim adalah Kafir. 

Yang seperti ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat orang berhati-hati dalam 

mengeluarkan kata “kafir”. Jelas sekali adalah kewajiban mereka untuk menelaah apa yang 

https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/syiah-kafir-omong-kosong-%e2%80%9ctong-kosong-nyaring-bunyinya/
https://secondprince.wordpress.com/2007/08/29/syiah-kafir-omong-kosong-%e2%80%9ctong-kosong-nyaring-bunyinya/
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dikatakan oleh syaikh-syaikh mereka. Apakah benar atau Cuma pernyataan sepihak saja?. 

Sayangnya mereka yang berteriak itu tidak pernah mau beranjak dari pelukan syaikh mereka. 

Sepertinya dunia ini terbatas dalam perkataan syaikh mereka saja. Heran sekali kenapa 

mereka tidak pernah menghiraukan apa yang dikatakan oleh ulama sunni yang lain seperti 

Syaikh-syaikh Al Azhar yaitu Syaikh Mahmud Saltut, Syaikh Muhammad Al Ghazali dan 

Syaikh Yusuf Al Qardhawi yang jelas-jelas menyatakan bahwa Syiah itu Islam dan saudara 

kita.  
Tentu jika mereka saja tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ulama sunni yang 

lain selain syaikh mereka, maka tidak heran kalau mereka tidak pernah mendengarkan apa 

yang dikatakan Ulama Syiah tentang Bagaimana Syiah sebenarnya. Padahal mereka Ulama 

Syiah jelas lebih tahu tentang mahzab Syiah ketimbang orang lain. Kaidah tidak percaya 

adalah sah-sah saja tetapi hal itu harus dibuktikan. Ketidakpercayaan yang tak berdasar jelas 

sebuah kesalahan. Apa salahnya jika mereka mau merendah hati sejenak mendengarkan apa 

yang dikatakan ulama syiah tentang syiah dan jawaban ulama syiah terhadap pernyataan 

syaikh mereka, Insya Allah mereka tidak akan gegabah ikut-ikutan berteriak kafir kepada 

saudara mereka yang Syiah. Sayangnya sekali lagi mereka tidak mau tapi dengan mudahnya 

berteriak kafir. 

Jadi wajar sekali kalau mereka yang berteriak itu tidak mengetahui bahwa setiap dalil dari 

syaikh mereka sudah dijawab oleh Ulama Syiah. Dan tidak sedikit dari dalil syaikh mereka 

itu yang merupakan kesalahpahaman dan sekedar tuduhan tak berdasar. Mereka yang 

berteriak itu akan berkata “syaikh kami telah berfatwa berdasarkan kitab-kitab syiah 

sendiri”. Ho ho ho benar sekali dan ulama syiah bahkan telah menjawab syaikh mereka 

berdasarkan kitab syiah dan kitab yang menjadi pegangan kaum sunni. Tetapi sayang mereka 

tidak tahu, karena mereka bisanya cuma teriak saja. Tong Kosong Nyaring Bunyinya. 

Baiklah anggap saja kita tidak usah memusingkan segala tekstualitas antara ulama sunni dan 

syiah itu, maka cukup kiranya mereka yang berteriak Syiah kafir itu menjawab pertanyaan ini 

Apakah kafir orang yang mengucapkan La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah? 

Apakah kafir orang yang menunaikan shalat? 

Apakah kafir orang yang berpuasa di bulan Ramadhan? 

Apakah kafir orang yang menunaikan zakat? 

Apakah kafir orang yang berhaji ke Baitullah? 

Saya yakin mereka bisa menjawab, dan jawabannya tidak, mana ada orang kafir yang seperti 

itu. Orang yang seperti itu jelas-jelas Muslim. Dan sudah menjadi hal yang umum kalau 

Syiah jelas mengucapkan syahadat, menunaikan shalat, puasa di bulan ramadhan, membayar 

zakat dan haji ke Baitullah. Jadi jelas sekali Syiah itu Muslim. 

Betapa mudahnya mulut mereka berbicara, sungguh aneh sekali ketika pikiran terperangkap 

dalam kurungan ashabiyah. 

Tulisan ini juga ditujukan kepada mereka yang belum tahu tentang Syiah, cukuplah 

penjelasan bahwa Syiah adalah Islam sama seperti Sunni, perbedaannya mereka Syiah 

berpedoman pada Ahlul Bait Nabi SAW. Semoga saja siapapun yang belum mengenal Syiah 

tidak termakan dengan Fatwa-fatwa yang mengkafirkan syiah. Jika tidak tahu cukuplah diam 

dan lebih baik berprasangka baik. Jangan ikutan berteriak, biarkan saja mereka yang berteriak 

Syiah kafir. Dan Sekali lagi bagi mereka yang berteriak, Baca, baca lagi dan pikirkan baik-

baik. Maaf, Jangan mau membodohi diri dan tampak seperti orang bodoh. Dengarkan ulama 

sunni yang lain, dan dengarkan pembelaan mereka Ulama Syiah. Jangan maunya sekedar 
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berteriak. Ingatlah Semua orang bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya. Salam 

damai. 

Pengantar Kategori ”Kritik Syiahphobia” 

Posted on Agustus 11, 2007 by secondprince  

Pengantar Kategori ”Kritik Syiahphobia” 

Jika ada yang bertanya-tanya kenapa saya membuat kategori seperti ini, maka Inilah 

jawabannya Karena Saya Peduli. Saya bukan tipe orang yang cuek wa acuh tak acuh 

terhadap apa yang saya lihat dan saya dengar. Memangnya apa yang saya lihat? Ah anda 

mungkin bisa menebak, saya melihat banyak tulisan-tulisan yang berkesan buruk terhadap 

Syiah, (menghela napas) sampai-sampai mereka menyebutnya agama Syiah, apa-apaan coba? 

Konyol wa Naïf betul. Plus bikin gereget trttrttrttrt. 

Lalu apa yang saya dengar? Kata-kata yang buruk, pesimis, cemooh, tuduhan, dan kata-kata 

yang berkesan merendahkan terhadap apapun yang berkaitan dengan Syiah termasuk orang-

orang yang mencoba membelanya. Seolah-olah Syiah seperti penyakit menular yang setiap 

apapun yang terkait dengannya mesti dinyatakan “Hati-hati”. Gawat ini benar-benar gawat 

dan maaf tidak bisa dibiarkan. Saya berlebihan!! Anda tidak percaya, silahkan berjalan-jalan 

ke dunia maya Google tulis Syiah enter,…….Jreng keluar semua dan lihat sendiri. Saya tidak 

berbohong. Gejala seperti Inilah yang saya sebut Syiahphobia. 

Kategori ini akan memuat tulisan-tulisan yang terserah anda akan mempersepsikannya 

bagaimana. Tulisan yang merupakan tanggapan terhadap tulisan-tulisan yang bernuansa 

Syiahphobia. Kritik dan saran selalu saya terima. Anda ramah saya juga ramah  , Anda 

takut jangan takut percayalah saya tidak sesat kok . Anda benci, boleh, tinggal tutup blog 

saya tidak usah dibaca ya kan  . Anda tidak tertarik, Gapapa Mas/Mbak lihat kategori 

yang lain aja, ada kok. Anda menuduh, ooooh tidak bisa saya paling anti dituduh-tuduh, 

percayalah saya akan balik menuduh dan anda akan lihat saya tidak biasa-biasa saja  . 

Anda kasar saya juga bisa saya mungkin jadi agak sok-sok‘an. Begitulah saya, maklum apa 

adanya. 

Yaah cukup sekian pengantarnya lebih dan kurang semuanya untuk saya, terimakasih sudah 

membaca pengantar ini karena anda perlu membacanya sebelum membaca tulisan dalam 

kategori ini. Saya tidak sesat jadi ikuti saya ya akan saya tunjukkan jalan yang benar kalau 

tidak mau terserah, kan yang penting saya. Salam damai. 

Keutamaan Ahlul Bait Rasul 

Posted on Juli 28, 2007 by secondprince  

SHAHIH MANAQIB AHLUL BAIT 

Hadis Hadis Keutamaan Ahlul Bait Rasul as 

Keutamaan Ahlul Bait Rasul as 

Hanash Kanani meriwayatkan “aku melihat Abu Dzar memegang pintu ka‟bah 

(baitullah)dan berkata”wahai manusia jika engkau mengenalku aku adalah yang engkau 

https://secondprince.wordpress.com/2007/08/11/pengantar-kategori-%e2%80%9ckritik-syiahphobia%e2%80%9d/
https://secondprince.wordpress.com/2007/07/28/keutamaan-ahlul-bait-rasul/


 1676 

kenal,jika tidak maka aku adalah Abu Dzar.Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 

“Ahlul BaitKu seperti perahu Nabi Nuh,barangsiapa menaikinya mereka akan selamat dan 

barangsiapa yang tidak mengikutinya maka mereka akan tenggelam”. 

Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain jilid 2 hal 343 dan Al Hakim 

menyatakan bahwa hadis ini shahih. 

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda”Bintang-bintang adalah petunjuk 

keselamatan penghuni bumi dari bahaya tenggelam di tengah lautan.Adapun Ahlul BaitKu 

adalah petunjuk keselamatan bagi umatKu dari perpecahan.Maka apabila ada kabilah arab 

yang berlawanan jalan dengan Mereka niscaya akan berpecah belah dan menjadi partai 

iblis”. 

Hadis riwayat Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain jilid 3 hal 149, Al Hakim 

menyatakan bahwa hadis ini shahih sesuai persyaratan Bukhari Muslim. 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”. 

Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Thabrani, Thahawi dan dishahihkan oleh Syaikh 

Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al Shahihah no 1761. 

Keutamaan Sayyidah Fathimah Az Zahra as  

Rasulullah SAW bersabda” Wanita penghuni surga yang paling utama adalah Khadijah binti 

Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahim istri 

Firaun. 

Hadis shahih riwayat Ahmad,Thabrani,Hakim,Thahawi dalam Shahih Al Jami‟As Saghir no 

1135 dan Silsilah Al Hadits Al Shahihah no1508. 

Bahwa ada malaikat yang datang menemui Rasulullah SAW dan berkata “sesungguhnya 

Fathimah adalah penghulu seluruh wanita di dalam surga”. 

Hadis riwayat Al Hakim dalam Al Mustadrak dengan sanad yang baik. 

Rasululah SAW bersabda kepada Fathimah“Tidakkah Engkau senang jika Engkau menjadi 

penghulu bagi wanita seluruh alam”  

Hadis riwayat Al Bukhari dalam kitab Al Maghazi . 

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Fathimah, tidakkah anda 

puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia (atau) menjadi wanita tertinggi dari semua 

wanita dari ummat ini atau wanita mukmin” 

Hadis dalam Sahih Bukhari jilid VIII, Sahih Muslim jilid VII, Sunan Ibnu Majah jilid I hlm 

518 , Musnad Ahmad bin Hanbal jilid VI hlm 282, Mustadrak Al Hakim jilid III hlm156. 
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Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Fathimah adalah bahagian dariku, barangsiapa yang 

membuatnya marah, membuatku marah!”  

Hadis riwayat Bukhari dalam Shahih Bukhari Kitab Bad‟ul Khalq bab Manaqib Qarabah 

Rasul. 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda”Fathimah adalah sebahagian daripadaku; barangsiapa 

ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku”  

Hadis riwayat Bukhari dalam Shahih Bukhari kitab nikah bab Dzabb ar-Rajuli. 

Keutamaan Imam Ali as 

bahwa Rasulullah SAW bersabda “Ali bersama Al Quran dan Al Quran bersama Ali. 

Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya menemuiku di telaga Haudh”. 

Hadis riwayat Al Hafidz Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain juz 3 hal 124. Hadis ini 

dishahihkan oleh Al Hakim dalam Mustadrak Ash Shahihain yang berkata ”ini hadis yang 

shahih tetapi keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya”. Dalam Talkhis 

Mustadrak Adz Dzahabi juga mengakui keshahihan hadis ini. 

bahwa Rasulullah SAW bersabda “barangsiapa taat kepadaKu, berarti ia taat kepada Allah 

dan siapa yang menentangKu berarti ia menentang Allah dan siapa yang taat kepada Ali 

berarti ia taat kepadaKu dan siapa yang menentang Ali berarti ia menentangKu.”  

