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1. Muqaddimah 

Salah satu kewajiban yang Allah SWT syari’atkan untuk menjaga kelangsungan Islam adalah dakwah, termasuk 
dakwah kepada penguasa. Hanya saja dalam implementasinya, karena taraf pemahaman orang berbeda-beda 
akhirnya cara merekapun berbeda-beda pula. Perbedaan ini, kalau dalam lingkup hukum yang mubah/boleh, 
sebenarnya tidaklah mengapa. Akan bermasalah kalau hal yang sama-sama boleh kemudian disikapi secara 
ekstrim. Sebaliknya cara yang haram, mestinya dihindari walaupun itu akan membawa ‘maslahat’ dakwah 
dalam pandangan manusia. 

Kita menyaksikan, ada manusia yang mengkritik dan menasihati penguasa secara terang-terangan dalam hal 
yang seharusnya disembunyikan, yakni kehidupan pribadi dan kesalahan yang sifatnya pribadi yang tidak 
membawa dampak buruk kecuali untuk diri penguasa itu sendiri. Disisi lain kita juga menyaksikan, ada manusia 
yang benci dengan aktivitas mengoreksi penguasa dengan terang-terangan (entah mereka sudah mengoreksi 
dengan sembunyi-sembunyi atau malah diam), walaupun kekeliruan penguasa itu membawa mudharat dan 
penderitaan bagi rakyatnya, dengan alasan bahwa menasihati penguasa itu harus diam-diam, tidak boleh 
terbuka.  

Tulisan ini mengulas bagaimana menasehati penguasa, lemah lembut atau keras?, sembunyi-sembunyi atau 
terang-terangan? 

2. Jenis Kemaksiyatan 

Ada dua jenis kemaksiyatan, yakni: 

a. Kemaksiyatan yang hanya ber-efek pribadi: jika pelakunya menyembunyikan kesalahan jenis ini, maka tidak 
dibenarkan menasihatinya secara terang-terangan, sebab sama saja hal itu membuka aib sesama muslim, 
sementara kita dianjurkan untuk menutupinya. Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: 

نْ َياِْفْْاللَّوَُْْستَ رَهُُْْمْسِلًماَْستَ رََْْمنْْ  َواْْلِخرَةِْْالدُّ

“Barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.” 
(HR. Ibnu Majah & Ahmad. Imam Al Haitsami mengatakan: “rijal hadits ini adalah rijal hadits shahih.” Majma’ 
Az Zawaid, 6/246) 

Namun jika pelakunya menampakkan kemaksiyatan terang-terangan, walaupun itu efeknya hanya mengenai 
dirinya sendiri, maka menasehati terang-terangan tidaklah mengapa, bahkan ghibah/menggunjing orang 
seperti ini (yang melakukan kefasikan terang-terangan) tidaklah berdosa1. 

b. Kemaksiyatan yg efeknya menimpa orang banyak: kemaksiyatan jenis ini dibolehkan dalam syariat untuk 
ditegur secara terang-terangan. Bahkan menggunjing dalam hal ini juga tidak terkategori ghibah yang 
diharamkan, hal ini masuk dalam kategori memberi peringatan kepada umat akan bahaya kemaksiyatan tsb2.  

3. Lemah Lembut atau Keras?  

Salah satu adab dalam memberikan nasehat adalah dengan lemah lembut (ar rifq), baik nasehat itu kepada 
manusia biasa apalagi kepada pemimpin. Bahkan Allah menyuruh Nabi Musa a.s dan Harun a.s agar berbicara 
lembut dalam menghadapi Fir’aun. 

ًناْقَ ْوًلَْْلوُْْفَ ُقوَلَْْطَغىْإِنَّوُِْْفْرَعْونَِْْإَلْْاْذَىَبا رَُْْلَعلَّوُْْلَي ِّ َْٓنَْشىَْأوْْْيَ َتذَكَّ
“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu 
berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” [QS. Thaahaa: 
43-44]. 

زَعُْي َُْْولَْْزَانَُو،ِْإلَّْْشْيءٍِْْفَْْيُكونُْْلَْْالّرْفقَِْْإنّْ َْشانَوُِْْإلَّْْشْيءٍِْْمنْْْن ْ
“Sesungguhnya tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu melainkan akan memperindahnya, dan tidaklah 
dicabut dari sesuatu melainkan akan memburukkannya”. (HR. Muslim). 

Hanya saja harus difahami bahwa berlemah lembut bukanlah berarti merubah makna apa yang akan 
disampaikan, yang haq mestilah tetap dikatakan haq, yang bathil mestilah tetap dikatakan bathil. 

                                                             
ْورفعْالرياض،ْطْٕٚٗ/ْْْٓٔالباريْوفتحْاملصرية،ْطْٖٗٔ/ْْْٙٔللنوويْمسلمْصحيحْوشرحْاملصرية،ْالكتبْطْْٖٖٓللنوويْاألذكارْ ٔ

ْالرياضْطْٕٙٚ/ْْْٔمفلحْلبنْالشرعيةْواْلدابْالسلفية،ْطْْٗٔالريبة
ْ.املصريةْطْْٖٗٔ،ٕٗٔ/ْْْٙٔللنوويْمسلمْوشرحْالعريب،ْالكتابْطْْٖٖٓللنوويْواألذكارْالسلفية،ْطْْٗٔ،ٖٔصْالريبةْرفعْْ ٕ



Di sisi lain, bukan berarti haram berlaku “keras” dalam ber amar ma’ruf nahi munkar. Imam An Nawawi dalam 
Al Adzkar nya menyatakan bolehnya mengatakan : “celaka engkau” atau “wahai yang mendzolimi dirinya 
sendiri” atau “wahai yang sedikit perhatian kepada dirinya sendiri” . 

Dalam shahih Muslim diriwayatkan: 

ْفَ َقالََْْغَوىْفَ َقدْْْيَ ْعِصِهَماَْوَمنَْْْرَشدَْْفَ َقدَْْْوَرُسوَلوُْْاللَّوَْْيُِطعَْْْمنْْْفَ َقالََْْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاللَّوَُْْصلَّىْالنَِّبِِّْْعْندََْْخَطبََْْرُجًلْْأَنَّْ
َْغِويَْْفَ َقدُُْْْنَْيٍْْاْبنُْْقَالََْْوَرُسوَلوُْْاللَّوَْْيَ ْعصَِْْوَمنُْْْقلْْْأَْنتَْْاْْلَِطيبُْْبِْئسََْْوَسلَّمََْْعلَْيوِْْاللَّوَُْْصلَّىْاللَّوَِْْرُسولُْ

Bahwa seorang laki-laki berkhutbah di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Barangsiapa yang 
taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mendapat petunjuk, dan siapa yang bermaksiat kepada 
keduanya, maka ia telah tersesat." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seburuk-buruk 
Khathib adalah kamu. Maka katakanlah, 'Dan barangsiapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." 
Ibnu Numair mengatakan; "Maka ia telah tersesat." (HR. Muslim dari ‘Ady bin Hatim r.a) 

َْرُسولُْْفَ َقالَْْالنَّارََْْحاِطبٌْْلََيْدُخَلنَّْْاللَّوَِْْرُسولَْْيَاْفَ َقالََْْحاِطًباَْيْشُكوَْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاللَّوَُْْصلَّىْاللَّوَِْْرُسولََْْجاءَِِْْلَاِطبًٍْْداَعبْْْأَنَّْ
َْواِْلَُديِْبَيةَْْبَْدرًاَْشِهدََْْفِإنَّوُْْيَْدُخُلَهاَْلَْْكَذْبتََْْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاللَّوَُْْصلَّىْاللَّوِْ

bahwa seorang budak Hathib datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadukan tentang 
pribadi Hathib seraya berkata; "Ya Rasulullah, Sungguh Hathib pasti akan masuk Neraka." Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kamu telah berdusta, dia tidak akan masuk ke neraka, karena dia 
pernah ikut serta dalam perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah.' (HR. Muslim dari Jabir r.a) 

Penggunaan kata-kata kasar dan keras, haruslah memenuhi 4 syarat, yakni 2 syarat membolehkan, dan 2 
syarat berikutnya menjadikan kata-kata keras sebagai sunnah, yakni: 

1) Perkataan dan perbuatan orang yang dinasehati memang bathil dan memang benar dia melakukan 
atau mengucapkannya. 

