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(Penjelasan bagi yang salah faham terhadap Hizbut Tahrir)t

Pengantar,
Ketika kita membaca sekilas tulisan tentang Hizbut Tahrir di situs PP Nurul

Huda pasti sangat menarik, Mengapa? Karena topik yang dikaji adalah topik yang
berkaitan dengan Islam dan kaum Muslimin. Kita, sebagai bagian dari kaum
Muslimin, tentu harus menjadikan problem multi dimensional kaum Muslimin sefta
semua hal yang berkaitan dengan kaum Muslimin sebagai qadhiyyah kita. Kita tidak
boleh memilikj karakter yang digambarkan oleh seorang penyalr:

a."4 Jl?rr d/ rr u_ri

Wahai anakku sesungguhnya ada sebagian laki-laki yang seperti binatang ternak
Dalam wujud seorang laki-laki yang (bisa) mendengar dan melihat

Dia cerdas (kreatif) terhadap setlap musibah yang menimpa hartanya
Tapi apabila menimpa agamanya dia sama sekali tidak merasa

Sayangnya, tulisan tersebut bukan hanya tidak benar, tapi sudah masuk
kategori fitnah. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Abdullah al-Harari dan Firqah
al-Ahbasy. Dalam booklet ALGhaffah Al-Imaniyah Fl Mafasld At-Tahririyyah,
Abdullah al-Harari telah melemparkan fitnah terhadap Hizbut tahrir secara
serampangan bahkan dengan mengabaikan kaedah-kaedah ilmiah.

Meski belum clear benar apakah tulisan yang dimuat di situs PP Nurul Huda
tersebut merupakan kesimpulan dari penelitian terhadap kitab-kitab Hizbut Tahrir,
atau sekedar copy paste dari tulisan yang terdapat pada kutaib Al-Gharrah Al-
Imaniyah Fi Mafasid At-Tahririyyah., yang pasti memang ada kesamaan tema,
tuduhan serta metode kajian yang dipakai. Itu yang pertama.

Kedua, jika kita mengkaji tulisan tersebut, secara bisathah kita dapat
menyimpulkan bahwa 'penyesatan' terhadap Hizbut Tahrir ala PP Nurul Huda adalah
kategoti jari'an fi al-fatawa wa i'thail hukmi (gegabah dalam berfatwa dan penetapan
hukum). Sikap inl adalah sikap yang dijauhi oleh para ulama' salaf. Bahkan ada
diantara mereka mengkategorikan siapa saja yang berkarakter sepefti itu layak
diragukan keikhlasannya.

A/hasil, tulisan tentang Hizbut Tahrir yang dimuat di situs PP Nurul Huda
tersebut amat disayangkan, Mengapa? Karena, disamping merupakan sikap gegabah
dalam memberikan fatwa, juga sama artinya dengan menyampaikan begitu saja apa
yang di dengar atau yang di baca tanpa melakukan kajian yang mendalam atas
sumber yang dijadikan acuan. Ini adalah kebohongan. Rasulullah SAW bersabda2:

' Oleh Musthafa A Murtadlo
2 Lihat Imam Muslim, Shahlh Muslim iuz I hal 15
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"Cukuplah seseorang (dikatakan) berbohong apabila dia menyampaikan semua hal
yang dia dengar"(Hadits dikeluarkan oleh Imam Muslim).

Dalam kitab Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi, Syeikhul Islam al-Hafidz Abi
Zakaria Yahya an-Nawawi menjelaskan3:
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"...dan pengertian hadits dan atsar dalam topik tersebut, di dalamnva terdaDat
larangan untuk menyampaikan set iap hal  yang didengar oleh manusia,  karena
biasanya dia mendengar (berita) yang benar maupun yang dusta. Apabila dia
menyampalkan setiap hal yang dia dengar, sungguh dia telah berbohong karena
menyampaikan hal-hal yang tidak terjadi. Dan (telah dibahas) di deoan bahwa
(menurut) madzhab Ahlu al-Haq bahwa bohong itu adalah menyampaikan berita atas
sesuatu yang berbeda dengan faktanya, dan di dalamnya tidak disyaratkan adanva
unsur kesengajaan. Tapi kesengajaan tersebut merupakan syarat bahwa
kebohongan tersebut merupakan perbuatan dosa. Wallahu a'tam .

Mestinya pengelola situs pp Nurul Huda meneliti dengan cermat, terutama
isnad, khabar yang sampai pada mereka. Sehingga fldak terjebak pada kekeliruan
akibat sikap cero_boh atau sembrono. Tentang pentingnya isnad atas khabar, Imam
Ibn Sirin berkataa: "(Mereka) pada awalnya tidak bertanya tentang isnad, namun
ketika terjadi fitnah beri identitas rijal kalian, lalu dia akan dioeriksa aoabila
(termasuk) ahlus sunnah maka diambil tapi jika termasuk ahlul bid'ah maka ianqan
diambil hadits mereka"

Imam Abdul lah Ibn al-Mubarak barkatas:

"Isnad itu adalah bagian dari dien, kalaulah bukan karena isnad maka orang akan
berkata semaunya".