Hadis riwayat Al Hakim dalam Al Mustadrak juz 3 hal 121. Al Hakim dalam Al Mustadrak 

berkata hadis ini shahih sanadnya akan tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 

Adz Dzahabi juga mengakui kalau hadis ini shahih dalam Talkhis Al Mustadrak. 

bahwa Rasulullah SAW bersabda” Kurasa seakan-akan aku segera akan dipanggil (Allah), 

dan segera pula memenuhi panggilan itu, Maka sesungguhnya aku meninggalkan padamu ats 

Tsaqalain. yang satu lebih besar (lebih agung) dari yang kedua : Yaitu kitab Allah dan 

Ittrahku. Jagalah Baik-baik kedua peninggalanku itu, sebab keduanya takkan berpisah 

sehingga berkumpul kembali denganku di al Haudh. Kemudian beliau berkata lagi: 

“Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla adalah maulaku, dan aku adalah maula setiap Mu‟min. 

Lalu beliau mengangkat tangan Ali Bin Abi Thalib sambil bersabda : Barangsiapa yang 

menganggap aku sebagai maulanya, maka dia ini (Ali bin Abu Thalib) adalah juga maula 

baginya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan musuhilah siapa yang 

memusuhinya.. 

Hadis riwayat Al Hakim dalam kitab Mustadrak As Shahihain, Juz III hal 109 . Menurut Al 

Hakim dalam kitab Al Mustadrak Hadis ini Shahih berdasarkan persyaratan Bukhari dan 

Muslim , pernyataan ini dibenarkan Adz Dzahabi dalam Talkhis Al Mustadrak. 

Keutamaan Imam Hasan as dan Imam Husain as 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda”Hasan dan Husain adalah dua pemimpin Ahli Surga 

Hadis riwayat Ahmad,Turmudzi dan Thabrani dalam Al Awsath dan Shahih Al Jami‟ no 

3180. 
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Bahwa Rasulullah SAW bersabda”Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda 

penduduk surga dan Ayah Mereka lebih baik dari Mereka”.  

Hadis shahih riwayat Ibnu Majah dan Al Hakim dinyatakan shahih oleh Syaikh Al Albani 

dalam Silsilat As Shahihah no 796 dan Shahih Al Jami‟ no 3182. 

Bahwa Rasulullah SAW berdoa untuk Hasan”Ya Allah Aku sangat mencintai dan 

menyayangi Hasan maka cintai dan kasihilah Dia, serta cintai dan sayangilah orang yang 

mencintai dan menyayanginya”.  

Hadis dalam Shahih Bukhari bab Manaqib Al Hasan wa Al Husain no 3749 dan Shahih 

Muslim bab Fadhail Al Hasan wa Al Husain no 2422. 

Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di atas mimbar dan Hasan ada di sampingnya. 

Beliau SAW menoleh ke arah Hasan dan sesaat kemudian menoleh ke arah kaum muslimin di 

hadapannya. Lalu Beliau SAW bersabda “AnakKu ini adalah seorang pemimpin. Semoga 

Allah menyelamatkan dua kelompok dari kaum muslimin dengan berkahnya”.  

Hadis dalam Shahih Bukhari bab Manaqib Al Hasan wa Al Husain no 3746. 

Nabi Muhammad SAW bersabda “Husain adalah dariKu dan Aku dari Husain. Allah 

mencintai orang yang mencintainya. Husain adalah keturunan dari keturunan-keturunan 

Nabi. 

Hadis riwayat Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad, Turmudzi dalam Al Manaqib dan berkata 

hadis ini hasan. Syaikh Al Albani menyatakan hadis ini hasan dalam Shahih Al Jami‟ no 

3416. 

Pembelaan Untuk Ibnu Ishaq 

Posted on Juli 28, 2007 by secondprince  

PENOLAKAN TERHADAP MUHAMMAD BIN ISHAQ 

Pemurnian Sejarah atau Penyimpangan Sejarah 

Sejarah atau Sirah Nabi Muhammad SAW adalah wujud hidup dari ajaran Islam karena di 

dalamnya kita dapat mengetahui dengan jelas kehidupan Pribadi yang paling agung yaitu 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentu saja merupakan panduan bagi kita semua 

umat Islam dalam mengarungi kehidupan di dunia ini demi mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat,semoga shalawat dan salam selalu tercurah untuk Beliau SAW dan KeluargaNya yang 

suci. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan atau mempelajari sirah 

Nabi Muhammad SAW yang benar atau shahih. 

Memang dalam kenyataannya sebagian besar kitab-kitab Sirah memuat riwayat-riwayat yang 

shahih, hasan, dhaif bahkan maudhu‘ dengan kata lain memasukkan semua riwayat yang 

berkenaan tanpa memperhatikan kedudukannya. Hal inilah yang mendorong para ulama 

untuk terus melakukan kajian terhadap semua kitab sirah dan menyaring yang shahih agar 

nanti hasilnya dapat dipelajari oleh setiap umat Islam. Salah satu kajian ini adalah analisis 

terhadap sanad riwayat berdasarkan kaidah Jarh wat Ta‘dil. Kajian ini diterapkan pada kitab-

kitab Sirah yang masyhur seperti Sirah Ibnu Hisyam, Tarikh Ath Thabari, Tarikh Ibnu 

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/28/pembelaan-untuk-ibnu-ishaq/
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Asaqir, Tarikh Al Kamil, Ansab Al Asyraf Al Baladzuri, Muruj adz Dzahab Al Masudi dan 

kitab-kitab sirah yang lain. Kajian-kajian seperti ini mungkin bisa disebut usaha pemurnian 

sejarah karena melalui kajian ini akan didapatkan riwayat-riwayat Sirah yang shahih. 

Usaha-usaha seperti ini jelas sangat diperlukan sekarang ini , apalagi sejarah atau sirah ini 

sekarang sering dijadikan argumentasi atau dalil dalam pertentangan mazhab atau keyakinan. 

Mungkin sebagai contoh hal ini akan sangat jelas terlihat dalam polemik yang 

berkepanjangan antara Islam Sunni dan Islam Syiah. Kedua belah pihak seringkali 

membawakan riwayat dalam kitab Sirah untuk menguatkan pendapat Mereka. 

Walaupun begitu, usaha-usaha tersebut sebenarnya juga layak untuk dikritisi, apalagi jika 

hasil dari usaha pemurnian tersebut ternyata bertentangan dengan pendapat atau kajian 

banyak ulama lain baik dari generasi lalu maupun sekarang. Misalnya baru-baru ini kami 

mengetahui penolakan seorang penulis terhadap Muhammad bin Ishaq dan tuduhannya 

bahwa Muhammad bin Ishaq adalah seorang Syiah yang telah merusak dan menyimpangkan 

sejarah Islam. Beliau Muhammad bin Ishaq adalah salah satu pencatat Sirah awal dan 

terkenal dengan kitabnya Sirah Ibnu Ishaq yang telah disadur oleh murid beliau Ibnu Hisyam 

dalam Sirah Ibnu Hisyam. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk perbandingan bagi 

pembaca bahwa terdapat banyak ulama yang telah menetapkan bahwa Muhammad bin Ishaq 

ini bisa dipercaya. 

Jarh wat Ta’dil Terhadap Muhammad bin Ishaq  
Kenyatannya memang terdapat perbedaan pandangan ulama-ulama terhadap Muhammad 

Ibnu Ishaq, ada yang menta‘dilkannya, ada yang menjarhkannya dan ada yang dalam hal 

tertentu menerima riwayatnya tetapi dalam hal yang lain (halal dan haram misalnya) tidak 

memakai riwayatnya. Berikut ini beberapa pandangan yang menguatkan ta‘dil Ibnu Ishaq 

Muhammad bin Ishaq merupakan perawi dari kitab-kitab hadis Kutub As Sittah, Bukhari 

meriwayatkan dari beliau dalam Shahih Bukhari secara ta‘liq, Muslim meriwayatkan dari 

Ibnu Ishaq dalam Shahih Muslim, Ibnu Ishaq juga merupakan perawi hadis dalam Sunan At 

Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan An Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Hal ini telah 

dinyatakan oleh Prof.DR.Faruq Hamadah dalam bukunya Mashaadirus Siirah an Nabawiyah 

wa Taqwiimuhaa (terjemahannya Kajian Lengkap Sirah Nabawiyah hal 72). 

Dalam Kitab Tahzib Al Kamal karangan Ibnu Zakki Al Mizzi, terdapat ulama-ulama yang 

menta‘dilkan Ibnu Ishaq 

• Muhammad bin Muslim Al Zuhri menyatakan “Madinah berada dalam ilmu selama ada 

Ibnu Ishaq,orang yang paling tahu tentang sirah”.  

• Ibnu Hibban menyatakan bahwa Ibnu Ishaq adalah tsiqah(dapat dipercaya) 

• Yahya bin Ma‘in menyatakan Muhammad bin Ishaq itu tsiqah dan hasanul hadis tetapi di 

tempat lain Beliau menyatakan bahwa Ibnu Ishaq adalah dhaif. 

• Muhammad bin Idris As Syafii(Imam mazhab Syafii) memuji Ibnu Ishaq dan menyatakan 

bahwa Ibnu Ishaq adalah sumber utama sirah. 

• Syu‘bah bin Al Hajjaj berkata tentang Ibnu Ishaq “Dia adalah amirul mukminin dalam 

hadis”.  

• Ali bin Al Madini menyatakan bahwa “Ibnu Ishaq adalah sumber hadis,hadisnya disisiku 

adalah shahih”. 

• Asim bin Umar bin Qatadah menyatakan bahwa Ibnu Ishaq adalah sumber utama ilmu. 

• Salih bin Ahmad bin Abdullah bin Salih Al Ajiliy menyatakan bahwa Ibnu Ishaq seorang 

yang tsiqah. 

• Abu Muawiyah menyatakan bahwa Ibnu Ishaq termasuk diantara orang yang paling kuat 
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ingatannya. 

• Muhammad bin Saad menyatakan Ibnu Ishaq tsiqah. 

• Abdullah bin Mubarak menyatakan Ibnu Ishaq shaduq. 

• Abu Zur‘ah juga menyatakan Ibnu Ishaq shaduq. 

• Abu Ya‘la Al Khalili menyatakan Ibnu Ishaq tsiqah. 

• Al Busyanji menyatakan Ibnu Ishaq tsiqah-tsiqah. 

• Muhammad bin Abdullah bin Numai menyatakan “Ibnu Ishaq adalah hasanul hadis 

walaupun kadangkala meriwayatkan hadis-hadis batil yang diambil dari orang yang majhul. 

Beliau Ibnu Ishaq juga dituduh penganut Qadarriyah Sedangkan beliau amat jauh dari hal 

itu”. 

Dalam kitab Taqribut Tahdzib, Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqallani menyatakan bahwa 

Muhammad bin Ishaq adalah Imam al Maghazi(sirah), Dalam kitab Zadul Ma‟ad juz 1 hal 

99 terdapat perkataan Al Baihaqi tentang Ibnu Ishaq”Muhammad bin Ishaq,jika dia 

menyebutkan sama‟nya(bahwa dia mendengar langsung) dalam riwayat dan sanad, itu dapat 

dipercaya dan berarti sanadnya baik”. Selain itu Adz Dzahabi dalam Mizan Al Itidal 

mengatakan “hadis Ibnu Ishaq itu hasan di samping itu sikapnya baik dan jujur. Meskipun 

riwayat yang disampaikannya seorang diri dinilai mungkar karena hafalannya sedikit, 

banyak para imam hadis menjadikannya sebagai hujjah”. 

Memang pada kenyataannya terdapat juga ulama-ulama yang menjarhkan Ibnu Ishaq, hal ini 

dapat dilihat dalam kitab Tahzib Al Kamal sebagai berikut 

• Malik bin Anas menyatakan bahwa Ibnu Ishaq adalah salah seorang dajjal. 

• Hisyam bin Urwah menyatakan bahwa Ibnu Ishaq adalah seorang penipu. 

• Yahya bin Said Al Qattan menyatakan bahwa Ibnu Ishaq adalah seorang penipu. 

• Wuhaib bin Khallid menyatakan Ibnu ishaq seorang penipu. 

• Sulaiman Al Taimi menyatakan bahwa Ibnu Ishaq seorang pembohong. 

• Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Ibnu Ishaq bukanlah hujjah, tidak memilih dari 

siapa dia mengambil hadis, bukan hujjah pada sunan, dhaif ketika tafarrud. Tetapi Ahmad 

bin Hanbal juga menyatakan bahwa sebagian hadis Ibnu Ishaq hasan. 

• An Nasai menyatakan bahwa Ibnu Ishaq tidak kuat. 

• Al Daruquthni menyatakan Ibnu Ishaq bukan hujjah. 

• Al Zanbari menyatakan Ibnu Ishaq dihukum karena menganut paham Qadariyah. 

• Jauzajani menyatakan bahwa Ibnu Ishaq dituduh karena beberapa bid‟ah. 