2) Ucapan orang yang menasehati adalah perkataan yang benar/tidak berdusta. Sehingga tidak boleh 
dikatakan kepada orang yang melakukan hal yang makruh dg ucapan “wahai ahli maksiyat”, juga tidak 
boleh dikatakan kepada orang yang melakukan dosa yg dia tidak tahu besarnya dosa tersebut dg 
ucapan “wahai fâsiq”, atau kepada orang fasiq yang masih muslim dengan ucapan “wahai kâfir” dll. 

3) Orang yang menasehati menduga kuat bahwa dengan kata-kata keras/kasar akan berefek baik bagi 
yang dinasehati untuk menerima kebenaran. 

4) Memaksudkan kata-kata keras tsb dg niat yang benar.3 

Menasehati Penguasa 

Menasehati penguasa adalah amalan yang sangat utama, bahkan Rasulullah saw katakan sebagai jihad yang 
lebih utama. Dari Abu Sa’id Al Khudri, Rasulullah bersabda: 

  " جائرْأمي"ْْأو"ْْجائرْسلطانْعندْعدلْكلمةْاجلهادْأفضل

Jihad yang paling utama adalah kata-kata yang adil (haq) didepan penguasa yang dzalim atau amir yang 
dzalim. *HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan An Nasa’i dg redaksi berbeda dg sanad shahih+ 

َهَداِءََْحْزَُةْْبُنْ طَِّلبَِْْعْبدَِْسيُِّدْالشُّ
ُ

 َفَأَمرَُهَْونَ َهاُهْفَ َقتَ َلوَُْوَرُجٌلْقَاَلِْإَلِْإَماٍمَْجائٍِرْْامل

“Penghulu syuhada’ adalah Hamzah bin Abdul Muthallib, dan orang yang berkata di hadapan seorang 
penguasa yang zalim, lalu dia memerintahkannya (pada kema’rufan) dan melarangnya (dari kemunkaran), 
kemudian penguasa itu membunuhnya.” (H.R. al-Hakim, Al Mustadrak, 3/215, At Thabrani dalam Al Mu’jamul 
Kabîr, 3/151, Al Haitsami dalam Majma’u az Zawâ-id, 7/205, Al Hakim menyatakan sanadnya shahih menurut 
kriteria Bukhari dan Muslim) 

Bahkan sahabat menganggap merupakan sikap nifaq kalau menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dia 
sampaikan kepada penguasa. 

َىاْنَِفاقًاَقاَلْأُنَاٌسِْلْبِنُْعَمَرْإِنَّاْنَْدُخُلَْعَلىُْسْلطَانَِناْ ُْكنَّاْنَ ُعدُّ  فَ نَ ُقوُلََْلُْمِْخَلَفَْماْنَ َتَكلَُّمِْإَذاَْخَرْجَناِْمْنِْعْنِدِىْمَْقاَل

Manusia berkata kepada Ibnu ‘Umar, Kami memasuki (rumah) penguasa kami, kemudian kami mengatakan 
kepada mereka berbeda dengan apa yang kami katakan tatkala kami keluar dari ( rumah) mereka ( penguasa). 
Ibu ‘Umar berkata: adalah kami menghitungnya sepagai (sikap) nifaq (munafiq). [Shahih Bukhari, 23/421, 
Maktabah Syâmilah] 

                                                             
ْمْٜ٘ٛٔعمانْالبشي،ْدارْ،ْٖٕٗ-ْٖٕٔصْٔجْاليماين،ْالوزيرْإبراىيمْبنْحملمد(ْوالقواصمْالعواصم)ْنظراْ ٖ



Imam Al Ghazali dalam Ihya ‘Ulumiddin, juz 2, hal.357, setelah menceritakan berbagai riwayat para ‘ulama 
menasehati penguasa, beliau menyatakan :  

ْعلىْاتكلواْلكوهنمْالسلطنيْبسطوةْمبالهتمْوقلةْاملنكرْعنْوالنهيْاملعروفبْاألمرْفْوعادهتمْالعلماءْسيةْكانتْفهذه
ْالقاسيةْالقلوبْفْكلمهمْأثرْالنيةْهللْأخلصواْفلماْالشهادةْيرزقهمْأنْتعالْاهللْحبكمْورضواْْنرسهمْأنْتعالْاهللْفضل

ْينجحواْفلمْأحواَلمْأقواَلمْتساعدْملْتكلمواْوإنْفسكتواْالعلماءْألسنْاألطماعْقيدتْفقدْاْلنْوأماْقساوهتاْوأزالْفلينها
ْحبْباستيلءْالعلماءْوفسادْالعلماءْبفسادْامللوكْوفسادْامللوكْبفسادْالرعاياْففسادْألفلحواْالعلمْحقْوقصدواْصدقواْولو

ْْواألكابرْامللوكْعلىْفكيفْاألراذلْعلىْاِلسبةْعلىْيقدرْملْالدنياْحبْعليوْاستولْومنْواجلاهْاملال
“inilah prilaku dan tradisi para ulama dalam ber amar ma’ruf dan nahy munkar dan sedikitnya kepedulian 
mereka terhadap dominasi (ancaman) para penguasa karena mereka menyerahkan dirinya kepada karunia 
Allah Ta’ala agar Dia menjaga mereka, dan mereka ridho dengan keputusan Allah Ta’ala agar Dia memberikan 
syahadah (mati syahid) kepada mereka. Ketika mereka telah mengikhlaskan niat, maka perkataan mereka 
membekas di hati-hati yang keras, dan menghilangkan kekerasannya. Adapun sekarang, para penguasa yang 
tamak telah mengikat lisan-lisan para ‘ulama sehingga mereka diam, dan kalaupun mereka berbicara, 
ucapannya tidak ditopang oleh keadaan (perbuatan)nya sehingga mereka tidak mencapai keberhasilan, 
seandainya mereka benar (ucapan dan perbuatannya) dan mereka bertujuan (memenuhi) hak ilmu (untuk 
disampaikan) niscaya mereka akan beruntung. Kerusakan masyarakat itu akibat kerusakan penguasa, dan 
kerusakan penguasa akibat kerusakan ulama. Adapun kerusakan ulama akibat dikuasai oleh cinta harta dan 
jabatan. Siapa saja yang dikuasai oleh cinta dunia niscaya tidak akan diperhitungkan oleh orang-orang rendah, 
bagaimana lagi oleh para penguasa dan pembesar.” 

Rahasia atau Terang-Terangan? 

Sebagian kalangan ada yang menyatakan bahwa mengoreksi penguasa wajib dengan sembunyi-sembunyi, 
diam-diam, dan tidak boleh terbuka. Lebih dari itu mereka mencela orang-orang yang mengoreksi dengan 
terang terangan, dan mengatakan bahwa ini adalah cara-cara khawârij4. Dalil yang dipakai adalah hadits 
riwayat Imam Ahmad berikut ini: 

رُُهَْقاَلَْجَلَدِْعيَْحَْ َْوَغي ْ َثِِنُْشرَْيُحْْبُنُْعبَ ْيٍدْاِلَْْضَرِميُّ ثَ َناَْصْفَواُنَْحدَّ ثَ َناْأَبُوْاْلُمِغيَِةَْحدَّ اُضْْبُنَْغْنٍمَْصاِحَبَْدارِيَاِْحنَيْفُِتَحْتْدَّ
َْغِضَبِْعَياٌضُْثََّْمَكثَْ لََياِلََْفأَتَاُهِْىَشاُمْْبُنَْحِكيٍمْفَاْعَتَذَرْإِلَْيِوُْثََّْقاَلِْىَشاٌمِْلِعَياٍضَْْفَأْغَلَظَْلُوِْىَشاُمْْبُنَْحِكيٍمْاْلَقْوَلَْحَّتَّ

َْصلَّىْاللَُّوَْعَلْيِوَْوَسلََّمْيَ ُقوُلْ نْ َياْلِلنَّاسَِْأملََْْتْسَمْعْالنَِّبَّ ُىْمَْعَذابًاِْفْالدُّ ْالنَّاِسَْعَذابًاَْأَشدَّ ِْمْنَْأَشدِّ اُضْْبُنَْغْنٍمْيَاْفَ َقاَلِْعيَِْْإنَّ
عَْ َتْسَمْعَْرُسوَلْاللَِّوَْصلَّىْاللَّوُْ ْعَتَْورَأَيْ َناَْماْرَأَْيَتَْأوملَْْ ْعَناَْماَْسَِ ْلَْيِوَْوَسلََّمْيَ ُقولُِْىَشاُمْْبَنَْحِكيٍمَْقْدَْسَِ