Jika pengelola situs PP Nurul Huda melakukan hal tersebut, tentu tidak akan
begitu gegabah 'menyesatkan' Hizbut Tahrir. Dalam Islam menyesatkan seseorang
apalagi secara kolektif bukan perkara sepele. Karena konsekuensinya bisa jadi
menyangkut masalah ushul, bukan hanya sekedar masalah furu'. Sekali lagi, kita
tidak boleh terjebak pada sikap lari'an fi al-fatawa wa l,tha,il hukmi.

Berdasarkan fakta diatas, kami akan paparkan dua hal. pertama, siapa
Abdullah al-Harari al-Habasyi dan firqah al-Ahbasy. Kedua, kajian tiap maudhu,yang
dibahas dalam situs PP Nurul Huda.

Pertama, tentang Abdullah al-harari dan Firqah al-Ahbasy. Fakta adanya
kesamaan maudhu' a/-bahts dan thariqatul bahfs dalam situs pp Nurul Huda denqan
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3 syeikhul Islam al-Imam al-Hafidz Abi zakaria yahya an-Nawawi, shahlh /vlusrm br syarhi an-Nawawt,
juz I hal 6
' Lihat Imam Muslim, Shahih Mustim, juz I hal 34. Lrhat Imam Muslim Shahih Muslim, iur I hal 38



tulisan Abdullah al-Harari al-Habasyi di dalam bookler al-Gharah al-Imanilyah fi
lvlafasid at-Tahririyyah, memaksa kita untuk terpaksa menyimpulkan bahwa tulisan
tersebut kemungkinannya adalah: (1) Copy-paste tulisan Abdullah al-Harari dalam
booklet diatas, atau (2) paling tidak penulis terinspirasi dengan tulisan tersebut.
Karena itu ahsan kalau saya sampaikan data-data tentang siapa Abdullah al-Harari
dan Firqah a/-Ahbasy dari sumber-sumber yang berkompete_n.

Abdullah al-Harari datang ke Lebanon tahun 1950". Dia hijrah ke Lebanon
setelah mengobarkan fitnah melawan umat Islam di Kota Harar, Ethiopia, dengan
melakukan konspirasi dengan rezim diktator Kafir Ethiopia, Hilasilasi. Nama
lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad asy-Syaibi al-Abdari al-Harari al-
Habasyi.T Menurut majalah al-Wathanul Arabi, masih banyak kontroversi seputar
tokoh ini, antara lain tentang nasab dan tanggal lahirnyau.

Untuk mendiskripsikan lebih jauh siapa Abdullah al-Harari yang juga pendiri
Firqah al-Ahbasy di Lebanon, kami akan paparkan tiga hal.

Pertama. sikap Abdullah al-Harari terhadap Shahabat Rasulullah SAW serta
para ulama' Ahlu as-Sunnah wa al-.Iama'ah. Abdullah al-Harari banyak mencela
Shahabat RA, khususnya Muawiyyah bin Abi Sufyan RAe. Dia berkata:

LrB &t liiy tlyt:1 a ;":; qE * ,*t "C

"Bahwa di dalam hatinya tidak ada perasaan takut pada AIlah dan tidak pula
ketaqwaan (pada-Nya). Dia laki-laki culas".
Bahkan dia menyatakan bahwa mereka yang melawan Ali bin Abi Thalib RA

ada

mati
dalam keadaan mati jahiliyyahlo.

Dia juga mencela para ulama' terkemuka
Muarrikh al-Kabrr Imam al-Hafidz adz-Dzahabi
berkata:

A4 Q Jit c -.-.,- ."^iJr Or $i lil1

"Apabila dikatakan bahwa adz-Dzahabi itu durjana, sudah pada temp_atnya".
Syeikh Abil iz al-Hanafi dia diskripsikan sebagai Jahmi, sesat dan kafir". Pada
majalah resmi mereka, Manarul Huda, disebutkan bahwa al-Muhaddith Syeikh
Abdullah al-Hararl dan muridnya mengkafirkan Ibnu Taimiyyah dan Sayyid
Quthub13.

Kedua, pendapat dan fatwa 'nyleneh' Abdullah al-Harari dan Firqah a/-
Ahbasy. AlHabasyi menyatakan bahwa al-Qur'an itu adalah tbarah dari
Kalamullah yang majazi sifatnyara. Padahal umat Sayyidina Muhammad SAW baik