Walaupun terdapat ulama-ulama yang menjarhkan Ibnu Ishaq diatas, hal itu ternyata tidak 

menghalangi jumhur ulama untuk mengambil riwayat dari beliau. Hal ini dikarenakan banyak 

para ulama yang telah menilai jarh dan ta‘dil ibnu Ishaq secara mendalam dan telah 

membantah keberatan terhadap Ibnu Ishaq. Bid‘ah Ibnu Ishaq yang dimaksud Jauzani 

kemungkinan adalah paham Qadariyah yang dinyatakan oleh Al Zanbari tetapi hal ini telah 

dibantah oleh Muhammad bin Abdullah An Numai yang menyatakan bahwa Ibnu Ishaq jauh 

sekali dari paham Qadariyah.(lihat Tahdzib Al Kamal) . Selain itu Jauzani juga dikenal 

sebagai pembid‘ah yang pernyataannya kurang bernilai dalam hal ini. (lihat Sunni Yang Sunni 

hal 33 Mahmud Az Za‘by). 

Sebagian ulama yang didakwa menjarhkan Ibnu Ishaq ternyata juga memberikan sifat ta‘dil 

kepada beliau dan menerima sebagian riwayat Ibnu Ishaq seperti Ahmad bin Hanbal, Yahya 

bin Muin, Ali Al Madini, Al Dzahabi, An Nasai, Abu Dawud, Sufyan bin Uyainah, dan Ibnu 

Hajar. 
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Dalam kitab Ad Duafa Wa Al Matrukin hal 41 karangan Ibnul Jauzi menyatakan bahwa 

ulama yang menolak Ibnu Ishaq seperti Wuhaib bin Khallid hanyalah mengikut terhadap 

pandangan ulama besar Madinah yaitu Malik bin Anas dan Hisyam bin Urwah,yang ternyata 

kedua ulama ini mempunyai persengketaan dengan Ibnu Ishaq. 

Malik bin Anas mengkritik Ibnu Ishaq ketika beliau mengetahui bahwa Ibnu Ishaq telah 

mengkritik beliau dan kitab Al Muwatta karangan beliau,seperti yang tertera pada kitab 

Mu‟jam al „Udaba jilid 18 hal 7 oleh Yaqut Al Hamawi dan Wafayat Al a‟yan hal 227 oleh 

Ibnu Khallikan. 

Wan Kamal Mujani dalam artikelnya Pandangan Ulama Terhadap Karya dan Ketokohan 

Ibnu Ishaq telah menulis bahwa 

persengketaan antara Malik bin Anas dan Ibnu Ishaq bermula apabila Ibn Ishaq menafikan 

Malik bin Anas berasal daripada keturunan salah seorang raja Yaman iaitu Dhu Asbah. Ibn 

Ishaq menyatakan bahwa hubungan keluarga Malik bin Anas dengan raja tersebut hanyalah 

melalui ikrar taat setia sahaja dan bukannya pertalian darah. Ini telah menimbulkan rasa 

tidak puas hati kepada Malik bin Anas. Perang mulut antara mereka berterusan sehinggalah 

sampai kemuncaknya setelah Malik menulis Kitab al-Muwatta‟ dan mendapat kritikan 

daripada Ibn Ishaq. Bagaimanapun, hubungan mereka berdua terjalin semula setelah Malik 

bin Anas mendengar berita bahwa Ibn Ishaq berhasrat untuk meninggalkan Madinah dan 

berhijrah ke Iraq. Malik bin Anas telah memberi sebanyak 50 Dinar kepada Ibn Ishaq 

untuk menampung perbelanjaannya di sana (Ibn Ishaq 1981, 23). Malik bin Anas juga 

tidaklah menolak keseluruhan hadis Ibn Ishaq. Beliau hanya sekadar tidak menerima 

riwayat-riwayat Ibn Ishaq mengenai beberapa peperangan Rasulullah s.a.w. yang 

bersumberkan masyarakat Yahudi (Ibn Ishaq 1981, 23). Ibn Ishaq pula mempunyai hujah 

tersendiri ketika mencatatkan riwayat-riwayat tersebut kerana beliau mengambilnya 

daripada periwayat periwayat Yahudi yang telah memeluk agama Islam. Beliau 

berpandangan bahwa mereka adalah diantara sumber yang paling hampir dengan peristiwa 

peristiwa tersebut dan mempunyai kaitan yang rapat dengannya. 

Adapun tentang persengketaan dengan Hisyam bin Urwah telah dijelaskan oleh Al Dazahabi 

dalam Mizan Al Itidal jilid 4 hal 469, bahwa 

penolakan sebenarnya Hisham bin Urwah terhadap Ibn Ishaq karena beliau tidak menyetujui 

perbuatan Ibn Ishaq menemui isterinya Fatimah binti al Mundhir dan meriwayatkan hadis-

hadis daripadanya.  

Dalam hal ini beberapa ulama telah memepertahankan kedudukan Ibnu Ishaq seperti Yahya 

bin Ma‘in dan Ali bin Al Madini. Wan Kamal Mujani dalam artikelnya Pandangan Ulama 

Terhadap Karya dan Ketokohan Ibnu Ishaq telah menulis 

“Jelas bahwa peristiwa ini berlaku disebabkan perasaan terlalu cemburu Hisham bin 

Urwah,sedangkan isterinya lebih tua (37 tahun) daripada Ibn Ishaq. Pertemuan Ibnu Ishaq 

dengan Fatimah binti al-Mundhir hanyalah sekadar untuk mengambil hadis-hadis sahaja, 

kerana Fatimah berkesempatan meriwayatkan daripada beberapa sahabat nabi. Di samping 

itu, beliau menganggap Fatimah sebagai salah seorang gurunya”. 

Oleh karena itulah banyak ulama yang lebih menguatkan ta‘dil terhadap Ibnu Ishaq dan tidak 

menerima Jarh terhadap Ibnu Ishaq. Hal ini seperti dikemukakan oleh Al Hafizh Abul Fath 

Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya ‗Uyunul Atsar fi Fununil Maghazi was Siyar yang telah 
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menyebutkan seluruh kritikan terhadap Ibnu Ishaq kemudian membatalkannya satu-persatu. 

Beliau condong untuk menguatkan Ibnu Ishaq dan keautentikannya dan berkata 

”Ibnu Ishaq adalah pegangan dalam Maghazi(sirah) bagi kami dan bagi orang lain”. 

Selain itu Al Hafizh Abu Ahmad bin Adiy dalam kitabnya Al Kamil telah meneliti tentang 

Ibnu Ishaq dan berkata 

”Aku telah memeriksa hadis Ibnu Ishaq yang begitu banyak .Tidak kudapati sesuatu yang 

kelihatannya dapat dipastikan dhaif terkadang ia salah atau keliru dalam sesuatu 

sebagaimana orang lain juga dapat keliru” . 

Jadi kami simpulkan bahwa Ibnu Ishaq dapat dipercaya dan dijadikan pegangan dalam 

masalah sirah. Adapun tentang tuduhan sebagian penulis bahwa Ibnu Ishaq seorang Syiah 

adalah tidak beralasan apalagi tuduhan beliau telah merusak sejarah islam(tuduhan ini 

sungguh sangat mengherankan karena banyak sekali sejarawan dan ulama yang telah 

mengutip dari Ibnu Ishaq) karena banyak ulama yang telah memberikan predikat dipercaya 

kepada beliau, seandainya beliau banyak meriwayatkan banyak keutamaan Imam Ali itu tidak 

membuktikan bahwa Ibnu Ishaq adalah syiah lagipula jika ternyata beliau sangat condong ke 

Imam Ali itu hanya menunjukkan bahwa beliau tasyayyu dan tentu saja riwayat seorang 

tasyayyu tetap dapat diterima karena cukup banyak perawi hadis yang tasyayyu dalam kitab 

Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Ashabus Sunan 

Wallahu A‟lam. 

Analisis Hadis ”Kitab Allah dan SunahKu” 

Posted on Juli 27, 2007 by secondprince  

ANALISIS HADIS ”KITAB ALLAH DAN SUNAHKU” 

Al Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW adalah landasan dan sumber syariat Islam. 

Hal ini merupakan kebenaran yang sifatnya pasti dan diyakini oleh umat Islam. Banyak ayat 

Al Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah 

SAW, diantaranya 

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu 

maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah .Sesungguhnya Allah sangat keras 

hukumanNya. (QS ; Al Hasyr 7). 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) 

bagi orang yang berharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah. (QS ; Al Ahzab 21). 

Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah .Dan barang 

siapa yang berpaling (dari ketaatan itu) maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi 

pemelihara bagi mereka. (QS ; An Nisa 80). 

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan 

RasulNya agar Rasul menghukum (mengadili) diantara mereka ialah ucapan “kami 

https://secondprince.wordpress.com/2007/07/27/19/
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mendengar dan kami patuh”. Dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Dan 

barangsiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut kepada Allah dan bertakwa 

kepadaNya maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. (QS ; An Nur 51-

52). 

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang 

mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu Ketetapan , akan ada bagi 

mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan 

RasulNya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS ; Al Ahzab 36). 

Jadi Sunnah Rasulullah SAW merupakan salah satu pedoman bagi umat islam di seluruh 

dunia. Berdasarkan ayat-ayat Al Quran di atas sudah cukup rasanya untuk membuktikan 

kebenaran hal ini. Tulisan ini akan membahas hadis ―Kitabullah wa Sunnaty‖ yang sering 

dijadikan dasar bahwa kita harus berpedoman kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW 

yaitu 

Bahwa Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian 

dua perkara yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan sesat selamanya 

yaitu Kitabullah dan SunahKu. Keduanya tidak akan berpisah hingga menemuiKu di Al 

Haudh.”. 

Hadis “Kitabullah Wa Sunnaty” ini adalah hadis masyhur yang sering sekali didengar oleh 

umat Islam sehingga tidak jarang banyak yang beranggapan bahwa hadis ini adalah benar dan 

tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada dasarnya kita umat Islam harus berpegang teguh kepada 

Al Quran dan As Sunnah yang merupakan dua landasan utama dalam agama Islam. Banyak 

dalil dalil shahih yang menganjurkan kita agar berpegang kepada As Sunnah baik dari Al 

Quran (seperti yang sudah disebutkan) ataupun dari hadis-hadis yang shahih. Sayangnya 

hadis‖Kitabullah Wa Sunnaty‖ yang seringkali dijadikan dasar dalam masalah ini adalah 

hadis yang tidak shahih atau dhaif. Berikut adalah analisis terhadap sanad hadis ini. 

. 

. 

Analisis Sumber Hadis ”Kitab Allah dan SunahKu” 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” ini tidak terdapat dalam kitab hadis Kutub As Sittah 

(Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An Nasa‟i, Sunan Abu Dawud, 

dan Sunan Tirmidzi). Sumber dari Hadis ini adalah Al Muwatta Imam Malik, Mustadrak Ash 

Shahihain Al Hakim, At Tamhid Syarh Al Muwatta Ibnu Abdil Barr, Sunan Baihaqi, Sunan 

Daruquthni, dan Jami‟ As Saghir As Suyuthi. Selain itu hadis ini juga ditemukan dalam 

kitab-kitab karya Ulama seperti , Al Khatib dalam Al Faqih Al Mutafaqqih, Shawaiq Al 

Muhriqah Ibnu Hajar, Sirah Ibnu Hisyam, Al Ilma „ila Ma‟rifah Usul Ar Riwayah wa Taqyid 

As Sima‟ karya Qadhi Iyadh, Al Ihkam Ibnu Hazm dan Tarikh At Thabari. Dari semua 

sumber itu ternyata hadis ini diriwayatkan dengan 4 jalur sanad yaitu dari Ibnu Abbas ra, Abu 

Hurairah ra, Amr bin Awf ra, dan Abu Said Al Khudri ra. Terdapat juga beberapa hadis yang 

diriwayatkan secara mursal (terputus sanadnya), mengenai hadis mursal ini sudah jelas 

kedhaifannya. 

Hadis ini terbagi menjadi dua yaitu 
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1. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang mursal 

2. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang muttasil atau bersambung 

. 

. 

Hadis ”Kitab Allah dan SunahKu” Yang Diriwayatkan Secara Mursal 

Hadis ―Kitab Allah dan SunahKu‖ yang diriwayatkan secara mursal ini terdapat dalam kitab 

Al Muwatta, Sirah Ibnu Hisyam, Sunan Baihaqi, Shawaiq Al Muhriqah, dan Tarikh At 

Thabari. Berikut adalah contoh hadisnya 

Dalam Al Muwatta jilid I hal 899 no 3 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda” Wahai Sekalian manusia sesungguhnya Aku telah 

meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu berpegang teguh pasti kamu sekalian tidak 

akan sesat selamanya yaitu Kitab Allah dan Sunah RasulNya”.  