ىْالَِّذيَْْمْنْأَرَاَدَْأْنْيَ ْنَصَحِْلُسْلطَاٍنْبَِأْمٍرَْفَلْيُ ْبِدَْلُوَْعَلنَِيًةَْوَلِكنْْ َْكاَنَْقْدْأَدَّ لَِيْأُخْذْبَِيِدِهْفَ َيْخُلَوِْبِوَْفِإْنْقَِبَلِْمْنُوَْفَذاَكَْوِإلَّ
ْلطَاُن،ْيَ ْقتُ َلكََْْأنَْْْخِشيتَْْفَ َهلَّْْاهلِل،ُْسْلطَانَِْْعَلىََْتََْتِئُِْْإذْْْاجلَْرِيُء،ْأَلَْنتَِْْىَشامُْْيَاَْوإِنَّكََْْعَلْيِوَْلوُْ ُْسْلطَانِْْقَِتيلَْْفَ َتُكونَْْالسُّ

َْوتَ َعاَلْْتَ َباَركَْْاهللِْ
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Mughiroh telah menceritakan kepada kami Shafwan telah 
menceritakan kepadaku Syuraih bin ‘Ubaid Al Hadlromi dan yang lainnya berkata; ‘Iyâdl bin Ghanm 
mencambuk orang Dariya ketika ditaklukkan5. Hisyâm bin Hakim meninggikan suaranya kepadanya untuk 
menegur sehingga ‘Iyâdl marah. (‘Iyâdl r.a) tinggal (menetap) beberapa hari, lalu Hisyâm bin Hakim 
mendatanginya, memberikan alasan. Hisyâm berkata kepada ‘Iyâdl: Tidakkah kau mendengar Nabi 
Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: " Orang yang paling keras siksaannya adalah orang-orang yang paling 
keras menyiksa manusia di dunia" ‘Iyâdl bin Ghanm berkata; Wahai Hisyâm bin Hakim, kami pernah 
mendengar apa yang kau dengar dan kami juga melihat apa yang kau lihat, namun tidakkah kau mendengar 
Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam bersabda:  

"Barangsiapa yang hendak menasehati penguasa dengan suatu perkara, maka jangan dilakukan dengan 
terang-terangan, tapi gandenglah tangannya dan menyepilah berdua. Jika diterima memang begitu, jika 
tidak maka dia telah melaksakan kewajibannya” dan sesungguhnya engkau wahai Hisyâm, kamu sungguh 

                                                             
4
 Khawârij, secara harfiah berarti "mereka yang keluar" , sebutan untuk kelompok yang muncul pada pertengahan abad 

ke 7, yang menganggap kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir. 
5 Dalam riwayat lain hal tersebut dilakukan terhadap orang yang enggan membayar jizyah: .. ‘Iyadl bin Ghanm melihat 
rakyat jelata yang dijemur karena masalah jizyah. Lalu ia berkata; saya telah mendengar Rasulullah 
Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: "Allah SWT menyiksa orang yang menyiksa manusia di dunia." (HR. Ahmad, No. 
14793) 



orang yang berani, jika kamu berani kepada penguasa Allah, tidakkah engkau takut dibunuh penguasa, maka 
kau menjadi korban penguasa Allah Tabâroka wa Ta'âla? (HR. Ahmad, hadits no. 15333) 6 

Sanad Hadits 

Hadits ini diriwayatkan dengan dua jalur periwayatan sebagai berikut: 

 

1. ‘Iyâdl bin Ghanm adalah shahabat. Dia termasuk orang yang berbaiat di Baiat Ar-Ridwan, meninggal tahun 
20 H di Syam. 

2. Hisyâm bin Hakim bin Hizam bin Khuwailid al Qurasyi al Asadi. Meninggal pada awal masa kekhilafahan 
Mu’awiyah. Al Hâfidz Ibnu Hajar menyebutnya sebagai shahabat anak seorang sahabat, disebutkan dalam 
shahihayn.7 (Taqribu At Tahdzib hal 572, Maktabah Syamilah) 

3. Syuraih bin ’Ubaid adalah tabi’in. Al Hâfidz Ibnu Hajar Al Asqalani menilai Syuraih dengan : tsiqah banyak 
memursalkan8 hadits9 (Taqribu At Tahdzib hal 265, Maktabah Syamilah). 

4. Shafwan bin ‘Amru bin Harim (Abu ‘Amru) adalah tabi’in kalangan biasa, meninggal pada tahun 155 H. Al 
Hâfidz Ibnu Hajar Al Asqalani mentsiqahkannya. 

5. Abdul Quddus bin Al Hajjaj (Abu Al Mughirah) adalah tabi’ut tabi’in kalangan biasa, meninggal pada tahun 
212 H. Al Hâfidz Ibnu Hajar Al Asqalani mentsiqahkannya. 

Penilaian Para ‘Ulama 

Sanad hadits ini adalah dho’if karena Syuraih bin ‘Ubaid bin Syuraih al Hadlromiy tidak mendengar hadits 
tersebut dari Hisyâm bin Hakim bin Hizam, Syuraih juga tidak mendengarnya dari Iyâdl bin Ghanm jadi kedua 
jalur periwayatan tersebut adalah dho’if, termasuk hadits Munqathi’. Ini sebagaimana ta’liq Syaikh Syu’aib al 
Arna’uth yang menyatakan: 

ْىشامْمنْولْعياضْمنَْساعاًْْلوْيذكرواْملْاِلضرميْعبيدْبنْشريحْلنقطاعو،ْضعيفْإسنادْوىذا
Dan ini adalah sanad yg dho’if karena terputusnya, Syuraikh bin ‘Ubaid Al Hadlromy tidak menuturkan lewat 
pendengaran (simâ’an) dari ‘Iyâdl dan tidak juga dari Hisyâm. 

Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya, Al Marâsîl10 menyatakan: 

ْعتُْ ْاْلُمقدمَْوَلْْاِْلَاِرثْْبنَْْاِْلَاِرثََْْوَلْْأَُماَمةَْْأَبَاْيَْدرِكْْْملَْْْاِلَْْضَرِميُُّْْعبَ ْيدٍْْْبنُُْْشرَْيحُْْيَ ُقولَُْْأيبَْْسَِ
Aku mendengar ayahku berkata: Syuraih tidak berjumpa dengan abu Umâmah, tidak pula al Hârist bin al 
Hârist dan tidak pula Miqdam.  

Jika Syuraih bin ‘Ubaid tidak mendapati (masa) Abu Umâmah r.a yang meninggal tahun 86 H, juga tidak 
menemui al Miqdam bin Ma’di Karb r.a yang meninggal tahun 87 H, maka tidaklah mungkin dia bertemu 
dengan Hisyâm bin al Hakim yang meninggal pada awal masa kekhilafahan Mu’awiyah, lebih-lebih dengan 

                                                             
6 Musnad Imam Ahmad dengan Tahqîq Syua’ib al Arna’uth, Mu’assasah Ar Risâlah, Cet. I. 1421 H, Maktabah Syâmilah 
7
َْسعوْحيثْعمرْحديثْفْالصحيحنيْفْذكرْلوْصحايبْابنْصحايبْاألسديْالقرشيْأسدْابنْخويلدْابنْحزامْابنْحكيمْابنْىشام 

بأجنادينْاستشهدْأنوْزعمْمنْووىمْأبيوْقبلْماتْالفرقانْسورةْيقرأ  
8
 Mursal artinya yang dilepaskan, yang dilangsungkan. Menurut Musthalahul Hadits, mursal adalah istilah  bagi satu hadits 

yang diriwayatkan oleh seorang tabi’in langsung dari Nabi saw dengan tidak menyebut nama orang  (sahabat) yang 
menceritakan kepadanya. 
9
كثياْيرسلْوكانْالثالثةْمنْثقةْاِلمصيْاِلضرميْشريحْابنْعبيدْابنْشريح   

10
 hal. 90, Maktabah Syamilah 



‘Iyâdl bin Ghanm yang meninggal pada tahun 20 H yaitu pada masa amirul mukminin Umar bin Khaththab r.a, 
oleh karena itu mestilah hadist ini, dengan kedua sanad ini termasuk hadits munqathi’ (terputus sanadnya).  