6Lihat majalah al-Wathan al-Arabi, volume 908, karena konspirasi dengan rezim Hilasilasi yang kafir
serta tiran tersebut dia mendapat gelar 'kehormatan' di Ethiopia ketika itu dengan Syeikh al Fitnah.
7 Lihat http://www.anti habashis.com
sLihat maialah al-Wathan al-Arabi. volume 9OB
e Lihat Abiullah al-H atari, Sharih al-Eayanhal. 702
t0 Lihat Abdullah al-Harari, Idzharu al-Aqidati as-sunniwah, hal 182.
" Lihat buku mereka, Syarith, al-Wajhu aLAwwalhal 143
t2 lihat Abdullah al-H abasyi, Idzharu al-Aqidatl as-Sunniryah hal 237.
'r Lihat f4ajalah Manar a/-Huda volume 22hal24. Padahal az-Zabidi menggelari Ibnu Taimirryah dengan
Syeikhul Islam (Ittlhafu as-Sadah iuz I hal 123&221), as-Suyuthi (aLHawi li al-Fatawa, juz IV hal 537),
dan Ibnu Thulun (a/-Qa/a'id a/-Jauhariwah hal 576).
to Lihat Abdulfah al-Habasyi, an-Nahju as-Salim hal 26, Idzharu al-Aqtdah as'Sunniryah hal 59, dan
Bughyatu ath -Thallb hal IB

panutan umat. Dia menggelari a/-
dengan khabits (durjana)rt. Dia



muda maupun tua tahu bahwa al-Qur,an i tu Kalamul lah yang hakiki ls.

Al-Habasyi meyakini, bahwa Allah SWT tidak berkuasa aras segala sesuatu,
Allah hanya berkuasa atas kebanyakan sesuatul6. Al-Habasyi juga mengklaim bahwa
sungguh Allahlah yang memberikan i'anah pada orang kafir untuk menjadi kafirlz.
Dia juga memfatwakan keborehan men- tasharuf*an zakat untuk diberikan pada
anaknya sendiri yang sudah bajjgh18. padahal kaum Muslimin Ahlu as-sunnah wa al-
jama'ah sepakat ketidakbolehan men- tasharrufkan zakat untuk pokok dan cabang
(yang dimaksud dengan pokok daram Kaedah Ushur adalah Bapak dan ]bu keatas,
sedangkan cabang adalah anak ke bawah).

Bukan hanya itu, aj-Harari juga menguatkan hadits-hadits dha,if serta
maudhu'untuk mendukung "madzhabnya" dan mendha' i fkan banyak sekar i  hadi ts
shahih yang tidak mendukung ',madzhabnya". 

Sikap ini tervisualisasi dengan sangat
gamblang dalam bukunya al-Maultd an-Nabaw/s.

Ketioa. Fatwa ulama' terhadap Abdullah al-Harari dan Firqah al-Ahbasy. Sikap
resmi Jami'ah al-fuhar asy-Syarif Mesir terhadap frrqah ar-Ahbasy. Ketika firqah ar-
Ahbasy mengklaim ada rvou dengan universitas ar-Azhar untuk mendirikan cabang
di Lebanon, Dr Umar Hasyim sebagai Rais Jamibh al_Azhar mengirim surat pada
kantor Rabithah Alam Islaml dan menegaskan bahwa: (1) firqah al_Ahbasy tidak
iltizam secara totar pada ar-Qur'an dan as-sunnah dan fihak ar-Azahar menyatakan
tidak ada hubungan apapun dengan mereka.(2) Bahwa informasi adanya MOU
antara al-Azhar dan Firqah al-Ahbasy untuk mendirikan cabang ar-Azhar di Lebanon
adalah tidak benar20. Inilah risalah lengkap Dr Umar Hasyim2l:
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'Lihat Abu syuhaib Abdur Aziz bin syuhaib ar'Mariki, a/-Magalat as-sunniyyah fr Kasyfi Dharalati alFirqati al-Habasyiyyah hal 7'" Lihat al-Habasyi, Idzharu a/-Aqldah as-Sunniwah, hal 40
" Lihat al-Habasyi, an-Nahju as-Salim, hal 67'" Lihat Abu syuhaib Abdur Aziz bin syuhaib alqariki, al-Maqalat as sunniwah fr Kasyfi Dha/alati a/-Firqatial Habasyiwdh hal ,/, juga aaa pdda retaman ceramahnya'' Lihat Mdktabalu Misyktkh al Islamiwah, Lentang maudhu'al_Ahbasy-Surat Dr Umar Hasyim yang tertanqgal 28 Agustus 2001, dikirim meialui faks dan djterima oleh KantorKaortnan Atam lstami tanggal 3 September 2001, pk 13,00 setelah dzuhur. luga bisa dicek dihttp://www. Anti habashis.com
" idem
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FaINa, Hai'ah Kibar al-lJlama'Saudi Arabia, tentang Abdullah al-Harari al-

Habasyi dan Fiqah al-Ahbasy. Fatwa nomor 19606. Berikut kutipannya22:
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Fatlva diatas menegaskan bahwa: (1) kelompok al-Ahbasy firqah yang sesat/ keluar

dari jama'atul Muslimin dan wajib kembali pada yang haq/ (2) Tidak boleh berpegang

pada fatwa kelompok ini, (3) tidak percaya terhadap apa yang mereka katakan.