Dalam Al Muwatta hadis ini diriwayatkan Imam Malik tanpa sanad. Malik bin Anas adalah 

generasi tabiit tabiin yang lahir antara tahun 91H-97H. Jadi paling tidak ada dua perawi yang 

tidak disebutkan di antara Malik bin Anas dan Rasulullah SAW. Berdasarkan hal ini maka 

dapat dinyatakan bahwa hadis ini dhaif karena terputus sanadnya. 

Dalam Sunan Baihaqi terdapat beberapa hadis mursal mengenai hal ini, diantaranya 

Al Baihaqi dengan sanad dari Urwah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda pada haji 

wada “ Sesungguhnya Aku telah meninggalkan sesuatu bagimu yang apabila berpegang 

teguh kepadanya maka kamu tidak akan sesat selamanya yaitu dua perkara Kitab Allah dan 

Sunnah NabiMu, Wahai umat manusia dengarkanlah olehmu apa yang aku sampaikan 

kepadamu, maka hiduplah kamu dengan berpegang kepadanya”.  

Selain pada Sunan Baihaqi, hadis Urwah ini juga terdapat dalam Miftah Al Jannah hal 29 

karya As Suyuthi. Urwah bin Zubair adalah dari generasi tabiin yang lahir tahun 22H, jadi 

Urwah belum lahir saat Nabi SAW melakukan haji wada oleh karena itu hadis di atas 

terputus, dan ada satu orang perawi yang tidak disebutkan, bisa dari golongan sahabat dan 

bisa juga dari golongan tabiin. Singkatnya hadis ini dhaif karena terputus sanadnya. 

Al Baihaqi dengan sanad dari Ibnu Wahb yang berkata “Aku telah mendengar Malik bin 

Anas mengatakan berpegang teguhlah pada sabda Rasulullah SAW pada waktu haji wada 

yang berbunyi „Dua hal Aku tinggalkan bagimu dimana kamu tidak akan sesat selama 

berpegang kepada keduanya yaitu Kitab Allah dan Sunah NabiNya”.  

Hadis ini tidak berbeda dengan hadis Al Muwatta, karena Malik bin Anas tidak bertemu 

Rasulullah SAW jadi hadis ini juga dhaif. 

Dalam Sirah Ibnu Hisyam jilid 4 hal 185 hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Ishaq yang berkata 

bahwa Rasulullah SAW bersabda pada haji wada…..,Disini Ibnu Ishaq tidak menyebutkan 

sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW oleh karena itu hadis ini tidak dapat 

dijadikan hujjah. Dalam Tarikh At Thabari jilid 2 hal 205 hadis ini juga diriwayatkan secara 
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mursal melalui Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi Najih. Jadi kedua hadis ini dhaif. Mungkin 

ada yang beranggapan karena Sirah Ibnu Hisyam dari Ibnu Ishaq sudah menjadi kitab Sirah 

yang jadi pegangan oleh jumhur ulama maka adanya hadis itu dalam Sirah Ibnu Hisyam 

sudah cukup menjadi bukti kebenarannya. Jawaban kami adalah benar bahwa Sirah Ibnu 

Hisyam menjadi pegangan oleh jumhur ulama, tetapi dalam kitab ini hadis tersebut terputus 

sanadnya jadi tentu saja dalam hal ini hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. 

. 

. 

Sebuah Pembelaan dan Kritik 

Hafiz Firdaus dalam bukunya Kaidah Memahami Hadis-hadis yang Bercanggah telah 

membahas hadis dalam Al Muwatta dan menanggapi pernyataan Syaikh Hasan As Saqqaf 

dalam karyanya Shahih Sifat shalat An Nabiy (dalam kitab ini As Saqqaf telah menyatakan 

hadis Kitab Allah dan SunahKu ini sebagai hadis yang dhaif ). Sebelumnya berikut akan 

dituliskan pendapat Hafiz Firdaus tersebut. 

Bahwa Rasulullah bersabda “wahai sekalian manusia sesungguhnya Aku telah 

meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan 

sesat selamanya yaitu Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya” 

Hadis ini sahih: Dikeluarkan oleh Malik bin Anas dalam al-Muwattha‘ – no: 1619 (Kitab al-

Jami‘, Bab Larangan memastikan Takdir). Berkata Malik apabila mengemukakan riwayat ini: 

Balghni………bererti ―disampaikan kepada aku‖ (atau dari sudut catatan anak murid beliau 

sendiri: Dari Malik, disampaikan kepadanya………). Perkataan seperti ini memang khas di 

zaman awal Islam (sebelum 200H) menandakan bahawa seseorang itu telah menerima 

sesebuah hadis daripada sejumlah tabi‘in, dari sejumlah sahabat dari jalan-jalan yang banyak 

sehingga tidak perlu disertakan sanadnya. Lebih lanjut lihat Qadi ‗Iyadh Tartib al-Madarik, 

jld 1, ms 136; Ibn ‗Abd al-Barr al Tamhid, jld 1, ms 34; al-Zarqani Syarh al Muwattha‘, jld 4, 

ms 307 dan Hassath binti ‗Abd al-‗Aziz Sagheir Hadis Mursal baina Maqbul wa Mardud, jld 

2, ms 456-470. 

Hasan ‗Ali al-Saqqaf dalam bukunya Shalat Bersama Nabi SAW (edisi terj. dari Sahih Sifat 

Solat Nabi), ms 269-275 berkata bahwa hadis ini sebenarnya adalah maudhu‘. Isnadnya 

memiliki perawi yang dituduh pendusta manakala maksudnya tidak disokongi oleh mana-

mana dalil lain. Beliau menulis: Sebenarnya hadis yang tsabit dan sahih adalah hadis yang 

berakhir dengan ―wa ahli baiti‖ (sepertimana Khutbah C – penulis). Sedangkan yang berakhir 

dengan kata-kata ―wa sunnati‖ (sepertimana Khutbah B) adalah batil dari sisi matan dan 

sanadnya. 

Nampaknya al-Saqqaf telah terburu-buru dalam penilaian ini kerana beliau hanya menyimak 

beberapa jalan periwayatan dan meninggalkan yang selainnya, terutamanya apa yang 

terkandung dalam kitab-kitab Musannaf, Mu‘jam dan Tarikh (Sejarah). Yang lebih berat 

adalah beliau telah menepikan begitu sahaja riwayat yang dibawa oleh Malik di dalam kitab 

al-Muwattha‘nya atas alasan ianya adalah tanpa sanad padahal yang benar al-Saqqaf tidak 

mengenali kaedah-kaedah periwayatan hadis yang khas di sisi Malik bin Anas dan tokoh-

tokoh hadis di zamannya. 

Kritik kami adalah sebagai berikut, tentang kata-kata hadis riwayat Al Muwatta adalah 

shahih karena pernyataan Balghni atau “disampaikan kepada aku” dalam hadis riwayat 
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Imam Malik ini adalah khas di zaman awal Islam (sebelum 200H) menandakan bahwa 

seseorang itu telah menerima sesebuah hadis daripada sejumlah tabi‟in, dari sejumlah 

sahabat dari jalan-jalan yang banyak sehingga tidak perlu disertakan sanadnya. Maka Kami 

katakan, Kaidah periwayatan hadis dengan pernyataan Balghni atau ―disampaikan kepadaku‖ 

memang terdapat di zaman Imam Malik. Hal ini juga dapat dilihat dalam Kutub As Sunnah 

Dirasah Watsiqiyyah oleh Rif‘at Fauzi Abdul Muthallib hal 20, terdapat kata kata Hasan Al 

Bashri 

“Jika empat shahabat berkumpul untuk periwayatan sebuah hadis maka saya tidak menyebut 

lagi nama shahabat”.Ia juga pernah berkata”Jika aku berkata hadatsana maka hadis itu 

saya terima dari fulan seorang tetapi bila aku berkata qala Rasulullah SAW maka hadis itu 

saya dengar dari 70 orang shahabat atau lebih”.  

Tetapi adalah tidak benar mendakwa suatu hadis sebagai shahih hanya dengan pernyataan 

“balghni”. Hal ini jelas bertentangan dengan kaidah jumhur ulama tentang persyaratan hadis 

shahih seperti yang tercantum dalam Muqaddimah Ibnu Shalah fi Ulumul Hadis yaitu 

Hadis shahih adalah Hadis yang muttashil (bersambung sanadnya) disampaikan oleh setiap 

perawi yang adil(terpercaya) lagi dhabit sampai akhir sanadnya dan hadis itu harus bebas 

dari syadz dan Illat. 

Dengan kaidah Inilah as Saqqaf telah menepikan hadis al Muwatta tersebut karena memang 

hadis tersebut tidak ada sanadnya. Yang aneh justru pernyataan Hafiz yang menyalahkan As 

Saqqaf dengan kata-kata padahal yang benar al-Saqqaf tidak mengenali kaedah-kaedah 

periwayatan hadis yang khas di sisi Malik bin Anas dan tokoh-tokoh hadis di zamannya. 

. 

Pernyataan Hafiz di atas menunjukan bahwa Malik bin Anas dan tokoh hadis zamannya 

(sekitar 93H-179H) jika meriwayatkan hadis dengan pernyataan telah disampaikan kepadaku 

bahwa Rasulullah SAW atau Qala Rasulullah SAW tanpa menyebutkan sanadnya maka hadis 

tersebut adalah shahih. Pernyataan ini jelas aneh dan bertentangan dengan kaidah jumhur 

ulama hadis. Sekali lagi hadis itu mursal atau terputus dan hadis mursal tidak bisa dijadikan 

hujjah karena kemungkinan dhaifnya. Karena bisa jadi perawi yang terputus itu adalah 

seorang tabiin yang bisa jadi dhaif atau tsiqat, jika tabiin itu tsiqatpun dia kemungkinan 

mendengar dari tabiin lain yang bisa jadi dhaif atau tsiqat dan seterusnya kemungkinan 

seperti itu tidak akan habis-habis. Sungguh sangat tidak mungkin mendakwa hadis mursal 

sebagai shahih “Hanya karena terdapat dalam Al Muwatta Imam Malik”. 

. 

Hal yang kami jelaskan itu juga terdapat dalam Ilmu Mushthalah Hadis oleh A Qadir Hassan 

hal 109 yang mengutip pernyataan Ibnu Hajar yang menunjukkan tidak boleh menjadikan 

hadis mursal sebagai hujjah, Ibnu Hajar berkata 

”Boleh jadi yang gugur itu shahabat tetapi boleh jadi juga seorang tabiin .Kalau kita 

berpegang bahwa yang gugur itu seorang tabiin boleh jadi tabiin itu seorang yang lemah 

tetapi boleh jadi seorang kepercayaan. Kalau kita andaikan dia seorang kepercayaan maka 

boleh jadi pula ia menerima riwayat itu dari seorang shahabat, tetapi boleh juga dari 

seorang tabiin lain”. 
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Lihat baik-baik walaupun yang meriwayatkan hadis mursal itu adalah tabiin tetap saja 

dinyatakan dhaif apalagi Malik bin Anas yang seorang tabiit tabiin maka akan jauh lebih 

banyak kemungkinan dhaifnya. Pernyataan yang benar tentang hadis mursal Al Muwatta 

adalah hadis tersebut shahih jika terdapat hadis lain yang bersambung dan shahih sanadnya 

yang menguatkan hadis mursal tersebut di kitab-kitab lain. Jadi adalah kekeliruan menjadikan 

hadis mursal shahih hanya karena terdapat dalam Al Muwatta. 

. 

. 

. 

Hadis ”Kitab Allah dan SunahKu” Yang Diriwayatkan Dengan Sanad Yang 

Bersambung. 

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa dari sumber-sumber yang ada ternyata ada 4 jalan sanad 

hadis ―Kitab Allah dan SunahKu‖. 4 jalan sanad itu adalah 

1. Jalur Ibnu Abbas ra 

2. Jalur Abu Hurairah ra 

3. Jalur Amr bin Awf ra 

4. Jalur Abu Said Al Khudri ra 

. 

. 

Jalan Sanad Ibnu Abbas 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad dari Ibnu Abbas dapat ditemukan 

dalam Kitab Al Mustadrak Al Hakim jilid I hal 93 dan Sunan Baihaqi juz 10 hal 4 yang pada 

dasarnya juga mengutip dari Al Mustadrak. Dalam kitab-kitab ini sanad hadis itu dari jalan 

Ibnu Abi Uwais dari Ayahnya dari Tsaur bin Zaid Al Daily dari Ikrimah dari Ibnu Abbas 

bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Aku telah 

meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan 

sesat selamanya yaitu Kitab Allah dan Sunnah RasulNya”. 

Hadis ini adalah hadis yang dhaif karena terdapat kelemahan pada dua orang perawinya yaitu 

Ibnu Abi Uwais dan Ayahnya. 