Adakah Riwayat Lain Yang Memperkuat Hadits Ini?  

Riwayat hadits tersebut sampai redaksi : ِْْلِلنَّاس نْ َيا ْالدُّ ِْف َْعَذابًا ُىْم َْأَشدَّ َْعَذابًا ْالنَّاِس َْأَشدِّ ِْمْن  artinya: "Orang) ِإنَّ

yang paling keras siksaannya adalah orang-orang yang paling keras menyiksa manusia di dunia") adalah 
shahih lighairihi11. Hadits semakna juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadits lain, seperti hadits : 

َثِِنْ ،ْْبنُِْْعْرَوةََْْعنِْْْشَهاٍب،ْاْبنَِْْعنِْْيُوُنُس،َْأْخبَ َرينَْْوْىٍب،ْاْبنَُْْأْخبَ رَنَاْالطَّاِىِر،ْأَبُوَْحدَّ َْرُجًلَْْوَجدََْْحِكيٍم،ْْبنَِْْىَشامَْْأَنَّْْالزُّبَ ْيِ
سَُِْْحْصََْْعَلىَْوُىوَْ ْفَ َقالَْْاجلِْْزيَِة،ْأََداءِِْْفْْالنَّْبطِِْْمنَْْنَاًساْيَُشمِّ ْعتُِْْإينَِّْْىَذا؟َْما: :ْيَ ُقولَُْْوَسلََّم،َْعَلْيوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَِْْرُسولََْْسَِ

بُْْاهللَِْْإنَّْ» بُونَْْالَِّذينَْْيُ َعذِّ نْ َياِْفْْالنَّاسَْْيُ َعذِّ ْ«الدُّ
Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb; Telah 
mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair bahwa Hisyâm bin Hakim pernah 
melewati orang di Syam sedang menjemur beberapa orang petani di terik matahari karena tidak membayar 
pajak. Kemudian Hisyâm bertanya; 'Mengapa mereka ini dihukum? ' 'Sesungguhnya saya pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang 
menyiksa orang lain di dunia”. (HR. Muslim) 

Adapun redaksi ...ْ َْعَلنَِيةًْ َْلُو ْيُ ْبِد َْفَل ْبَِأْمٍر ِْلُسْلطَاٍن ْيَ ْنَصَح ْأَْن ْأَرَاَد  Barangsiapa yang hendak menasehati") َمْن

penguasa dengan suatu perkara, maka jangan dilakukan dengan terang-terangan…”), dalam hal ini terjadi 
ikhtilaf: 

 Syaikh Syu’aib al Arna’uth (lahir 1928 M) menilai tambahan ini hasan lighairihi. Bahkan al Albani 
menshahihkannya12. Berikut ringkasan alasan penerimaan tambahan ini: 

Hadits ‘Iyâdl bin Ghanm sebagaimana tersebut sebelumnya, sanadnya lemah karena inqithaa’ 
(keterputusan) antara Syuraih dengan ‘Iyâdl dan Hisyaam. 

Akan tetapi inqithâ’ ini disambung oleh Jubair bin Nufair dalam riwayat Ibnu Abi ‘Âshim (no. 1097) 13, 
namun sanad riwayat ini juga lemah karena kelemahan Muhammad bin Ismâ’îl bin ‘Ayyâsy. Al-Hafizh Ibnu 
Hajar sempat menyebut riwayatnya lalu melemahkannya dengan menyatakan, ”Tapi Muhammad (bin 
Ismail ini) dha’if jiddan (sangat lemah)”.14 

Syuraih juga mempunyai mutâba’ah15 dari ‘Abdurrahmân bin ‘Âidz Al-Azdiy sebagaimana diriwayatkan 
Ibnu Abi ‘Âshim (no. 1098), namun sanad riwayat ini juga lemah karena ‘Abdul-Hamîd bin Ibrâhîm setelah 
kitab-kitabnya hilang hafalannya buruk. 16  

Tetapi ‘Abdul-Hamîd bin Ibrâhîm mempunyai mutâba’ah dari ‘Amru bin Al-Hârits Al-Himshiy dari jalan 
Ishâq bin Ibrâhîm bin Zibrîq, dari ‘Amru bin Al-Haarits Al-Himshiy, dari ‘Abdullah bin Sâlim. Sanad hadits ini 
juga lemah karena Ishâq bin Ibrâhîm bin Zibrîq, an Nasa’i menyatakannya “tidak tsiqah”,  al Albani sendiri 
menyatakan sebagai sangat lemah (dho’if jiddan).17  
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 Dinamakan dengan Shahih Ligahairihi karena shahihnya hadits tersebut bukan karena sanad hadits tersebut, namun 
karena bergabungnya hadits-hadits  yang lain kepadanya 

 
12

ٕٕ٘صْْٕجْْْ-السنةْختريجْفْاجلنةْظللْعاصمْومعوْأيبْالسنةلبن   
13 Yakni pada  hadits dalam As Sunnah Li Ibni Aby ‘Ashim no 1097:  

ثَ َنا دَُْْحدَّ ثَ َناَْعْوٍف،ْْبنُُُْْمَمَّ دَُْْحدَّ رُُْقَالَْ:ْقَالَُْْعبَ ْيٍد،ْْبنُِْْشرَْيحَِْْعنُْْْزْرَعَة،ْْبنَِْْضْمَضمَِْْعنَْْْأيب،ْثناِْإَْسَاِعيَل،ْْبنُُُْْمَمَّ ْضُِْعَياْقَالَْْ،نُ َفْيرُ ُْبنُُُُجبَ ي ْ
َْوَلِكنَْْْعَلنَِيًة،ْيُ ْبِدهَِْْفَلَْْأْمرٍِْْفُْْسْلطَانٍْْلِِذيْيَ ْنَصحََْْأنَْْْأرَادََْْمنْْ:ْيَ ُقولَُْْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاهللَُْْصلَّىْاللَّوَِْْرُسولََْْتْسَمعْْْملَْْْأَوَْ:َْحِكيمٍْْْبنَِْْلَِِشامَِْْغْنمٍْْْبنُْ

 َلوَُْْعَلْيوِْْالَِّذيْأَدَّىَْقدَْْْكانََْْوِإلََّْْفَذاَك،ِْمْنوُْْقَِبلَْْفَِإنِْْْبِو،ْفَ َيْخُلوْبَِيِدِه،ْلَِيْأُخذْْ
14 Al-Ishabah 4/510 
15 mutaba’ah atau mutabi’ adalah suatu riwayat yang mengikuti periwayatan orang lain dari guru yang terdekat atau 
gurunya guru (hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lebih dari satu orang dan terletak bukan pada tingkat sahabat Nabi, 
namun tabi’in). 
16

 Ibnu Hajar Al Asqalany, Taqrîbu at Tahdzîb, hal 332: ْمكسورةْقافُْثْاملثناةْبفتحْتقيْأبوْاِلضرميْإبراىيمْابنْاِلميدْعبد
حفظوْفساءْكتبوْذىبتْأنوْإلْصدوقْاِلمصي . 

17 Al-Albani dalam Silsilah al  Ahâdîtsu adh  Dha’îfah, 2/181 menyatakan: 

ُْممدَْحصُْمدثْوكذبو"ْْبشيءْليس:ْ"ْْداودْأبوْوقال"ْ.ْْبثقةْليس:ْ"ْْالنسائيْقالْ،ْجداْضعيفْزبريقْبنْإبراىيمْبنْإسحاقْوأبوه 
اْبلدهْبأىلْأعرفْوىوْالطائيْعوفْبن  (“Dan ayahnya (ayah Amr) yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Zibriq adalah dhaif  jiddan. An-

Nasa`iy mengatakannya, tidak tsiqah, Abu Daud mengatakannya, “Bukan apa-apa”, bahkan muhaddits daerah Hims yaitu 



Mereka menyatakan walaupun semua hadits tersebut lemah, namun menurut penilaian mereka dalam 
setiap thabaqah sanad saling menguatkan satu dengan yang lainnya. 

 Syaikh Muqbil menilai tambahan bahwa mengoreksi penguasa harus secara diam-diam adalah tambahan 
yang dho’if karena syadz, dalam Tuhfât Al Mujîb, menulis: 

 

"Telah tetap dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda, "Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kebenaran 
di sisi penguasa yang zalim", dan kata-kata "di sisi" (‘indiyyah) tidaklah mesti bermakna rahasia dan harus 
bersama penguasa saja (rahasia).  