Masih banyak fatwa ulama' Ahlu as-Sunnah wal Jama'ah yang lain yang menegaskan

sesatnya Abdullah al-Harari dan Firqah al-Ahbasy.

Selain itu, Firqah ini juga menghalalkan semua cara untuk meraih tujuan

mereka. Buktinya antara lain, untuk mendongkrak popularitas Syeikh mereka,

mereka mengklaim bahwa Abdullah al-Harari adalah Mufti Ethiopia2r. Komunitas

Muslim Ethiopia di Norwegia menegaskan bahwa klaim tersebut bohong2a. Saat

Abdullah al-Harari berkunjung ke Norwegia, dia sempat diajak bicara dengan bahasa

Ethiopia oleh komunitas Muslim Ethiopia disana. Dia sama sekali tidak mengerti.

Bagaimana mungkin Mufti Ethiopia tidak mengerti bahasa Ethiopia? Komunitas

lvluslim Ethiopia tersebut juga menegaskan bahwa di Ethiopia tidak ada Mufti'

Mereka tidak mengenal Abdullah al-Harari, mereka hanya mengenal Syeikh Syarif

Abdu an-Nur25. Mereka juga menggelari syeikh mereka dengan gelar-gelar yang
'tidak patut' disandang oleh Abdullah al-Harari. Misalnya meraka menyebut Abdullah

22Lihat http://www .anti habashis.com
'?3 Lihat Abdullah al-Harari, Maqalat as-sunniwah, hal04
24 Lihat http://www. Anti habashis.com. padahal menurut madzhabahlu al haq al-ghayah la tubarrir al-

washilah (bahwa tujuan itu tidak menghalalkan semua cara)
25 idem



al-Harari dengan al-Hafidz al-Abdari26. Tentu dengan harapan
menyangka bahwa Abdullah al-Harari termasuk Ulama' kenamaan
layaknya al-Hafidz an-Nawawi atau al-Hafidz Ibn Hajar.

Dengan data singkat diatas, dan tentu masih banyak lagi,
kalau kita menjadikan Abdullah al-Harari atau buku-buku yang
ma'khadz apalagi sebagi panutan.

agar masyarakat
di bidang Hadits

rasanya gharib
dia tulis sebagai

Selanjutnya bi at-Tafsllkita kaji tiap maudhu,.
1, Masalah Pengangkatan Khalifah

Di situs PP Nurul Huda dikatakan: " Di antara kesesatan Hizbuttahrir dan bukti
menyempalnya kelompok ini dari mayoritas umat Islam adalah pernyataan mereka
bahwa orang yang meninggal dengan tanpa membaiat seorang kholifah maka
matinya adalah mati jahiliyah. Artinya menurut mereka matinya orang tersebut
laksana matinya orang-orang penyembah berhala. Berarti menurut mereka, dalam
kurun waktu 100 tahun terakhir, seluruh orang muslim yang menlnggal, matinya
dalam keadaan mati jahiliyah, sebab sejak saat itu dunia Islam vakum dari khalifah.
Sementara Khilafah Islamiyah tertinggi yang mengurus seluruh keperluan umat Islam
terputus sejak lama. Umat Islam yang pada masa sekarang tidak mengangkat
kholifah, mereka sesungguhnya mempunyai udzur (alasan yang diterima), yang
dimaksud umat Islam disini adalah rakyat, karena terbukti rakyat tidak memiliki
kemampuan untuk mendirikan khilafah dan mengangkat seorang khalifah. Lantas
berdosakah mereka jika memang tidak mampu? Bukankah Allah Tahla berfirman:

Q63 :aril1 r6.r."J 'il r-.ii ,i,r .,lJ.(1 'i

'Allah tidak membebankan terhadap satu jiwa kecuali apa yang ia sanggup
melakukanya". (Q.S. Al Baqoroh 268)

Pertama, tentang pengeftian hadits. pemahaman penulis terhadap hadits
diatas senada yang dinyatakan oleh penulis al-Gharrah:
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[Kalimat ini merupakan bagian dari pemutarbalikan kata dari konteksnya, karena
hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari lbn 'Umar dengan redaksi, "Siapa saja
yang melepaskan dlri dari ketaatan, maka dl Hari Kamat kelak dla akan menghadap
Allah tanpa mempunyai alasan. Siapa saja yang mati, sementara di atas pundaknya
tidak ada bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahrliyah. " Mereka menyampaikan
hadits tersebut kepada masyarakat, dan mengulang-ulang bagian, Siapa saja yang
matL sementara di atas pundaknya tidak ada bal'at, maka dla mati dalam keadaan
jahiliyah." dengan asumsi mereka, bahwa itu berlaku untuk siapa saja yang tidak
membahas masalah khalifah dengan mereka, sebagaimana yang selalu diungkapkan
oleh mulut mereka.