1. Ibnu Abi Uwais 

 Dalam kitab Tahdzib Al Kamal karya Al Hafiz Ibnu Zakki Al Mizzy jilid III hal 127 

mengenai biografi Ibnu Abi Uwais terdapat perkataan orang yang mencelanya, 

diantaranya Berkata Muawiyah bin Salih dari Yahya bin Mu‟in “Abu Uwais dan 

putranya itu keduanya dhaif(lemah)”. Dari Yahya bin Mu‘in bahwa Ibnu Abi Uwais 

dan ayahnya suka mencuri hadis, suka mengacaukan(hafalan) hadis atau mukhallith 

dan suka berbohong. Menurut Abu Hatim Ibnu Abi Uwais itu mahalluhu ash shidq 

atau tempat kejujuran tetapi dia terbukti lengah. An Nasa‘i menilai Ibnu Abi Uwais 
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dhaif dan tidak tsiqah. Menurut Abu Al Qasim Al Alkaiy “An Nasa‟i sangat jelek 

menilainya (Ibnu Abi Uwais) sampai ke derajat matruk(ditinggalkan hadisnya)”. 

Ahmad bin Ady berkata “Ibnu Abi Uwais itu meriwayatkan dari pamannya Malik 

beberapa hadis gharib yang tidak diikuti oleh seorangpun.” 

 Dalam Muqaddimah Al Fath Al Bary halaman 391 terbitan Dar Al Ma‘rifah, Al Hafiz 

Ibnu Hajar mengenai Ibnu Abi Uwais berkata ”Atas dasar itu hadis dia (Ibnu Abi 

Uwais) tidak dapat dijadikan hujjah selain yang terdapat dalam As Shahih karena 

celaan yang dilakukan Imam Nasa‟i dan lain-lain”. 

 Dalam Fath Al Mulk Al Aly halaman 15, Al Hafiz Sayyid Ahmad bin Shiddiq 

mengatakan “berkata Salamah bin Syabib Aku pernah mendengar Ismail bin Abi 

Uwais mengatakan “mungkin aku membuat hadis untuk penduduk madinah jika 

mereka berselisih pendapat mengenai sesuatu di antara mereka”. 

Jadi Ibnu Abi Uwais adalah perawi yang tertuduh dhaif, tidak tsiqat, pembohong, matruk dan 

dituduh suka membuat hadis. Ada sebagian orang yang membela Ibnu Abi Uwais dengan 

mengatakan bahwa dia adalah salah satu Rijal atau perawi Shahih Bukhari oleh karena itu 

hadisnya bisa dijadikan hujjah. Pernyataan ini jelas tertolak karena Bukhari memang 

berhujjah dengan hadis Ismail bin Abi Uwais tetapi telah dipastikan bahwa Ibnu Abi Uwais 

adalah perawi Bukhari yang diperselisihkan oleh para ulama hadis. Seperti penjelasan di atas 

terdapat jarh atau celaan yang jelas oleh ulama hadis seperti Yahya bin Mu‘in, An Nasa‘i dan 

lain-lain. Dalam prinsip Ilmu Jarh wat Ta‘dil celaan yang jelas didahulukan dari 

pujian(ta‘dil). Oleh karenanya hadis Ibnu Abi Uwais tidak bisa dijadikan hujjah. Mengenai 

hadis Bukhari dari Ibnu Abi Uwais, hadis-hadis tersebut memiliki mutaba‘ah atau pendukung 

dari riwayat-riwayat lain sehingga hadis tersebut tetap dinyatakan shahih. Lihat penjelasan Al 

Hafiz Ibnu Hajar dalam Al Fath Al Bary Syarh Shahih Bukhari, Beliau mengatakan bahwa 

hadis Ibnu Abi Uwais selain dalam As Shahih(Bukhari dan Muslim) tidak bisa dijadikan 

hujjah. Dan hadis yang dibicarakan ini tidak terdapat dalam kedua kitab Shahih tersebut, 

hadis ini terdapat dalam Mustadrak dan Sunan Baihaqi. 

2. Abu Uwais 

 Dalam kitab Al Jarh Wa At Ta‟dil karya Ibnu Abi Hatim jilid V hal 92, Ibnu Abi 

Hatim menukil dari ayahnya Abu Hatim Ar Razy yang berkata mengenai Abu Uwais 

“Ditulis hadisnya tetapi tidak dapat dijadikan hujjah dan dia tidak kuat”. Ibnu Abi 

Hatim menukil dari Yahya bin Mu‘in yang berkata “Abu Uwais tidak tsiqah”. 

 Dalam kitab Tahdzib Al Kamal karya Al Hafiz Ibnu Zakki Al Mizzy jilid III hal 127 

Berkata Muawiyah bin Salih dari Yahya bin Mu‘in “Abu Uwais dan putranya itu 

keduanya dhaif(lemah)”. Dari Yahya bin Mu‟in bahwa Ibnu Abi Uwais dan 

ayahnya(Abu Uwais) suka mencuri hadis, suka mengacaukan(hafalan) hadis atau 

mukhallith dan suka berbohong. 

Dalam Al Mustadrak jilid I hal 93, Al Hakim tidak menshahihkan hadis ini. Beliau 

mendiamkannya dan mencari syahid atau penguat bagi hadis tersebut, Beliau berkata ”Saya 

telah menemukan syahid atau saksi penguat bagi hadis tersebut dari hadis Abu Hurairah 

ra”. Mengenai hadis Abu Hurairah ra ini akan dibahas nanti, yang penting dari pernyataan itu 

secara tidak langsung Al Hakim mengakui kedhaifan hadis Ibnu Abbas tersebut oleh karena 

itu beliau mencari syahid penguat untuk hadis tersebut .Setelah melihat kedudukan kedua 

perawi hadis Ibnu Abbas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hadis ”Kitab Allah dan 

SunahKu‖ dengan jalan sanad dari Ibnu Abbas adalah dhaif. 
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. 

. 

Jalan Sanad Abu Hurairah ra 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad Abu Hurairah ra terdapat dalam Al 

Mustadrak Al Hakim jilid I hal 93, Sunan Al Kubra Baihaqi juz 10, Sunan Daruquthni IV hal 

245, Jami‟ As Saghir As Suyuthi(no 3923), Al Khatib dalam Al Faqih Al Mutafaqqih jilid I 

hal 94, At Tamhid XXIV hal 331 Ibnu Abdil Barr, dan Al Ihkam VI hal 243 Ibnu Hazm. 

Jalan sanad hadis Abu Hurairah ra adalah sebagi berikut, diriwayatkan melalui Al Dhaby 

yang berkata telah menghadiskan kepada kami Shalih bin Musa At Thalhy dari Abdul Aziz 

bin Rafi‘dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra 

bahwa Rasulullah SAW bersabda “Bahwa Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Aku telah 

meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang jika kamu pegang teguh pasti kamu 

sekalian tidak akan sesat selamanya yaitu Kitabullah dan SunahKu.Keduanya tidak akan 

berpisah hingga menemuiKu di Al Haudh”. 

Hadis di atas adalah hadis yang dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak bisa 

dijadikan hujjah yaitu Shalih bin Musa At Thalhy. 

 Dalam Kitab Tahdzib Al Kamal ( XIII hal 96) berkata Yahya bin Muin bahwa riwayat 

hadis Shalih bin Musa bukan apa-apa. Abu Hatim Ar Razy berkata hadis Shalih bin 

Musa dhaif. Imam Nasa‘i berkata hadis Shalih bin Musa tidak perlu ditulis dan dia itu 

matruk al hadis(ditinggalkan hadisnya). 

 Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalany dalam kitabnya Tahdzib At Tahdzib IV hal 355 

menyebutkan Ibnu Hibban berkata bahwa Shalih bin Musa meriwayatkan dari tsiqat 

apa yang tidak menyerupai hadis itsbat(yang kuat) sehingga yang mendengarkannya 

bersaksi bahwa riwayat tersebut ma‟mulah (diamalkan) atau maqbulah (diterima) 

tetapi tidak dapat dipakai untuk berhujjah. Abu Nu‘aim berkata Shalih bin Musa itu 

matruk Al Hadis sering meriwayatkan hadis mungkar. 

 Dalam At Taqrib (Tarjamah :2891) Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqallany menyatakan 

bahwa Shalih bin Musa adalah perawi yang matruk(harus ditinggalkan). 

 Al Dzahaby dalam Al Kasyif (2412) menyebutkan bahwa Shalih bin Musa itu wahin 

(lemah). 

 Dalam Al Qaulul Fashl jilid 2 hal 306 Sayyid Alwi bin Thahir ketika mengomentari 

Shalih bin Musa, beliau menyatakan bahwa Imam Bukhari berkata”Shalih bin Musa 

adalah perawi yang membawa hadis-hadis mungkar”. 

Kalau melihat jarh atau celaan para ulama terhadap Shalih bin Musa tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan sanad dari Abu Hurairah ra di 

atas adalah hadis yang dhaif. Adalah hal yang aneh ternyata As Suyuthi dalam Jami‟ As 

Saghir menyatakan hadis tersebut hasan, Al Hafiz Al Manawi menshahihkannya dalam 

Faidhul Qhadir Syarah Al Jami‟Ash Shaghir dan Al Albani juga telah memasukkan hadis ini 

dalam Shahih Jami‟ As Saghir. Begitu pula yang dinyatakan oleh Al Khatib dan Ibnu Hazm. 

Menurut kami penshahihan hadis tersebut tidak benar karena dalam sanad hadis tersebut 

terdapat cacat yang jelas pada perawinya, Bagaimana mungkin hadis tersebut shahih jika 

dalam sanadnya terdapat perawi yang matruk, mungkar al hadis dan tidak bisa dijadikan 
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hujjah. Nyata sekali bahwa ulama-ulama yang menshahihkan hadis ini telah bertindak 

longgar(tasahul) dalam masalah ini. 

Mengapa para ulama itu bersikap tasahul dalam penetapan kedudukan hadis ini?. Hal ini 

mungkin karena matan hadis tersebut adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. 

Tetapi menurut kami matan hadis tersebut yang benar dan shahih adalah dengan matan hadis 

yang sama redaksinya hanya perbedaan pada “Kitab Allah dan SunahKu” menjadi “Kitab 

Allah dan Itrah Ahlul BaitKu”. Hadis dengan matan seperti ini salah satunya terdapat dalam 

Shahih Sunan Tirmidzi no 3786 & 3788 yang dinyatakan shahih oleh Syaikh Al Albani dalam 

Shahih Sunan Tirmidzi. Kalau dibandingkan antara hadis ini dengan hadis Abu Hurairah ra di 

atas dapat dipastikan bahwa hadis Shahih Sunan Tirmidzi ini jauh lebih shahih kedudukannya 

karena semua perawinya tsiqat. Sedangkan hadis Abu Hurairah ra di atas terdapat cacat pada 

salah satu perawinya yaitu Shalih bin Musa At Thalhy. 

Adz Dzahabi dalam Al Mizan Al I‟tidal jilid II hal 302 berkata bahwa hadis Shalih bin Musa 

tersebut termasuk dari kemunkaran yang dilakukannya. Selain itu hadis riwayat Abu 

Hurairah ini dinyatakan dhaif oleh Hasan As Saqqaf dalam Shahih Sifat Shalat An Nabiy 

setelah beliau mengkritik Shalih bin Musa salah satu perawi hadis tersebut. Jadi pendapat 

yang benar dalam masalah ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah tersebut adalah dhaif 

sedangkan pernyataan As Suyuthi, Al Manawi, Al Albani dan yang lain bahwa hadis tersebut 

shahih adalah keliru karena dalam rangkaian sanadnya terdapat perawi yang sangat jelas 

cacatnya sehingga tidak mungkin bisa dikatakan shahih. 

. 

. 

Jalan Sanad Amr bin Awf ra 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad dari Amr bin Awf terdapat dalam 

kitab At Tamhid XXIV hal 331 Ibnu Abdil Barr. Telah menghadiskan kepada kami 

Abdurrahman bin Yahya, dia berkata telah menghadiskan kepada kami Ahmad bin Sa‘id, dia 

berkata telahmenghadiskan kepada kami Muhammad bin Ibrahim Al Daibaly, dia berkata 

telah menghadiskan kepada kami Ali bin Zaid Al Faridhy, dia berkata telah menghadiskan 

kepada kami Al Haniny dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Awf dari ayahnya dari 

kakeknya  

Bahwa Rasulullah bersabda “wahai sekalian manusia sesungguhnya Aku telah 

meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan 

sesat selamanya yaitu Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya. 

 

Hadis ini adalah hadis yang dhaif karena dalam sanadnya terdapat cacat pada perawinya yaitu 

Katsir bin Abdullah . 