Adapun hadits : "Siapa yang memiliki nasehat untuk penguasa maka hendaknya dia menasehatinya secara 
rahasia", hadits ini asalnya ada di Shahih Muslim tanpa tambahan ini. redaksi hadits tersebut yang ada di 
Shahih Muslim adalah "Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang menyiksa manusia di dunia" dan tidak 
disebutkan tambahan ini. Maka haruslah ditelaah tambahan ini (yakni tambahan menasehati harus secara 
rahasia), jika para perawi yang meriwayatkan tambahan itu semisal dengan para perawi yang tidak 
membawakan tambahan maka tambahan tersebut adalah tambahan yang bisa diterima. Demikian pula, jika 
perawi yang membawakan tambahan itu punya nilai lebih dari pada perawi yang tidak membawakan 
tambahan maka tambahan tersebut adalah juga tambahan yang diterima, adapun jika tambahan tersebut 
adalah tambahan yang kurang kuat maka status tambahan tersebut adalah tambahan yang syadz, dan 
(tambahan) redaksi di atas adalah (tambahan) yang syadz. (Tuhfât Al Mujîb, hal 164) 

Penilaian tentang kelemahan hadits sirriyyatun nashîhat (nasehat dg rahasia) di atas juga dinyatakan oleh Dr. 
Muhammad bin Abdullah al Mas’ary, beliau menjelaskan panjang lebar kelemahan hadits ini dari berbagai segi 
dalam kitabnya, Muhâsabatul Hukkâm, hal 261 – 299. 

Pemahaman Hadits: Cara Menasehati Penguasa 

Hadits ini menjelaskan salah satu adab dan uslub/cara menasehati penguasa, yakni hendaklah tidak 
mengungkap aibnya ditengah masyarakat, hal ini juga berlaku untuk menasehati individu, termasuk orang tua 
dalam mendidik anak-anaknya dan guru terhadap murid-muridnya.  

 وقالْالشافعي:ْمنْوعظْأخاهْسراْفقدْنصحوْوزانوْ،ْومنْوعظوْعلنيةْفقدْفضحوْوخانوْ

Imam Asy Syafi’i berkata : barang siapa menasehati saudaranya secara rahasia maka sungguh ia telah 
menasehati dan menghiasi saudaranya, dan barang siapa menasehatinya secara terang terangan (didepan 
publik) maka sesungguhnya ia telah membuka kejelekannya dan menghianatinya. *Abu Nu’aim, Hilyatul 
Auliya, 9/140] 

Terlepas dari ikhtilaf kesahihan hadits tersebut, walaupun penulis lebih memilih pendapat yang mendho’ifkan, 
dan penulis mengambil pandangan bahwa hadits dho’if boleh digunakan untuk sekedar menjelaskan fadhilah 
amal, bukan untuk menentukan status halal/haramnya perbuatan, jika hadits ini dipakai dengan konteks yang 
benar, dalam perkara yang tepat, maka bisa memberikan kebaikan pada umat dan negara dan menjaga 
stabilitas negara. Disisi lain, kalau dipakai bukan pada tempatnya, hadits ini bisa dijadikan senjata oleh bangsa 
penjajah dan kaki tangannya untuk membodohi umat agar penjajahan mereka ‘stabil’ dan kekuasaan mereka 

                                                                                                                                                                                                                
Muhammad bin Auf Ath-Tha`iy yang merupakan orang yang paling tahu tentang penduduk negerinya sendiri 
menganggapnya pendusta.) 

  



berjalan dengan aman, lancar dan terkendali untuk senantiasa melakukan berbagai kemaksiatan dan 
pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah SWT. 

Adapun bagi orang yang menganggap tambahan hadits tersebut shahih/hasan, maka tidak bisa kemudian 
otomatis difahami bahwa larangan tersebut hukumnya haram, apalagi sampai menyematkan label ‘khawarij’ 
atau label tidak layak lainnya, sebab: 

1) Tidak semua kalimat yang berbentuk larangan/nahyu (di dalam al Quran dan Sunnah) pasti berimplikasi 
hukum haram. Sighat nahyu bisa saja berimplikasi tahrim (haram), karahah(tidak disukai), al-
irsyad(penjelasan) dan lain-lain. Larangan yang tersebut di dalam hadits Imam Ahmad hanya menunjukkan 
makna al-irsyad dan rukhshah belaka, ini ditunjukkan beberapa hal antara lain: 
a. Kalimat “Jika diterima memang begitu, jika tidak maka dia telah melaksakan kewajibannya” 

menunjukkan rukhsoh (keringanan) bahwa menyampaikan dengan rahasia sudah cukup untuk 
melepaskan diri dari dosa, baik nasehatnya diterima atau ditolak. 

b. Perkataan 'Iyâdl bin Ghanm, "… tidakkah engkau takut dibunuh oleh penguasanya Allah, dan engkau 
menjadi orang yang terbunuh oleh penguasa Allah tabaaraka wa ta’aala", menunjukkan bahwa 
beliau sedang mengingatkan saudaranya, Hisyâm bin Hakim, tentang resiko yang bisa terjadi jika 
menasehati penguasa dengan terang-terangan, bukan mengingatkan atas kemaksiyatan yang 
dilakukan oleh Hisyâm bin Hakim. Ditambah lagi Hisyâm juga mengoreksi pejabat lain, seperti Umair 
bin Sa’ad dengan terang-terangan, bahkan Iyâdl sendiri juga mengoreksi dengan terang-terangan 
(riwayatnya di point berikutnya) 

2) Banyak riwayat yang menjelaskan keharusan berkata benar dimana saja, tidak harus rahasia, baik kepada 
penguasa atau bukan, semisal hadits dari ’Ubaidah bin Ash-Shamit radliyallaahu ’anhu ia berkata :  

 لَئِمٍَْْلْوَمةَْْاللَّوِِْْفََْْنَافُْْلَُْْكنَّا،َْحْيثَُماْبِاَِلقِّْْنَ ُقولَْْأَوْْْنَ ُقومََْْوأَنْْْ...

”… dan agar kami selalu berbuat dan berkata dengan kebenaran dimanapun kami berada tanpa takut celaan 
dan hinaan dalam menjalankan perintah Allah” (HR. Bukhari no. 7199, Dâru Thûqi an Najâh, Maktabah 
Syâmilah) 

3) Menyembunyikan apa yang seharusnya disampaikan adalah salah satu ciri sifat nifâq. Imam Bukhariy 
meriwayatkan: 

َىاْنَِفاقًاَْقاَلْأُنَاٌسِْلْبِنُْعَمَرْإِنَّاْنَْدُخُلَْعَلىُْسْلطَانَِناْفَ نَ ُقوُلََْلُْمِْخَلَفَْماْنَ َتَكلَُّمِْإَذاَْخَرْجَناِْمنْْ ُْكنَّاْنَ ُعدُّ  ِعْنِدِىْمَْقاَل

Manusia berkata kepada Ibnu ‘Umar, Kami memasuki (rumah) penguasa kami, kemudian kami mengatakan 
kepada mereka berbeda dengan apa yang kami katakan tatkala kami keluar dari (rumah) mereka ( penguasa). 
Ibu ‘Umar berkata: adalah kami menghitungnya sebagai (sikap) nifaq (munafiq). [Shahih Bukhari, 23/421, 
Maktabah Syâmilah] 

Hadits ini menunjukkan bahwa mereka tidak harus datang sendirian, bisa di fahami dari lafadz inna nadkhulu 
(sesungguhnya kami memasuki…) dan pengingkaran Ibnu ‘Umar r.a akan sikap mereka yakni : “kemudian kami 
mengatakan kepada mereka berbeda dengan apa yang kami katakan tatkala kami keluar” menunjukkan 
bahwa dalam kondisi tidak sendirianpun tetap dituntut berkata haq didepan penguasa, artinya ketika 
penguasanya berbuat melanggar syara’ maka harus juga dinyatakan sebagai melanggar syara’, bukan malah 
dicarikan alasan, hujjah atau udzur untuk membenarkan penguasa, namun tetap perlu diperhatikan bahwa 
perkara tersebut adalah benar-benar pelanggaran syara’ bukan sekedar masalah khilafiyyah –yang kebetulan 
pendapat penguasa berbeda dengan pendapat dirinya.  