Padahal, makna hadits tersebut tidak sepefti yang mereka asumsikan. lvlaknanya
tak lain adalah siapa saja yang melawan khalifah, dan tetap sepefti itu hingga mati,
maka kematiannya adalah mati jahiliyah. Itu persis sepefti yang ditunjukkan oleh
hadits Muslim dari Ibn 'Abbas dari Nabi saw. yang menyatakan, 'Siapa sala yang
tidak menyukai sesuatu pada amirnya, hendaknya bersabar. Sebab, tak ada seorang
pun yang melepaskan diri dari kekuasaan, meski hanya sejengkal, kecuall dia mati
dalam keadaan matijahtliyah. "

Pernyataan Nabi, 'Mati dalam keadaan mati jahliyah." Menjelaskan, bahwa
orang yang mati dalam keadaan jahiliyah adalah orang yang dijemput kematian,
sementara dia tetap membangkang dari penguasa.

Maka, nyata kebatilan pandangan mereka, penyelewengan dan tujuan mereka
untuk membingungkan kaum Muslim hingga mereka mengikutinya dan membai'at
pemimpin mereka, Taqiyudd-in an-Nabhani, yang telah mengklaim jabatan khilafah
dan dibai'at oleh jamaahnya."

Bantahan:
Dengan menyandarkan pada hadits:

: " ,  : . ^ ,  : ,  - , . ,  . . .  t ; ' - .  t  - . -  - i . , . ^ - . - , - . , " :({+q 4+! Qv at4.44., J."+f ':t^ .)aJ .d 44-> ) fLP' fl.q cir .s4J at', Jf rJ.t 
Crt J/,'

Barangsiapa yang melepaskan (tangan) dirinya dari ketaatan, maka (dia) akan
berjumpa dengan Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hq1ah. Dan barangstapa
mati sementara di atas pundaknya tidak ada bai'at, maka matinya dalam keadaan
jahi/iyah.

Penulis al-Gharrah, para pengikutnya dan yang sefaham dengan dia mengatakan,
bahwa (yang dimaksud dengan) mati jahiliyah itu hanya berlaku untuk orang yang
melawan penguasa, jika dia dijemput oleh kematian, sementara dia tetap seperti itu.
It4ereka yang mengatakan itu lupa atau sengaja pura-pura lupa, bahwa lafadz yang
berbentuk umum (shiyagh a/-'umum) menunjukkan hukum yang bersifat umum.
Pada bagian kedua hadits tersebut terdapat lafadz umum, yaitu: man yang
menunjukkan lafadz umum, lalu kata bai'atun yang berbentuk nakirah munafiyah,
juga termasuk lafadz umum. Jadi keumuman hadits tersebut adalah perkara yang
sangat jelas. Imam asy-Syirazi berkata2s:

" 'Abdullah al-Harari. Ibld. hal.2t-23.
28 Lihat Imam asy-Syirazi, al-Luna'fii Ushul al-Fiqh, hal 86-87
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Di dalam kitab diatas, Imam asy-Syirazi menegaskan bahwa lafadz-lafadz yang
menunjuk pada makna umum ada empat. Antara lain, asma' al-mubhamah dan an'
nafi fii an-nakiraf (huruf nafi yang masuk pada isim nakirah). l4aka siapapun yang
mengerti bahasa Arab dan istinbath tentu akan mengetahui bahwa kalimat:

1 . ,  _ .  : ,  _ D " .
,,c:lnq 4-+ jU ct-) "4:t J .rl J Jb./J,,

"Dan barangsiapa mati sementara di atas pundaknya tidak ada bai'at, maka matinya
dalam keadaan lbhiliyah. "

adalah berbentuk umum. Artinya apabila khalifah ada, seorang Muslim wajib
berbaiat, dan dalam keadaan tidak adanya Khalifah seorang f4uslim harus melakukan
aktivitas yanq bisa mewujudkannya. Disamping itu, mafhum da(i hadits tersebut juga
menyatakan demikian, yakni nash tersebut menyatakan wajibnya membaiat Khalifah
yang jlka tidak dilakukan, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ini
merupakan dalil (penunjukkan) yang jelas, bahwa jika tidak ada (Khalifah), maka
wajib menjalankan aktivitas untuk mewujudkannya.

Karena itu, penyesatan terhadap makna hadits tersebut dimaksudkan untuk
mengacaukan kaum Muslim agar kaum Muslim tidak beranjak menjalankan aktivitas
untuk mewujudkan Khalifah dan membaiatnya supaya tidak mati dalam keadaan
jahi l iyah.

Selanjutnya, penulis tersebut menegaskan, aftinya menurut mereka matinya
orang tersebut laksana matinya orang-orang penyembah berhala. Berarti menurut
mereka, dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, seluruh orang muslim yang
meninggal,  mat inya dalam keadaan mati  jahi l iyah.