 Dalam Mizan Al Itidal (biografi Katsir bin Abdullah no 6943) karya Adz Dzahabi 

terdapat celaan pada Katsir bin Abdullah. Menurut Daruquthni Katsir bin Abdullah 

adalah matruk al hadis(ditinggalkan hadisnya). Abu Hatim menilai Katsir bin 

Abdullah tidak kuat. An Nasa‘i menilai Katsir bin Abdullah tidak tsiqah. 

 Dalam At Taqrib at Tahdzib, Ibnu Hajar menyatakan Katsir bin Abdullah dhaif. 
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 Dalam Al Kasyf Adz Dzahaby menilai Katsir bin Abdullah wahin(lemah). 

 Dalam Al Majruhin Ibnu Hibban juz 2 hal 221, Ibnu Hibban berkata tentang Katsir 

bin Abdullah “Hadisnya sangat mungkar” dan “Dia meriwayatkan hadis-hadis palsu 

dari ayahnya dari kakeknya yang tidak pantas disebutkan dalam kitab-kitab maupun 

periwayatan” 

 Dalam Al Majruhin Ibnu Hibban juz 2 hal 221, Yahya bin Main berkata “Katsir 

lemah hadisnya” 

 Dalam Kitab Al Jarh Wat Ta‟dil biografi no 858, Abu Zur‘ah berkata “Hadisnya tidak 

ada apa-apanya, dia tidak kuat hafalannya”. 

 Dalam Adh Dhu‟afa Al Kabir Al Uqaili (no 1555), Mutharrif bin Abdillah berkata 

tentang Katsir “Dia orang yang banyak permusuhannya dan tidak seorangpun 

sahabat kami yang mengambil hadis darinya”. 

 Dalam Al Kamil Fi Dhu‟afa Ar Rijal karya Ibnu Adi juz 6 hal 63, Ibnu Adi berkata 

perihal Katsir “Dan kebanyakan hadis yang diriwayatkannya tidak bisa dijadikan 

pegangan”. 

 Dalam Al Kamil Fi Dhu‟afa Ar Rijal karya Ibnu Adi juz 6 hal 63, Abu Khaitsamah 

berkata “Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku : jangan sedikitpun engkau 

meriwayatkan hadis dari Katsir bin Abdullah”. 

 Dalam Ad Dhu‟afa Wal Matrukin Ibnu Jauzi juz III hal 24 terdapat perkataan Imam 

Syafii perihal Katsir bin Abdullah “Katsir bin Abdullah Al Muzanni adalah satu pilar 

dari berbagai pilar kedustaan” 

Jadi hadis Amr bin Awf ini sangat jelas kedhaifannya karena dalam sanadnya terdapat perawi 

yang matruk, dhaif atau tidak tsiqah dan pendusta. 

. 

. 

Jalur Abu Said Al Khudri ra 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad dari Abu Said Al Khudri ra terdapat 

dalam Al Faqih Al Mutafaqqih jilid I hal 94 karya Al Khatib Baghdadi dan Al Ilma „ila 

Ma‟rifah Usul Ar Riwayah wa Taqyid As Sima‟ karya Qadhi Iyadh dengan sanad dari Saif bin 

Umar dari Ibnu Ishaq Al Asadi dari Shabbat bin Muhammad dari Abu Hazm dari Abu Said 

Al Khudri ra. 

Dalam rangkaian perawi ini terdapat perawi yang benar-benar dhaif yaitu Saif bin Umar At 

Tamimi. 

 Dalam Mizan Al I‟tidal no 3637 Yahya bin Mu‘in berkata “Saif daif dan riwayatnya 

tidak kuat”. 

 Dalam Ad Dhu‟afa Al Matrukin no 256, An Nasa‘i mengatakan kalau Saif bin Umar 

adalah dhaif. 

 Dalam Al Majruhin no 443 Ibnu Hibban mengatakan Saif merujukkan hadis-hadis 

palsu pada perawi yang tsabit, ia seorang yang tertuduh zindiq dan seorang pemalsu 

hadis. 

 Dalam Ad Dhu‟afa Abu Nu‟aim no 95, Abu Nu‘aim mengatakan kalau Saif bin Umar 

adalah orang yang tertuduh zindiq, riwayatnya jatuh dan bukan apa-apanya. 
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 Dalam Tahzib At Tahzib juz 4 no 517 Abu Dawud berkata kalau Saif bukan apa-apa, 

Abu Hatim berkata “ia matruk”, Ad Daruquthni menyatakannya dhaif dan matruk. Al 

Hakim mengatakan kalau Saif tertuduh zindiq dan riwayatnya jatuh. Ibnu Adi 

mengatakan kalau hadisnya dikenal munkar dan tidak diikuti seorangpun. 

 

Jadi jelas sekali kalau hadis Abu Said Al Khudri ra ini adalah hadis yang dhaif karena 

kedudukan Saif bin Umar yang dhaif di mata para ulama. 

. 

. 

Hadis Tersebut Dhaif 

Dari semua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis “Kitab Allah dan SunahKu” 

ini adalah hadis yang dhaif. Sebelum mengakhiri tulisan ini akan dibahas terlebih dahulu 

pernyataan Ali As Salus dalam Al Imamah wal Khilafah yang menyatakan shahihnya hadis 

“Kitab Allah Dan SunahKu”. 

Ali As Salus menyatakan bahwa hadis riwayat Imam Malik adalah shahih Walaupun dalam 

Al Muwatta hadis ini mursal. Beliau menyatakan bahwa hadis ini dikuatkan oleh hadis Abu 

Hurairah yang telah dishahihkan oleh As Suyuthi,Al Manawi dan Al Albani. Selain itu hadis 

mursal dalam Al Muwatta adalah shahih menurutnya dengan mengutip pernyataan Ibnu 

Abdil Barr yang menyatakan bahwa semua hadis mursal Imam Malik adalah shahih dan 

pernyataan As Suyuthi bahwa semua hadis mursal dalam Al Muwatta memiliki sanad yang 

bersambung yang menguatkannya dalam kitab-kitab lain. 

. 

. 

. 

Tanggapan Terhadap Ali As Salus 

Pernyataan pertama bahwa hadis Malik bin Anas dalam Al Muwatta adalah shahih walaupun 

mursal adalah tidak benar. Hal ini telah dijelaskan dalam tanggapan kami terhadap Hafiz 

Firdaus bahwa hadis mursal tidak bisa langsung dinyatakan shahih kecuali terdapat hadis 

shahih(bersambung sanadnya) lain yang menguatkannya. Dan kenyataannya hadis yang jadi 

penguat hadis mursal Al Muwatta ini adalah tidak shahih. Pernyataan Selanjutnya Ali As 

Salus bahwa hadis ini dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah ra adalah tidak tepat karena seperti 

yang sudah dijelaskan, dalam sanad hadis Abu Hurairah ra ada Shalih bin Musa yang tidak 

dapat dijadikan hujjah. 

Ali As Salus menyatakan bahwa hadis mursal Al Muwatta shahih berdasarkan 

 Pernyataan Ibnu Abdil Barr yang menyatakan bahwa semua hadis mursal Imam Malik 

adalah shahih dan 

 Pernyataan As Suyuthi bahwa semua hadis mursal dalam Al Muwatta memiliki sanad 

yang bersambung yang menguatkannya dalam kitab-kitab lain. 
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Mengenai pernyataan Ibnu Abdil Barr tersebut, jelas itu adalah pendapatnya sendiri dan 

mengenai hadis “Kitab Allah dan SunahKu” yang mursal dalam Al Muwatta Ibnu Abdil Barr 

telah mencari sanad hadis ini dan memuatnya dalam kitabnya At Tamhid dan Beliau 

menshahihkannya. Setelah dilihat ternyata hadis dalam At Tamhid tersebut tidaklah shahih 

karena cacat yang jelas pada perawinya. 

. 

Begitu pula pernyataan As Suyuthi yang dikutip Ali As Salus di atas itu adalah pendapat 

Beliau sendiri dan As Suyuthi telah menjadikan hadis Abu Hurairah ra sebagai syahid atau 

pendukung hadis mursal Al Muwatta seperti yang Beliau nyatakan dalam Jami‟ As Saghir 

dan Beliau menyatakan hadis tersebut hasan. Setelah ditelaah ternyata hadis Abu Hurairah ra 

itu adalah dhaif. Jadi Kesimpulannya tetap saja hadis “Kitab Allah dan SunahKu” adalah 

hadis yang dhaif. 

. 

Salah satu bukti bahwa tidak semua hadis mursal Al Muwatta shahih adalah apa yang 

dikemukakan oleh Syaikh Al Albani dalam Silisilatul Al Hadits Adh Dhaifah Wal Maudhuah 

hadis no 908 

Nabi Isa pernah bersabda”Janganlah kalian banyak bicara tanpa menyebut Allah karena 

hati kalian akan mengeras.Hati yang keras jauh dari Allah namun kalian tidak 

mengetahuinya.Dan janganlah kalian mengamati dosa-dosa orang lain seolah-olah kalian 

Tuhan,akan tetapi amatilah dosa-dosa kalian seolah kalian itu hamba.Sesungguhnya Setiap 

manusia itu diuji dan selamat maka kasihanilah orang-orang yang tengah tertimpa 

malapetaka dan bertahmidlah kepada Allah atas keselamatan kalian”. 

Riwayat ini dikemukakan Imam Malik dalam Al Muwatta jilid II hal 986 tanpa sanad yang 

pasti tetapi Imam Malik menempatkannya dalam deretan riwayat–riwayat yang 

muttashil(bersambung) atau marfu‘ sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. 

Syaikh Al Albani berkata tentang hadis ini  

”sekali lagi saya tegaskan memarfu‟kan riwayat ini sampai kepada Nabi adalah kesalahan 

yang menyesatkan dan tidak ayal lagi merupakan kedustaan yang nyata-nyata dinisbatkan 

kepada Beliau padahal Beliau terbebas darinya”. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Syaikh Al Albani tidaklah langsung menyatakan bahwa 

hadis ini shahih hanya karena Imam Malik menempatkannya dalam deretan riwayat–riwayat 

yang muttashil atau marfu‘ sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Justru Syaikh Al Albani 

menyatakan bahwa memarfu‘kan hadis ini adalah kedustaan atau kesalahan yang 

menyesatkan karena berdasarkan penelitian beliau tidak ada sanad yang bersambung kepada 

Rasulullah SAW mengenai hadis ini. 

. 

Yang Aneh adalah pernyataan Ali As Salus dalam Imamah Wal Khilafah yang menyatakan 

bahwa hadis dengan matan “Kitab Allah dan Itrah Ahlul BaitKu” adalah dhaif dan yang 

shahih adalah hadis dengan matan “Kitab Allah dan SunahKu”. Hal ini jelas sangat tidak 

benar karena hadis dengan matan “Kitab Allah dan SunahKu” sanad-sanadnya tidak shahih 
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seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Sedangkan hadis dengan matan 

“Kitab Allah dan Itrah Ahlul BaitKu” adalah hadis yang diriwayatkan banyak shahabat dan 

sanadnya jauh lebih kuat dari hadis dengan matan “Kitab Allah dan SunahKu”. 

. 

Jadi kalau hadis dengan matan “Kitab Allah dan SunahKu” dinyatakan shahih maka hadis 

dengan matan “Kitab Allah dan Itrah Ahlul BaitKu” akan jadi jauh lebih shahih. Ali As Salus 

dalam Imamah wal Khilafah telah membandingkan kedua hadis tersebut dengan metode yang 

tidak berimbang. Untuk hadis dengan matan “Kitab Allah dan Itrah Ahlul BaitKu” beliau 

mengkritik habis-habisan bahkan dengan kritik yang tidak benar sedangkan untuk hadis 

dengan matan “Kitab Allah dan SunahKu” beliau bertindak longgar(tasahul) dan berhujjah 

dengan pernyataan ulama lain yang juga telah memudahkan dalam penshahihan hadis 

tersebut. Wallahu‟alam. 

Hadis Tsaqalain 

Posted on Juli 21, 2007 by secondprince  

Peninggalan Rasulullah SAW adalah Al Quran dan Ahlul Bait as 

Sebelum Junjungan kita yang mulia Al Imam Rasulullah SAW (Shalawat dan salam kepada 

Beliau SAW dan Keluarga suciNya as) berpulang ke rahmatullah, Beliau SAW telah 

berpesan kepada umatnya agar tidak sesat dengan berpegang teguh kepada dua 

peninggalannya atau Ats Tsaqalain yaitu Kitabullah Al Quranul Karim dan Itraty Ahlul Bait 

Rasul as. Seraya Beliau SAW juga mengingatkan kepada umatnya bahwa Al Quranul Karim 

dan Itraty Ahlul Bait Rasul as akan selalu bersama dan tidak akan berpisah sampai hari 

kiamat dan bertemu Rasulullah SAW di Telaga Kautsar Al Haudh. 