4) Dalam riwayat lain, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur ‘Urwah bin Zubair bahwa ‘Iyâdl bin Ghanm 
justru pihak yang mengingkari penyiksaan karena masalah jizyah, tanpa ada tambahan harus rahasia, 
bandingkan dengan hadits yang ada tambahan menyuruh menasehati secara rahasia (no. 15333), justru 
Iyâdl adalah pihak yang menyiksa. 

ثَ َنا َْقالَُْْعَمَر،ْْبنُُْْعْثَمانَُْْحدَّ ،َْعنِْْيُوُنُس،َْأْخبَ رَنَا: ْأَنَّْْأَنَّوُُْْعْرَوَة،َْعنْْْالزُّْىرِيِّ ُسونَْْنَ َبطًاْىرَأََْْغْنمٍْْْبنَِْْعَياضَْْبَ َلَغُو ِْفُْْيَشمَّ
ْعتُِْْإينِّْ:ْفَ َقالَْْاجلِْْزيَِة، بَُْْوتَ َعاَلْْتَ َباَركَْْاهللَِْْإنَّْ:ْ"يَ ُقولَُْْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَِْْرُسولََْْسَِ بُونَْْالَِّذينَْْيُ َعذِّ نْ َياِْْفْْالنَّاسَْْيُ َعذِّ ْالدُّ

Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Umar berkata; telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-
Zuhri dari 'Urwah telah sampai kepadanya dari seseorang bahwa, 'Iyâdl bin Ghanm melihat rakyat jelata yang 
dijemur karena masalah jizyah. Lalu berkata; saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: " Allah subhanahu wata'ala menyiksa orang yang menyiksa manusia di dunia." (HR. Ahmad, No 
15334, Syu’aib Arna’uth menyatakan marfu’ shahih lighairihi) 

Hadits di bawah ini juga bicara mengoreksi pejabat dengan terang-terangan, tanpa tambahan yang 
dipermasalahkan. 



ثَ َنا ثَ َناَْسْعٍد،ْْبنِْْإِبْ رَاِىيمَْْْبنُْْيَ ْعُقوبَُْْحدَّ ِو،َْعنِْْْشَهاٍب،ْاْبنَِْْأِخيْاْبنَُْْحدَّ ْقَالََْْعمِّ ،ْْبنُُْْعْرَوةَُْْأْخبَ َرينْ: ْْبنَِْْعَياضََْْأنَّْْالزُّبَ ْيِ
سَُْْوُىوََِْْحْصَِْْبَعاِملَِْْمرَّاِْحزَاٍم،ْْبنَِْْحِكيمِْْْبنََْْوِىَشامََْْغْنٍم، ْمِس،ِْفْْأَنْ َباطًاُْيَشمِّ ُْفَلُن؟ْيَاَْىَذاَْما:ْلِْلَعاِملَِْْأَحُدُِنَاْفَ َقالَْْالشَّ

ْعتُِْْإينِّْ بَُْْوتَ َعاَلْْتَ َباَركَْْاهللَِْْإنَّْ":ْيَ ُقولَُْْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَِْْرُسولََْْسَِ بُونَْْالَِّذينَْْيُ َعذِّ نْ َياِْفْْالنَّاسَْْيُ َعذِّ ْ"الدُّ
Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami anak saudara 
Ibnu Syihab dari pamannya berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az-Zubair 'Iyâdl bin Ghanm dan 
Hisyâm bin Hakim bin Hizam melewati pejabat Himsh yang sedang menjemur rakyat jelata di matahari, lalu 
salah satunya berkata kepada pejabat tadi, kenapa itu wahai fulan saya telah mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Allah subhanahu wata'ala akan menyiksa orang yang menyiksa 
manusia di dunia." (HR. Ahmad, No 15336, Syu’aib Arna’uth menyatakan marfu’ shahih) 

ثَ َنا ثَ َناْوَِكيٌع،َْحدَّ مَِّة،ْأَْىلِِْْمنْْْبِأُنَاسٍَْْمرَّْْأَنَّوُِْْحزَاٍم،ْاْبنَِْْعنِْْأَبِيِو،َْعنُْْْعْرَوَة،ْْبنُِْْىَشامَُْْحدَّ ْمسِِْْفْْأُِقيُمواَْقدْْْالذِّ اِم،ْالشَّ ْبِالشَّ
ْعتَُْْأينَِّْْأْشَهدُْ:ْفَ َقالَْْاْْلَرَاِج،ِْمنََْْشْيءٌَْْعَلْيِهمْْْبَِقيَْ:َْقاُلواَْىُؤَلِء؟َْما:ْفَ َقالَْ ْاهللَِْْإنَّْ:ْ"يَ ُقولَُْْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاهللَُْْصلَّىْاهللَِْْرُسولََْْسَِ

بَُْْوَجلََّْْعزَّْ بُونَْْالَِّذينَْْاْلِقَياَمةِْْيَ ْومَْْيُ َعذِّ رُْْيَ ْوَمِئذٍْْالنَّاسَِْْوأَِميُْ:ْقَالَْ"ْالنَّاسَْْيُ َعذِّ َْعلَْيِو،َْفَدَخلَْ:ْقَالَِْْفَلْسِطنَي،َْعَلىَْسْعدٍْْْبنُُْْعَمي ْ
ثَوُْ َْسِبيَلُهمَْْْفَخلَّىَْفَحدَّ

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Hisyâm bin 'Urwah dari bapaknya 
dari Ibnu Hizam dia pernah melewati orang-orang dzimmi yang dijemur di bawah matahari di Syam. Lalu dia 
bertanya, ada apa dengan mereka? Mereka menjawab, mereka masih memiliki tanggungan khoroj (pajak 
yang dibebankan kepada para orang kafir yang berada di bawah kekuasaan Islam). Lalu (Hakim bin Hizam 
Radliyallahu'anhuma) berkata; saya bersaksi saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: " Allah 'Azzawajalla pada Hari Kiamat menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia" (Hisyâm 
Radliyallahu'anhu) berkata; Amir mereka di Palestina pada waktu itu adalah 'Umair bin Sa'ad. Hisyâm berkata; 
lalu (Hakim Radliyallahu'anhu) menemuinya  (‘Umair) dan berbicara kepadanya maka dia (‘Umair) melepaskan 
mereka(yakni orang yang dijemur). (HR. Ahmad, No 15330, Syu’aib Arna’uth menyatakan sanadnya shahih 
menurut syarat Muslim) 

Dari riwayat-riwayat tersebut, sebenarnya bisa dirinci sebagai berikut: 

a. Hisyâm bin Hakim telah mengingkari dan mengingatkan secara terang-terangan Iyâdl bin Ghanm ketika 
Iyâdl menyiksa orang di Dariya karena tidak membayar jizyah (hadits no. 15333), dan Iyâdl mengambil 
faedah dari Hisyâm sehingga setelah itu Iyâdl termasuk orang yang mengingkari penyiksaan terhadap 
manusia, bahkan dengan terag-terangan, hal ini bisa dilihat dalam hadits no. 15334 dan hadits no 15336. 

b. Pengingkaran Ibnu Hizam terhadap ‘Umair bin Sa’ad ketika menjadi pejabat Palestina, yang menjemur 
ahludz dzimmah dalam masalah jizyah (riwayat no. 15330), beliau melakukan pengingkaran terang-
terangan, baru kemudian masuk menemui ‘Umair dan membahas persoalan tersebut. 

c. Hadits-hadits  tersebut di atas, semua itu diriwayatkan ‘Urwah bin Zubair yang menjumpai Hisyâm dan 
mendengarnya secara langsung sebagaimana dalam Shahih Muslim, akan tetapi memang ‘Urwah tidak 
berjumpa dengan Iyâdl yang wafat pada masa ‘Umar, namun dia mendengar kisah selengkapnya dari 
Hisyâm yang menyaksikan langsung kejadian, dan saat itu Hisyâm beserta Iyâdl. Lalu ‘Urwah 
menyampaikan kisah tersebut, dan dalam banyak riwayat hanya menyebut Hisyâm (no. 15330) karena 
Hisyâm adalah gurunya langsung, adakalanya juga menyebut Iyâdl sendiri, seperti hadits no. 15334, atau 
Iyâdl beserta Hisyâm (hadits no. 15336).  