Afdha/, sebelum kita bahas hal tersebut, kita perhatikan pendapat para
ulama'tentang waj ibnya imamah atau khi lafah. Syeikhul  Is lam al- Imam al-Haf ldz an-
Nawawi berkata2e:

'?e Lihat Syeikhul Islam al-Imam al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Ma-Wa al-Nawawj, Raudhah
dth-Tha/lbin wa Umdah a/-Muftin iuz I hal 387
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Pasal kedua tentang wajibnya imamah (khilafah) dan pejelasan metode-metodenya.
iralah merupakan suatu keniscayaan bagi umat adanya imam yang menegakkan
::arna dan menolong/ memenangkan as-Sunnah serta menolong yang didzalimi dan
nienunaikan hak-hak serta menempatkan hak tersebut pada tempatnya. Saya
iejaskan, kata Imam an-Nawawi, bahwa pengangkatan imamah adalah fardhu
Kihyah...". Imam al-Hafidz an-Nawawi menegaskan bahwa pengangkatan imam
alalah fardf-u kifayah. Lalu apa pengertian fardhu kifayah? Imam asy-Syirazi
menjelaskan":

J+ *-" Je JdJl .:lji -bn-r ).: c-rt-blt a C- a 
"l5 

* 
"t-, el""il Cr! eLLll r)J lj) j.ai

j: .;p !,rir1 4e 6'i,-eJt ) cJt a;i1 :t6t6 qtif j,t a,i Jw a;js c L-rtJt r_r-9 r.+ 'jl 
"r!r

,ftJr ;r L;,.' alu$r a' gi1 ;a a, 1t!i

" fashal. Apabila terdapat khitab dengan lafadz umum maka masuk di dalamnya
siapa saja yang kitab tersebut visible baginya dan perbuatan tersebut tidak gugur
atas sebagian karena perbuatan sebagian (yang lain), kecuali atas apabila syara'
datang di dalamnya, dan Allah menetapkan bahwa khitab tersebut adalah fardhu
kifayah. Seperti jihad, mengkafani jenazah, menshalatkan dan menguburkannya.
l'1aka apabila kwajiban tersebut telah selesai ditunaikan (disini Imam sy-Syirazi
menggunakan ungkapan " agaama", bukan "qaama'i dalam bahasa arab kata
"aqaama" aftinya adalah " ja'alahu yaqumu'z'1oleh siapa saja yang mampu, gugurlah
(kwajiban) tersebut atas yang lain". Inilah Fardhu Kifayah.

Alhasil, ghanb-kah kalau Hizbut Tahrir berpendapat bahwa menegakkan
khilafah itu wajib, yang salah satu dalilnya adalah hadits bai'ah serta menegaskan
bahwa kwajiban tersebut berlaku bagi seluruh kaum Muslimin? Bukankah fardhu
kifayah yang difahami para ulama'antara lain Imam asy-Syirazi diatas adalah selama
krvajiban tersebut belum tertunaikan, maka seluruh kaum Muslimin tetap terbenani
taklif lersebut sampai kaum Muslim selesai menunaikannya?

Selanjutnya penulis, sembari berkontemplasi menyimpulkan, "aftinya
menurut mereka matinya orang tersebut laksana matinya orang-orang penyembah
berhala. Berarti menurut mereka, dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, seluruh
orang musl im yang meninggal,  mat inya dalam keadaan mati  jahi l iyah".  Mat inya
laKsana matinya penyembah berhala? Seakan-akan Hizbut Tahrir yang menyatakan
hal tersebut. Padahal itu adalah kesimoulan Denulis sendiri. Hizbut Tahrir tidak
pernah mengatakan hal tersebut. Hizbut Tahrir bari'un min hadzal qaal Hizbut Tahrir
hanya menegaskan apa yang terdapat dalam hadits.

Benarkah pengertian "maata mitatan- jahiliwatan" jtu mati layaknya
penyembah berhala? Imam as-Sindi menjelaskan":

" Imam asy-Syirazi, al Luna'n Ushultl Fiqh, hal 82, Nama lengkap beliau, rahimahullah, Abi Ishaq bin
Ali asy-Syirazi, wafat tahun 476 H.
"' Lihat Qamusul Maurid, bagian huruf "qaf"
" Lihat Imam as-Sindi, Syarah Sunan an-Nasa'., juz V hal434



... jijr ,rf' A: Jtatc il+ql, J"i o1-"G c,u tr4r,
'  ) : -  , ,ang dimaksud adalah mat i  sesat layaknya matinya ahl i  jahi l iyah, tapi  yang
: - : . i -C bukan kufur . . . "
-- ' -  :  -Haf ldz an-Nawawi menielaskan33:

,'61 eL": U .j-t il * ;,, pa'y ato ,)-c : 4;
: :  - ,3:  sepeft i  s l fat  mat inya mereka (ahl i  Jahi l iyah) di t jn jau dar i  s is i  bahwa mereka

. : s : - :  t anpa  imam " .
.ladi pengertian "mata mltatan jahillyyah" itu bukan mati kafir, tapi mati

: :  : -  ieadaan tersesat,  dan mereka mati  dalam kedaan kosong tanpa imam.
Kedua, tenlang pengertian isthitha'ah (kemampuan), penulis menyatakan: ',...