Peninggalan Rasulullah SAW itu telah diriwayatkan dalam banyak hadis dengan sanad yang 

berbeda dan shahih dalam kitab-kitab hadis. Diantara kitab-kitab hadis itu adalah Shahih 

Muslim, Sunan Ad Darimi, Sunan Tirmidzi, Musnad Abu Ya‟la, Musnad Al Bazzar, Mu‟jam 

At Thabrani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Shahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Ash 

Shahihain, Majma Az Zawaid Al Haitsami, Jami‟As Saghir As Suyuthi dan Al Kanz al 

Ummal. Dalam Tulisan ini akan dituliskan beberapa hadis Tsaqalain yang shahih dalam 

Shahih Muslim, Mustadrak Ash Shahihain, Sunan Tirmidzi dan Musnad Ahmad bin Hanbal. 

1.Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahih Muslim juz II hal 279 bab Fadhail Ali 

Muslim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Shuja‘ bin 

Makhlad dari Ulayyah yang berkata Zuhair berkata telah menceritakan kepada kami Ismail 

bin Ibrahim dari Abu Hayyan dari Yazid bin Hayyan yang berkata ”Aku, Husain bin Sabrah 

dan Umar bin Muslim pergi menemui Zaid bin Arqam. Setelah kami duduk bersamanya 

berkata Husain kepada Zaid ”Wahai Zaid sungguh engkau telah mendapat banyak kebaikan. 

Engkau telah melihat Rasulullah SAW, mendengarkan hadisnya, berperang bersamanya dan 

shalat di belakangnya. Sungguh engkau mendapat banyak kebaikan wahai Zaid. Coba 

ceritakan kepadaku apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Berkata Zaid “Hai anak 

saudaraku, aku sudah tua, ajalku hampir tiba, dan aku sudah lupa akan sebagian yang aku 

dapat dari Rasulullah SAW. Apa yang kuceritakan kepadamu terimalah,dan apa yang tidak 
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kusampaikan janganlah kamu memaksaku untuk memberikannya. 

Lalu Zaid berkata ”pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami di sebuah 

tempat yang bernama Ghadir Khum seraya berpidato, maka Beliau SAW memanjatkan puja 

dan puji atas Allah SWT, menyampaikan nasehat dan peringatan. Kemudian Beliau SAW 

bersabda “Ketahuilah wahai manusia sesungguhnya aku hanya seorang manusia. Aku 

merasa bahwa utusan Tuhanku (malaikat maut) akan segera datang dan Aku akan memenuhi 

panggilan itu. Dan Aku tinggalkan padamu dua pusaka (Ats-Tsaqalain). Yang pertama 

Kitabullah (Al-Quran) di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya,maka berpegang teguhlah 

dengan Kitabullah”. Kemudian Beliau melanjutkan, “dan Ahlul Bait-Ku, kuperingatkan 

kalian kepada Allah akan Ahlul Bait-Ku, kuperingatkan kalian kepada Allah akan Ahlul Bait-

Ku, kuperingatkan kalian kepada Allah akan Ahlul Bait-Ku” 

Lalu Husain bertanya kepada Zaid ”Hai Zaid siapa gerangan Ahlul Bait itu? Tidakkah istri-

istri Nabi termasuk Ahlul Bait? Jawabnya “Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Tetapi yang 

dimaksud Ahlul Bait disini adalah orang yang tidak diperkenankan menerima sedekah 

setelah wafat Nabi SAW”, Husain bertanya “Siapa mereka?”.Jawab Zaid ”Mereka adalah 

Keluarga Ali, Keluarga Aqil, Keluarga Ja‟far dan Keluarga Ibnu Abbes”. Apakah mereka 

semua diharamkan menerima sedekah (zakat)?” tanya Husain; “Ya”, jawabnya. 

Hadis di atas terdapat dalam Shahih Muslim, perlu dinyatakan bahwa yang menjadi pesan 

Rasulullah SAW itu adalah sampai perkataan “kuperingatkan kalian kepada Allah akan 

Ahlul Bait-Ku‖ sedangkan yang selanjutnya adalah percakapan Husain dan Zaid perihal Siapa 

Ahlul Bait. Yang menarik bahwa dalam Shahih Muslim di bab yang sama Fadhail Ali, 

Muslim juga meriwayatkan hadis Tsaqalain yang lain dari Zaid bin Arqam dengan tambahan 

percakapan yang menyatakan bahwa Istri-istri Nabi tidak termasuk Ahlul Bait, berikut 

kutipannya 

“Kami berkata “Siapa Ahlul Bait? Apakah istri-istri Nabi? Kemudian Zaid menjawab 

”Tidak, Demi Allah, seorang wanita (istri) hidup dengan suaminya dalam masa tertentu jika 

suaminya menceraikannya dia akan kembali ke orang tua dan kaumnya. Ahlul Bait Nabi 

adalah keturunannya yang diharamkan untuk menerima sedekah”. 

2. Hadis shahih dalam Mustadrak As Shahihain Al Hakim juz III hal 148 

Al Hakim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami seorang faqih dari Ray Abu Bakar 

Muhammad bin Husain bin Muslim, yang mendengar dari Muhammad bin Ayub yang 

mendengar dari Yahya bin Mughirah al Sa‘di yang mendengar dari Jarir bin Abdul Hamid 

dari Hasan bin Abdullah An Nakha‘i dari Muslim bin Shubayh dari Zaid bin Arqam yang 

berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Kutinggalkan kepadamu dua peninggalan (Ats 

Tsaqalain), kitab Allah dan Ahlul BaitKu. Sesungguhnya keduanya tak akan berpisah, 

sampai keduanya kembali kepadaKu di Al Haudh“ 

Al Hakim menyatakan dalam Al Mustadrak As Shahihain bahwa sanad hadis ini shahih 

berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. 

3. Hadis shahih dalam kitab Mustadrak As Shahihain Al Hakim, Juz III hal 109. 

Al Hakim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Husain Muhammad bin 

Ahmad bin Tamim Al Hanzali di Baghdad yang mendengar dari Abu Qallabah Abdul Malik 

bin Muhammad Ar Raqqasyi yang mendengar dari Yahya bin Hammad; juga telah 
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menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Balawaih dan Abu Bakar Ahmad bin 

Ja‘far Al Bazzaz, yang keduanya mendengar dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang 

mendengar dari ayahnya yang mendengar dari Yahya bin Hammad; dan juga telah 

menceritakan kepada kami Faqih dari Bukhara Abu Nasr Ahmad bin Suhayl yang mendengar 

dari Hafiz Baghdad Shalih bin Muhammad yang mendengar dari Khallaf bin Salim Al 

Makhrami yang mendengar dari Yahya bin Hammad yang mendengar dari Abu Awanah dari 

Sulaiman Al A‘masy yang berkata telah mendengar dari Habib bin Abi Tsabit dari Abu 

Tufail dari Zaid bin Arqam ra yang berkata 

“Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan kembali dari haji wada berhenti di Ghadir Khum 

dan memerintahkan untuk membersihkan tanah di bawah pohon-pohon. Kemudian Beliau 

SAW bersabda” Kurasa seakan-akan aku segera akan dipanggil (Allah), dan segera pula 

memenuhi panggilan itu, Maka sesungguhnya aku meninggalkan kepadamu Ats 

Tsaqalain(dua peninggalan yang berat). Yang satu lebih besar (lebih agung) dari yang kedua 

: Yaitu kitab Allah dan Ittrahku. Jagalah Baik-baik dan berhati-hatilah dalam perlakuanmu 

tehadap kedua peninggalanKu itu, sebab Keduanya takkan berpisah sehingga berkumpul 

kembali denganKu di Al Haudh. Kemudian Beliau SAW berkata lagi: “Sesungguhnya Allah 

Azza Wa Jalla adalah maulaku, dan aku adalah maula setiap Mu‟min. Lalu Beliau SAW 

mengangkat tangan Ali Bin Abi Thalib sambil bersabda : Barangsiapa yang menganggap 

aku sebagai maulanya, maka dia ini (Ali bin Abni Thalib) adalah juga maula baginya. Ya 

Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan musuhilah siapa yang memusuhinya― 

Al Hakim telah menyatakan dalam Al Mustadrak As Shahihain bahwa hadis ini shahih sesuai 

dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. 

4. Hadis shahih dalam kitab Mustadrak As Shahihain Al Hakim, Juz III hal 110. 

Al Hakim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq dan Da‘laj bin 

Ahmad Al Sijzi yang keduanya mendengar dari Muhammad bin Ayub yang mendengar dari 

Azraq bin Ali yang mendengar dari Hasan bin Ibrahim Al Kirmani yang mendengar dari 

Muhammad bin Salamah bin Kuhail dari Ayahnya dari Abu Tufail dari Ibnu Wathilah yang 

mendengar dari Zaid bin Arqam ra yang berkata “Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat 

di antara Mekkah dan Madinah di dekat pohon-pohon yang teduh dan orang-orang 

membersihkan tanah di bawah pohon-pohon tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan 

shalat, setelah itu Beliau SAW berbicara kepada orang-orang. Beliau memuji dan 

mengagungkan Allah SWT, memberikan nasehat dan mengingatkan kami. Kemudian Beliau 

SAW berkata” Wahai manusia, Aku tinggalkan kepadamu dua hal atau perkara, yang 

apabila kamu mengikuti dan berpegang teguh pada keduanya maka kamu tidak akan tersesat 

yaitu Kitab Allah (Al Quranul Karim) dan Ahlul BaitKu, ItrahKu. Kemudian Beliau SAW 

berkata tiga kali “Bukankah Aku ini lebih berhak terhadap kaum muslimin dibanding diri 

mereka sendiri.. Orang-orang menjawab “Ya”. Kemudian Rasulullah SAW berkata” 

Barangsiapa yang menganggap aku sebagai maulanya, maka Ali adalah juga maulanya. 

Al Hakim telah menyatakan dalam Al Mustadrak As Shahihain bahwa hadis ini shahih sesuai 

dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. 

5. Hadis dalam Musnad Ahmad jilid V hal 189 

Abdullah meriwayatkan dari Ayahnya,dari Ahmad Zubairi dari Syarik dari Rukayn dari 

Qasim bin Hishan dari Zaid bin Tsabit ra, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda 
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“Sesungguhnya Aku meninggalkan dua khalifah bagimu, Kitabullah dan Ahlul BaitKu. 

Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang ke telaga Al Haudh bersama-sama”. 

Hadis di atas diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya Ahmad bin 

Hanbal, keduanya sudah dikenal tsiqat di kalangan ulama, Ahmad Zubairi. Beliau adalah 

Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad Al Zubairi Al Habbal telah dinyatakan tsiqat oleh 

Yahya bin Muin dan Al Ajili. 

Syarik bin Abdullah bin Sinan adalah salah satu Rijal Muslim, Yahya bin Main berkata 

―Syuraik itu jujur dan tsiqat‖. Ahmad bin Hanbal dan Ajili menyatakan Syuraik tsiqat. Ibnu 

Ya‘qub bin Syaiban berkata‖ Syuraik jujur dan tsiqat tapi jelek hafalannya‖. Ibnu Abi Hatim 

berkata‖ hadis Syuraik dapat dijadikan hujjah‖. Ibnu Saad berkata‖ Syuraik tsiqat, terpercaya 

tapi sering salah‖.An Nasai berkata ‖tak ada yang perlu dirisaukan dengannya‖. Ahmad bin 

Adiy berkata ―kebanyakan hadis Syuraik adalah shahih‖.(Mizan Al Itidal adz Dzahabi jilid 2 

hal 270 dan Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar jilid 4 hal 333). 

Rukayn (Raqin) bin Rabi‘Abul Rabi‘ Al Fazari adalah perawi yang tsiqat .Beliau dinyatakan 

tsiqat oleh Ahmad bin Hanbal, An Nasai, Yahya bin Main, Ibnu Hajar dan juga dinyatakan 

tsiqat oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats Tsiqat Ibnu Hibban. 

Qasim bin Hishan adalah perawi yang tsiqah. Ahmad bin Saleh menyatakan Qasim tsiqah. 

Ibnu Hibban menyatakan bahwa Qasim termasuk dalam kelompok tabiin yang tsiqah. Dalam 

Majma Az Zawaid ,Al Haitsami menyatakan tsiqah kepada Qasim bin Hishan. Adz Dzahabi 

dan Al Munziri menukil dari Bukhari bahwa hadis Qasim itu mungkar dan tidak shahih. 

Tetapi Hal ini telah dibantah oleh Ahmad Syakir dalam Musnad Ahmad jilid V,beliau 

berkata‖Saya tidak mengerti apa sumber penukilan Al Munziri dari Bukhari tentang Qasim 

bin Hishan itu. Sebab dalam Tarikh Al Kabir Bukhari tidak menjelaskan biografi Qasim 

demikian juga dalam kitab Adh Dhu‘afa. Saya khawatir bahwa Al Munziri berkhayal dengan 

menisbatkan hal itu kepada Al Bukhari‖. Oleh karena itu Syaikh Ahmad Syakir 

menguatkannya sebagai seorang yang tsiqah dalam Syarh Musnad Ahmad. 