Bagaimana bisa difahami haram menasehati penguasa dengan terang-terangan dengan alasan hadits Iyâdl 
(yang dho’if atau minimal dipertentangkan) yakni hadits no. 15333, sementara Iyâdl sendiri (atau Hisyâm 
bersama Iyâdl) justru menasehati penguasa, yakni ‘Umair bin Sa’ad, dengan terang terangan, dalam kasus 
dan tema yang sama (hadits no. 15336). Lihat pula ‘Umair bin Sa’ad, tidak mempermasalahkan cara shahabat 
tersebut mengingkari apa yang dilakukannya dengan terang-terangan sebelum menemuinya, namun beliau 
langsung melepaskan orang yang dijemur tersebut. 

Yang lebih ajaib, Syaikh Abdus Salam bin Barjas dalam Mu’âmalatul Hukkâm fi Dhau’i Al-Kitâb wa As-Sunnah, 
setelah menguatkan hadits tsb dengan merujuk al Albani, dengan menyatakannya shahih, bukan hasan 
sebagaimana diduga orang, apalagi dho’if, beliau menyatakan bahwa hadits ini adalah pokok dalam hal 
merahasiakan nasehat terhadap penguasa18. Bagaimana bisa hal yang pokok dibangun di atas hadits yang 
diperselisihkan keshahihannya?  

5) Banyak juga riwayat lain yang menunjukkan bahwa para shahabat tidaklah mengharamkan menasehati 
penguasa dengan terang-terangan, ada pula sahabat yang memilih menasehati dengan rahasia, ini 

                                                             
التبعةْمنْذمتوْوخلتْبرىءْفقدْالوجو،ْىذاْعلىْبالنصحْقامْإذاْالناصحْوأنْالسلطان،ْنصيحةْإخفاءْفْأصلْاِلديثْوىذا 18  ... 



menunjukkan bahwa menasehati penguasa, baik dengan terang-terangan atau  rahasia adalah hal yang 
diperbolehkan syara’.  Diantara riwayat tersebut adalah: 
a. Ubadah bin Shamit r.a  menasehati Mu’awiyyah dengan terang-terangan  dalam kasus riba fadhl 

ثَ َنا ثَ َناْاْلَقَوارِيرِيُُّْْعَمرَْْْبنُْْاللَّوُِْْعبَ ْيدَُْْحدَّ امُِْْكْنتَُْْقالَِْْقَلبَةََْْأيبَْْعنْْْأَيُّوبََْْعنْْْزَْيدٍْْْبنََُْْحَّادَُْْحدَّ ْْبنُُْْمْسِلمُِْْفيَهاَْحْلَقةٍِْْفْْبِالشَّ
ثَْْْلوُْْفَ ُقْلتَُْْفَجَلسَْْاأْلَْشَعثِْْأَبُوْاأْلَْشَعثِْْأَبُوَْقاُلواْقَالَْْاأْلَْشَعثِْْأَبُوَْفَجاءََْْيَسارٍْ ْقَالَْْالصَّاِمتِْْْبنُِْْعَباَدةََْْحِديثََْْأَخانَاَْحدِّ

ةٍِْْمنْْْآنَِيةٌَْْغِنْمَناِْفيَماَْفَكانََْْكِثيَةًَْْغَنائِمَْْفَ َغِنْمَناُْمَعاِويَةُْْالنَّاسَِْْوَعَلىَْغزَاةًَْْغَزْونَاْنَ َعمْْ ِْفْْيَِبيَعَهاْأَنَْْْرُجًلُْْمَعاِويَةَُْْفَأَمرَِْْفضَّ
ْعتُِْْإينِّْْفَ َقالَْْفَ َقامَْْالصَّاِمتِْْْبنَُْْعَباَدةَْْفَ بَ َلغََْْذِلكَِْْفْْالنَّاسُْْفَ َتَسارَعَْْالنَّاسِْْأَْعِطَياتِْ َهىَْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاللَّوَُْْصلَّىْاللَّوَِْْرُسولََْْسَِ ْيَ ن ْ

َىبِْْبَ ْيعَِْْعنْْ َىبِْْالذَّ ةِْْبِالذَّ ِعيِْْبِاْلبُ رَِّْْواْلبُ رِّْْبِاْلِفضَّةَِْْواْلِفضَّ ِعيَِْْوالشَّ ًناِْبَسَواءٍَْْسَواءًِْْإلَّْْبِاْلِمْلحَِْْواْلِمْلحِْْبِالتَّْمرَِْْوالتَّْمرِْْبِالشَّ ِْبَعنْيٍَْْعي ْ
ثُونَْْرَِجالٍْْبَالَُْْماَْأَلْْفَ َقالََْْخِطيًباْفَ َقامَُْْمَعاِويَةََْْذِلكَْْفَ بَ َلغََْْأَخُذواَْماْالنَّاسُْْفَ َردَّْْأَْرَبْْفَ َقدْْْاْزَدادََْْأوْْْزَادََْْفَمنْْ َْرُسولَِْْعنْْْيَ َتَحدَّ

اِمتِْْْبنُُْْعَباَدةُْْفَ َقامَِْْمْنوَُْْنْسَمْعَهاْفَ َلمَْْْوَنْصَحُبوَُْْنْشَهُدهُُْْكنَّاَْقدَْْْأَحاِديثََْْوَسلَّمََْْعَلْيوِْْاللَّوَُْْصلَّىْاللَّوِْ ةَْْفََأَعادَْْالصَّ ْقَالَُْْثَّْاْلِقصَّ
َثنَّْ ْعَناِْبَاْلَُنَحدِّ َلةًُْْجْنِدهِِْْفَْْأْصَحَبوَُْْلْْأَنْْْأُبَاِلَْْماَْرِغمََْْوِإنَْْْقالََْْأوُْْْمَعاِويَةَُْْكرِهََْْوِإنَْْْوَسلَّمََْْعلَْيوِْْاللَّوَُْْصلَّىْاللَّوَِْْرُسولِِْْمنَْْْسَِ َْلي ْ

ثَ َناََْنَْوهَُْْأوَْْْىَذاََْحَّادٌَْْقالََْْسْوَداءَْ يًعاُْعَمرََْْأيبَْْواْبنُْْإِبْ رَاِىيمَْْْبنُِْْإْسَحقَُْْحدَّ ابَِْْعْبدَِْْعنَْْْجَِ ْسَنادِِِْْبََذاْأَيُّوبََْْعنْْْالث ََّقِفيِّْْاْلَوىَّ ْاْْلِ
ََْنَْوهُْ

Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar Al Qawariri telah menceritakan kepada kami Hammad 

bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dia berkata, "Ketika di negeri Syam, saya mengikuti suatu halaqah (majlis 

ilmu), ternyata di situ juga ada Muslim bin Yasar. Tidak lama kemudian Abu Al Asy'ats datang." Abu Qilabah 

melanjutkan, "Lalu orang-orang yang ikut bermajlis berkata, "Abu Al 'Asy'ats telah datang, Abu Al 'Asy'ats 

telah datang!" Ketika ia telah duduk, maka aku pun berkata kepadanya, "Riwayatkanlah hadits kepada 

saudara kami, yaitu hadits Ubadah bin Shamit." Dia menjawab, "Baiklah. Suatu ketika kami mengikuti suatu 

peperangan, dan dalam peperangan tersebut ada juga Mu'awiyah, lalu kami mendapatkan ghanimah yang 

melimpah ruah yang di antaranya adalah wadah yang terbuat dari perak. Mu'awiyah kemudian menyuruh 

seseorang untuk menjual wadah tersebut ketika orang-orang menerima pembagian harta ghanimah, maka 

mereka beramai-ramai menawarnya, ternyata hal itu sampai di telinga 'Ubadah bin Shamit, maka ia pun 

berdiri dan berkata, "Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan 

jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai, 

barangsiapa melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba." Lantas mereka menolak dan tidak jadi 

mengambilnya. Dan hal itu sampai ke telinga Mu'awiyah, maka dia berdiri dan berkhutbah, dia berkata, 

"Kenapa ada beberapa lelaki mereka menyampaikan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 

padahal kami telah bersama beliau dan kami tidak pernah mendengar hal itu dari beliau?" lantas Ubadah bin 