--:: Islam yang pada masa sekarang tidak mengangkat khalifah, mereka
!:s-'rgguhnya mempunyai udzur (alasan yang diterima). Yang dimaksud umat Islam
: s -r adalah rakyat, karena terbukti rakyat tidak memiliki kemampuan untuk-sidlrikan khilafah dan mengangkat seorang khalifah. Lantas berdosakah mereka
_ . :3 memang t idak mampu?

Sebelum mengkaji lebih jauh, akan sangat baik jika kita cermati pengertian
" -:an Allah SWT:

1286: o lJ '1 ' .e; l t t ld ; l ' i j< , -  u
-:am ai-Hafidz lbnu Katsir dalam Tafslr al-Qur'an al-Adzlm menjelaskan3a:

... &\b og r-i ;K .j gi "k -,: U L^rij irl -u-! 1" ,19,

... dan flrman-Nya " k,_.J'!1 f*O ,ilr .,i.1<r ! " adalah bahwa tidak dibebankan

:3da seseorang melebihi kemampuannya".
rmam ai-Qufthubi dalam Tafsir al-Jami' ll Ahkam a/-Qur'an menjelaskan secara
:anjang lebar sebagai ber ikut35:

_.- t.r-rt .3-rlt-9 alr-LJ t :g-,rJr1 .,s?+, a\9.-;*6-r yir c^ii-(-J "Jr ,-r..q E ,"!r e -qKJr

_-'j i'l tjrj.lir Ji ,-J.aJr Jt"ri n.. 6)rr ailr Jlj 4 t..,, r!,il -il<2 X a:i .rb Jw At .p .?f
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'Taklif 
itu adalah perintah untuk hal-hal yang memberatkan padanya dan'ungkapan) suatu perintah itu membebani artinya bahwa perkara tersebut telah

membebaninya. Itulah yang dikemukakan oleh al-Jauhari. Sedangkan a/-wus'u
edalah kemampuan dan kesungguhan. Ini adalah informasi yang sifatnya pastj. Allah
ia'ala menegaskan bahwa Allah tidak mentakiifkan hamba sejak turunnya ayat
iersebut dengan ibadah baik yang merupakan aktifitas hatl atau anggota tubuh
{ecual i  dalam batas kemampuan seorang mukal laf  dan dalam l ingkup pengetahuan
serta niatnya. Dengan ayat ini terangkatlah kesusahan atas kaum lyuslimin dalam
menjelaskan hal-hal  yang membahayakan".

Dua mufassir terkemuka diatas telah memaparkan pada kita dengan sangat
Eamblang apa pengeft ian ayat 286 dar i  Surah al-Baqarah diatas. Benar bahwa Al lah
telah menegaskan binashshln sharlh bahwa Dia tidak akan mentaklifkan pada
hamba-Nya perkara yang di luar kemampuannya. Pada ayat 16 dar i  Surah at-

" tihat Syeikhul Islam al Imam aFHafidz an Nawawl, Shahih Mus/jm bl Syarhl an Nawawi, )rz VI ha)

ro Lihat Imam al-Hafidz Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir, Tafs/r al-eur'an a/-Adzim, )uzIhatT3t15 Lihat Imam al-Qurthubi, Tafsir al-lami' li Ahkam a/-eur'an, Jui tt nd qZg
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-3-:^3bun 
Allah SWT memerintahkan kita untuk beftaqwa sesuai dengan isthitha'ah

\ : - .  A: lah berf i rman:

116 :ya,Jr; d,h-.l, ,ill llirt,
:. -' zftdz Ibnu Katsir menjelaskan36:

u L ,t;al*,.Ji uo @t e c-+'r"5 ng-llbr dr<. gi "f,:'.b:-l u .llr ry;U" l'1w ot;1

:;.:,,-$ a.e n<-i t 1;,.h'.,r r.! d3 lFg yU r.,(yi rj!,, :tLJ 41, ,6,1 (JL".,1r Jyl Jr! ;Jr!

'Dan 
f l rman-Nya Ta'ala "  "  maksudnya adalah dengan kesungguhan dan

<enampuan kalian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dua kitab shahih darj
::i Hurairah RA, dia berkata: bahwa Rasulullah SAW: ,, aDabila aku oerintahkan
€lian dengan suatu perintah maka tunaikan berdasarkan kemampuan kalian.
;:dangkan perkara yang aku larang untuk kalian maka jauhilah ... ".