Jadi hadis dalam Musnad Ahmad diatas adalah hadis yang shahih karena telah diriwayatkan 

oleh perawi-perawi yang dikenal tsiqah. 

6. Hadis dalam Musnad Ahmad jilid V hal 181-182 

Riwayat dari Abdullah dari Ayahnya dari Aswad bin ‗Amir, dari Syarik dari Rukayn dari 

Qasim bin Hishan, dari Zaid bin Tsabit, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW 

bersabda”Sesungguhnya Aku meninggalkan dua khalifah bagimu Kitabullah, tali panjang 

yang terentang antara langit dan bumi atau diantara langit dan bumi dan Itrati Ahlul 

BaitKu. Dan Keduanya tidak akan terpisah sampai datang ke telaga Al Haudh” 

Hadis di atas diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya Ahmad bin 

Hanbal, Semua perawi hadis Musnad Ahmad di atas telah dijelaskan sebelumnya kecuali 

Aswad bin Amir Shadhan Al Wasithi. Beliau adalah salah satu Rijal atau perawi Bukhari 

Muslim. Al Qaisarani telah menyebutkannya di antara perawi-perawi Bukhari Muslim dalam 

kitabnya Al Jam‘u Baina Rijalisy Syaikhain. Selain itu Aswad bin Amir dinyatakan tsiqat 

oleh Ali bin Al Madini, Ibnu Hajar, As Suyuthi dan juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam 

Kitabnya Ats Tsiqat Ibnu Hibban. Oleh karena itu hadis Musnad Ahmad di atas sanadnya 

shahih. 
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7. Hadis dalam Sunan Tirmidzi jilid 5 halaman 662 – 663  

At Tirmidzi meriwayatkan telah bercerita kepada kami Ali bin Mundzir al-Kufi, telah 

bercerita kepada kami Muhammad bin Fudhail, telah bercerita kepada kami Al-A‘masy, dari 

‗Athiyyah, dari Abi Sa‘id dan Al-A‘masy, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Zaid bin Arqam 

yang berkata, ‗Rasulullah saw telah bersabda, „Sesungguhnya aku tinggalkan padamu sesuatu 

yang jika kamu berpegang teguh kepadanya niscaya kamu tidak akan tersesat sepeninggalku, 

yang mana yang satunya lebih besar dari yang lainnya, yaitu Kitab Allah, yang merupakan 

tali penghubung antara langit dan bumi, dan „itrah Ahlul BaitKu. Keduanya tidak akan 

pernah berpisah sehingga datang menemuiku di telaga. Maka perhatikanlah aku dengan apa 

yang kamu laksanakan kepadaku dalam keduanya” 

Dalam Tahdzib at Tahdzib jilid 7 hal 386 dan Mizan Al I‘tidal jilid 3 hal 157, Ali bin 

Mundzir telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama seperti Ibnu Abi Hatim,Ibnu Namir,Imam 

Sha‘sha‘i dan lain-lain,walaupun Ali bin Mundzir dikenal sebagai seorang syiah. Mengenai 

hal ini Mahmud Az Za‘by dalam bukunya Sunni yang Sunni hal 71 menyatakan tentang Ali 

bin Mundzir ini ―para ulama telah menyatakan ketsiqatan Ali bin Mundzir. Padahal mereka 

tahu bahwa Ali adalah syiah. Ini harus dipahami bahwa syiah yang dimaksud disini adalah 

syiah yang tidak merusak sifat keadilan perawi dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Artinya 

ia hanya berpihak kepada Ali bin Abu Thalib dalam pertikaiannya melawan Muawiyah. 

Tidak lebih dari itu. Inilah pengertian tasyayyu menurut ulama sunni. Karena itu Ashabus 

Sunan meriwayatkan dan berhujjah dengan hadis Ali bin Mundzir‖. 

Muhammad bin Fudhail,dalam Hadi As Sari jilid 2 hal 210,Tahdzib at Tahdzib jilid 9 hal 405 

dan Mizan al Itidal jilid 4 hal 9 didapat keterangan tentang beliau. Ahmad berkata‖Ia 

berpihak kepada Ali, tasyayyu. Hadisnya baik‖ Yahya bin Muin menyatakan Muhammad bin 

Fudhail adalah tsiqat. Abu Zara‘ah berkata‖ia jujur dan ahli Ilmu‖.Menurut Abu 

Hatim,Muhammad bin Fudhail adalah seorang guru.Nasai tidak melihat sesuatu yang 

membahayakan dalam hadis Muhammad bin Fudhail. Menurut Abu Dawud ia seorang syiah 

yang militan. Ibnu Hibban menyebutkan dia didalam Ats Tsiqat seraya berkata‖Ibnu Fudhail 

pendukung Ali yang berlebih-lebihan‖Ibnu Saad berkata‖Ia tsiqat,jujur dan banyak memiliki 

hadis.Ia pendukung Ali‖. Menurut Ajli,Ibnu Fudhail orang kufah yang tsiqat tetapi syiah. Ali 

bin al Madini memandang Muhammad bin Fudhail sangat tsiqat dalam hadis. Daruquthni 

juga menyatakan Muhammad bin Fudhail sangat tsiqat dalam hadis. 

Al A‘masy atau Sulaiman bin Muhran Al Kahili Al Kufi Al A‘masy adalah perawi Kutub As 

Sittah yang terkenal tsiqat dan ulama hadis sepakat tentang keadilan dan ketsiqatan 

Beliau..(Mizan Al Itidal adz Dzahabi jilid 2 hal 224 dan Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar jilid 

4 hal 222).Dalam hadis Sunan Tirmidzi di atas A‘masy telah meriwayatkan melalui dua jalur 

yaitu dari Athiyyah dari Abu Said dan dari Habib bin Abi Tsabit dari Zaid bin Arqam. 

Athiyyah bin Sa‘ad al Junadah Al Awfi adalah tabiin yang dikenal dhaif. Menurut Adz 

Dzahabi Athiyyah adalah seorang tabiin yang dikenal dhaif ,Abu Hatim berkata hadisnya 

dhaif tapi bisa didaftar atau ditulis, An Nasai juga menyatakan Athiyyah termasuk kelompok 

orang yang dhaif, Abu Zara‘ah juga memandangnya lemah. Menurut Abu Dawud Athiyyah 

tidak bisa dijadikan sandaran atau pegangan.Menurut Al Saji hadisnya tidak dapat dijadikan 

hujjah,Ia mengutamakan Ali ra dari semua sahabat Nabi yang lain. Salim Al Muradi 

menyatakan bahwa Athiyyah adalah seorang syiah. Abu Ahmad bin Adi berkata walaupun ia 

dhaif tetapi hadisnya dapat ditulis. Kebanyakan ulama memang memandang Athiyyah dhaif 

tetapi Ibnu Saad memandang Athiyyah tsiqat,dan berkata insya Allah ia mempunyai banyak 
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hadis yang baik,sebagian orang tidak memandang hadisnya sebagai hujjah. Yahya bin Main 

ditanya tentang hadis Athiyyah ,ia menjawab ―Bagus‖.(Mizan Al ‗Itidal jilid 3 hal 79). 

Habib bin Abi Tsabit Al Asadi Al Kahlili adalah Rijal Bukhari dan Muslim dan para ulama 

hadis telah sepakat akan keadilan dan ketsiqatan beliau, walaupun beliau juga dikenal sebagai 

mudallis (Tahdzib At Tahdzib jilid 2 hal 178). Jadi dari dua jalan dalam hadis Sunan Tirmidzi 

di atas, sanad Athiyyah semua perawinya tsiqat selain Athiyyah yang dikenal dhaif walaupun 

Beliau di ta‘dilkan oleh Ibnu Saad dan Ibnu Main. Sedangkan sanad Habib semua perawinya 

tsiqat tetapi dalam hadis di atas A‘masy dan Habib meriwayatkan dengan lafal ‗an (mu‘an 

‗an) padahal keduanya dikenal mudallis. Walaupun begitu banyak hal yang menguatkan 

sanad Habib ini sehingga hadisnya dinyatakan shahih yaitu 

 Dalam kitab Mustadrak As Shahihain Al Hakim, Juz III hal 109 terdapat hadis 

tsaqalain yang menyatakan bahwa A‘masy mendengar langsung dari Habib.(lihat 

hadis no 3 di atas). Sulaiman Al A‘masy yang berkata telah mendengar dari Habib bin 

Abi Tsabit dari Abu Tufail dari Zaid bin Arqam ra. Dan hadis ini telah dinyatakan 

shahih oleh Al Hakim. 

 Syaikh Ahmad Syakir telah menshahihkan cukup banyak hadis dengan lafal‘an dalam 

Musnad Ahmad salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafal ‗an oleh 

A‘masyi dan Habib(A‘masy dari Habib dari…salah seorang sahabat). 

 Hadis Sunan Tirmidzi ini telah dinyatakan hasan gharib oleh At Tirmidzi dan telah 

dinyatakan shahih oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani dalam Shahih Sunan Turmudzi 

dan juga telah dinyatakan shahih oleh Hasan As Saqqaf dalam Shahih Sifat Shalat An 

Nabiy. 

Semua hadis di atas menyatakan dengan jelas bahwa apa yang merupakan peninggalan 

Rasulullah SAW yang disebut Ats Tsaqalain (dua peninggalan) itu adalah Al Quran dan 

Ahlul Bait as. Sebagian orang ada yang menyatakan bahwa hadis itu tidak mengharuskan 

untuk berpegang teguh kepada Al Quran dan Ahlul Bait melainkan hanya berpegang teguh 

kepada Al Quran sedangkan tentang Ahlul Bait hadis itu mengingatkan bahwa kita harus 

menjaga hak-hak Ahlul Bait, mencintai dan menghormati Mereka. Sebagian orang tersebut 

telah berdalil dengan hadis Tsaqalain Shahih Muslim, Sunan Ad Darimi dan Musnad Ahmad 

yang memiliki redaksi kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, dan menyatakan bahwa 

dalam hadis tersebut tidak terdapat indikasi untuk berpegang teguh pada Ahlul Bait. 

Terhadap pernyataan ini kami tidak sependapat dan dengan jelas kami menyatakan bahwa 

pendapat itu adalah tidak benar. Tentu saja sebagai seorang Muslim kita harus mencintai dan 

menghormati serta menjaga hak-hak Ahlul Bait tetapi hadis Tsaqalain jelas menyatakan 

keharusan berpegang teguh kepada Ahlul Bait dan hal ini telah ditetapkan dengan hadis-hadis 

yang shahih. Dalam hadis Tsaqalain Shahih Muslim, Sunan Ad Darimi dan Musnad Ahmad 

yang memiliki redaksi kuperingatkan kalian akan Ahlul BaitKu, juga tidak terdapat kata-kata 

yang menyatakan bahwa yang dimaksud itu adalah menjaga hak-hak Ahlul Bait, mencintai 

dan menghormati Mereka. Justru semua hadis ini harus dikumpulkan dengan hadis Tsaqalain 

yang lain yang memiliki redaksi berpegang teguh kepada Ahlul Bait atau redaksi Al Quran 

dan Ahlul Bait selalu bersama dan tidak akan berpisah. Dengan mengumpulkan semua hadis 

itu dapat diketahui bahwa peringatan Rasulullah SAW dalam kata-kata kuperingatkan kalian 

akan Ahlul BaitKu, tersebut adalah keharusan berpegang teguh kepada Ahlul Bait as. 

Sebagian orang yang kami maksud (Ibnu Taimiyah dalam Minhaj As Sunnah dan Ali As 

Salus dalam Imamah Wal Khilafah). telah menyatakan bahwa hadis–hadis yang memiliki 
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redaksi berpegang teguh kepada Ahlul Bait atau redaksi Al Quran dan Ahlul Bait selalu 

bersama dan tidak akan berpisah adalah tidak shahih. Kami dengan jelas menyatakan bahwa 

hal ini tidaklah benar karena hadis tersebut adalah hadis yang shahih seperti yang telah kami 

nyatakan di atas dan cukup banyak ulama yang telah menguatkan kebenarannya. Cukuplah 

disini dinyatakan pendapat Syaikh Nashirudin Al Albani yang telah menyatakan shahihnya 

hadis Tsaqalain tersebut dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi, Shahih Jami‘ As Saghir dan 

Silsilah Al Hadits Al Shahihah . 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk 

kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab 

Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi,Ahmad,Thabrani,Thahawi dan 

dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al 

Shahihah no 1761). 