Shamit berdiri dan mengulangmi ceritanya. Kemudian dia berkata, "Sungguh, kami akan senantiasa 

meriwayatkan apa yang kami dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, walaupun Mu'awiyah 

tidak menyukainya." Atau dia berkata, "Saya tidak peduli padanya walau harus dipecat dari tentaranya ketika 

berada di malam hari yang sangat gelap gulita." Hammad mengatakan, "Ini, atau seperti itu." Telah 

menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar semuanya dari Abdul Wahhab Ats Tsaqafi 

dari Ayyub dengan isnad seperti ini." (HR. Muslim). 

b. Abu Said Al Khudri r.a  mengoreksi Marwan (Amir Madinah) dengan terang-terangan dalam kasus 

shalat ‘Ied 

Dalam Shahih Bukhory (no. 956), Abu Said al Khudri berkata:  

اِْفْطرٍْْأَوَْْْأْضًحىِْفْْاْلَمِديَنةِْْأَِميَُْْوُىوََْْمْرَوانََْْمعََْْخَرْجتَُْْحَّتََّْْذِلكََْْعَلىْالنَّاسُْْيَ َزلْْْ...ْفَ َلمْْ َناْفَ َلمَّ ْبَ َناهُِْْمْنبَ رٌِْْإَذاْاْلُمَصلَّىْأَتَ ي ْ
ْلتِْْْبنَُْْكِثيُْ َلةِْْقَ ْبلََْْفَخَطبََْْفاْرتَ َفعََْْفَجَبَذينْْبِثَ ْوِبوَِْْفَجَبْذتُُْْيَصلِّيَْْأَنْْْقَ ْبلَْْيَ ْرَتِقَيوُْْأَنْْْيُرِيدَُْْمْرَوانَُْْفِإَذاْالصَّ ْرتَُْْْلوُْْفَ ُقْلتُْْالصَّ َْغي َّ

رٌَْْواللَّوِْْأَْعَلمَُْْماْفَ ُقْلتُْْتَ ْعَلمَُْْماَْذَىبََْْقدَْْْسِعيدٍْْأَبَاْفَ َقالَْْوَِْواللَّ ْبَ ْعدَْْلََناَّْنِْلُسونََْْيُكونُواْملَْْْالنَّاسَِْْإنَّْْفَ َقالَْْأَْعَلمَُْْلِْْمَّاَْخي ْ
َلةِْ ْالصََّلةِْْقَ ْبلََْْفَجَعْلتُ َهاْالصَّ

"…Manusia senantiasa melaksanakan (tata cara shalat hari raya) seperti apa yang beliau (Nabi saw) 
laksanakan, hingga pada suatu hari aku keluar bersama Marwan -yang saat itu sebagai Amir di Madinah- 



pada hari raya Adlha atau Fithri. Ketika kami sampai di tempat shalat, ternyata di sana sudah ada mimbar 
yang dibuat oleh Katsir bin Ash Shalt. Ketika Marwan hendak menaiki mimbar sebelum pelaksanaan shalat, 
aku tarik pakaiannya dan dia balik menariknya, kemudian ia naik dan khuthbah sebelum shalat. Maka aku 
katakan kepadanya, "Demi Allah, kamu telah merubah (sunnah)!" Lalu dia menjawab, "Wahai Abu Sa'id. Apa 
yang engkau ketahui itu telah berlalu." Aku katakan, "Demi Allah, apa yang aku ketahui lebih baik dari apa 
yang tidak aku ketahui." Lalu dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang tidak akan duduk (mendengarkan 
khutbah kami) setelah shalat. Maka aku buat (khutbah) sebelum shalat." 

c. Umar Bin Khattab r.a  dikoreksi secara terang-terangan 

Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 2/243 – 244, Dâru Thayyibah Lin Nasyri wat Tawzî’, Cet. II, 
Maktabah Syâmilah, menceritakan bahwa ketika Umar bin Al Khathab Radhiallahu ‘Anhu menyampaikan 
khutbah di atas mimbar, dia menyampaikan bahwa Umar hendak membatasi mahar sebanyak 400 Dirham, 
sebab nilai itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, jika ada yang lebih dari itu maka 
selebihnya dimasukkan ke dalam kas negara. Hal ini diprotes langsung oleh seorang wanita, di depan manusia 
saat itu, dengan perkataannya:  

َْقالَِْْدْرَىٍم؟ْأَْربَِعِماَئةَِْْعَلىَْصَداقَ ُهمْْْالنَِّساءَْْيَزِيُدواْأَنْْْالنَّاسَْْنَ َهْيتَْْاْلُمْؤِمِننَي،ْأَِميَْْيَا ْنَ َعمْْ: ْفَ َقاَلتْْ. ْعتَْْأََما: ْْاللَّوُْْأَنْ َزلََْْماَْسَِ
ْعتَْْاأَمَْ:ْفَ َقاَلتَْْْذِلَك؟َْوَأيُّْ:َْقالَْْاْلُقْرآِن؟ِْفْ َْوِإْْثًاْبُ ْهَتانًاْأَتَْأُخُذونَوَُْْشْيًئاِْمْنوُْْتَْأُخُذواَْفلِْقْنطَارًاِْإْحَداُىنََّْْوآتَ ْيُتمْْ:ْيَ ُقولُْْاللَّوََْْسَِ

َقوُْْالنَّاسُِْْكلَُّْْغْفرًا،ْاللَُّهمَّْْ:فقال:ْقال[ْٕٓ:ْالنساء]ُْمِبيًنا َْأنْْْنَ َهْيُتُكمُْْْكْنتُِْْْإينِّْ:ْفَ َقالَْْاْلِمْنبَ رَْْفَ رَِكبََْْرَجعَُْْْثَّ.ُْعَمرَِْْمنْْْأَف ْ
َْأَحبََّْْماَْمالِوِِْْمنْْْيُ ْعِطيَْْأَنَْْْشاءََْْفَمنِْْْدْرَىٍم،ْأَْربَِعِماَئةَِْْعَلىَْْصَداِقِهنَِّْْفْْالنَِّساءََْْتزِيُدوا

“Wahai Amirul mu’minin, engkau melarang manusia dari memberi mahar buat wanita melebihi 400 Dirham?” 

Umar menjawab: “Benar.” Wanita itu berkata: “Apakah kau tidak mendengar firman Allah: “ …. sedang kamu 
telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil 
kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan 
yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?.” (QS. An Nisa (4): 20) Umar menjawab; “Ya Allah 
ampunilah, semua manusia lebih tahu dibanding Umar.” Kemudia Umar pun meralat keputusannya.  
Kemudian naik ke mimbar dan berkata: “dahulu aku melarang kalian untuk membayar mahar wanita lebih dari 
400 dirham, maka (sekarang) barang siapa yang mau (silakan) memberi dari hartanya sebanyak yang dia 
suka”. Mengutip Al Hâfidz Abu Ya’la, Imam Ibnu katsir mengatakan: sanadnya jayyid qawiy (baik lagi kuat)19.  

Dalam riwayat tersebut Umar r.a tidak mengingkari cara wanita tersebut menasehatinya dengan terang-
terangan, begitu pula sahabat yang lain. Jika menasehati dg terang-terangan mereka fahami haram, tentulah 
para sahabat r.a tidak akan membiarkan peristiwa itu tanpa memberi nasehat pada wanita tersebut, minimal 
mereka akan menyatakan: “wahai ibu, ibu memang benar, namun cara ibu itu haram dilakukan”. 

 

 

(bersambung..) 

                                                             
19

 Walaupun Syaikh al Albany dalam Irwa’ul Ghalil (6/348) mendho’ifkannya, namun pendho’ifan al Albani tidak kemudian 
memastikan bahwa Al Hâfidz Abu Ya’la keliru dalam menilai sanad riwayat ini. 


	Cara Menasehati Penguasa
	1. Muqaddimah
	2. Jenis Kemaksiyatan
	3. Lemah Lembut atau Keras?
	Menasehati Penguasa
	Rahasia atau Terang-Terangan?
	Sanad Hadits
	Penilaian Para ‘Ulama
	Adakah Riwayat Lain Yang Memperkuat Hadits Ini?
	Pemahaman Hadits: Cara Menasehati Penguasa
	a. Ubadah bin Shamit r.a  menasehati Mu’awiyyah dengan terang-terangan  dalam kasus riba fadhl
	b. Abu Said Al Khudri r.a  mengoreksi Marwan (Amir Madinah) dengan terang-terangan dalam kasus shalat ‘Ied
	c. Umar Bin Khattab r.a  dikoreksi secara terang-terangan