Inilah yang telah ditegaskan Allah SWT atas kita, Allah tidak akan
rentaklifkan suatu kwajiban yang diluar kemampuan kita. pertanyaannya adalah,
-3akah mengangkat seorang khalifah untuk menerapkan hukum Allah itu kwajiban
,'ang diluar kemampuan kita? Memang kalau kwajiban tersebut hanya dilaksanakan
-. eh individu-individu kaum lYuslimin, tentu akan melampaui batas kemampuan
rareka. Tapi kita harus ingat bahwa kwajiban mengangkat seorang Imam atau
{ralifah tersebut adalah kwajiban yang sifatnya wajib kifa'i, sebagaimana ditegaskan
ileh Imam an-Nawawi diatas. Artinya selama kwajiban tersebut belum tertunaikan
.naka kwajiban mengangkat seorang khalifah tetat dibebankan atas seluruh kaum
:'iuslimin. Adalah Imam Saifuddin al-Amidi, antara lain, yang menjelaskan bahwa dari
segi kwajiban sebenarnya fardhu'ain dan kifayah sama. Beliau menegaskan3T:

.r-...- J-pJ ,,,?f j\ 4z.r eU<Jr ,.r1o r.?lrlj ,J-Jt r_.a lJ ,r_l et..ei r,e ,Jl .j 4juj1 ;JLJI

Laj g.:.ljl

masalah yang ke dua. Tidak ada perbedaan (menurut ashab kita) antara wajib ain
dan wajib kifayah. Dari sisi kwajiban. Karena keutuhan batas kwajiban atas
<eduanya".

Jadi kwajiban menegakkan khilafah adalah kwajiban kita semua kaum
f iuslimin. Tidak sungguh-sungguh untuk menegakkan khilafah, tanpa udzur syar'i,
ientunya secara syar'i terkategorikan sebagai penelantaran kwajiban yang
dlbebankan Allah atas kita. Apatah lagi diam, menghambat atau bahkan melawan
perJuangan tersebut.

Khulashatu/ qau/ kwajiban mengangkat seorang Imam atau khalifah adalah
iardhu bagi seluruh kaum Muslimin, dan yang mengabaikan hal tersebut tanpa udzur
qlar'i berdosa.

2. Masalah Qadha'  dan Qadar

Di s i tus PP Nurul  Huda dicantumkan "Lebih sesat lagi ,  Hizbuttahr i r  menyatakan
bahwa seorang hamba adalah pencipta perbuatannya yang ikht iar i  (di lakukan atas

16 Lihat Imam al Hafidz Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsi, Tafsirul eur,anll Adzin, Juz II ha) 8717 Imam Saifuddin alAmidi, al-Ihkam fii ushul al-Ahian, luz lial IO0

l l



Ja-r kemauanya). Sementara hanya perbuatanya yang bersifat idlthirari (perbuatan
t€r|l 3i luar inisiatifnya seperti detak jantung, takut, menggigil karena dingin dan
e --rain) yang dic iptakan oleh Al lah"

:al yang sama juga dilontarkan oleh penulis buku al-Gharrah al-Imaniyah. Ketika
-.r:.ak pendapat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab as-Syakhshiyyah al-
|: z-';.yah juz I tentang qadha'dan qadar, Abdullah al-Harari menyatakan:

l ,i ijjr Jn dt.^j'jl {'J'j ,q ,kaij .J-:)_g rr;^;l! tA ele-r ) - !rti)l Juri .9i _ Jrit!r ojay;

(er.,b,ijr s^r Jl--u) 4j!+)r Jhr)t ,J9 di Jo; olk;11 arjjtlr.,

- p3:bJatan-perbuatan ini -:maksudnya perbuatan manusia--- tidak termasuk dalam
<=:4ori qadha', dan qadha'pun tidak mempunyai ruang di sana, karena manusialah
eng melakukannya dengan kehendak dan pilihannya. Karena itu, perbuatan yang
:'- dipilih tidak termasuk dalam wilayah qadhal

;arg diikuti dengan kutipan berikutnya dari kitab Nldzam aLIslam, yang
TenyataKan:

f.irr 3" L!: {'J I J'e d/ rP J)trtj ;'ulr l.ri rJle Jt Jx.al r.r 4$q Ct jt Ji a,4t J-I,:t)

,l'1aka, dikaitkannya pahala dan dosa dengan petunjuk dan kesesatan, membuktikan
lahwa petunjuk dan kesesatan tersebut merupakan buah dari perbuatan manusia,
:uka n dari Allahl

dengan menyatakan:

(Li ,J.i,Jr g;rc s ,aslt 1 oijX ,*.iJ13 g>t(J t lja ::Jt,1

iSanggahan: Peryataan ini bertentangan dengan al-Qur'an, al-Hadits dan logika
yang jelas, dan seterusnyal3s

Ban tahan :
Sebelum mengkaji lebih dalam atas apa yang disampaikan oleh penulis

tersebut tentang qadha' dan qadar serta hidayah dan dhalalah, ada baiknya kita
perhatikan sikap generasi terbaik dari umat ini, generasi para shahabat Nabi SAW
tentang masalah keimanan, termasuk qadha dan qadar, dan masalah hukum. Sikap
mereka RA didiskripsikan secara sangat visual oleh al-Hafidz Ibnu al-Qayim al-
Jauziyyah sebagai berikut3e:

,l ,1 r-.4;!; ,Urr-r ;,.)l J*'IJ;*.,!r crr:r.., g^t ,1(-.lr 
"J,b.r 

l5 d ;.,r,..4J I Lju JJ

.-.rL--:(J t a-, d.bj t cJtil 
"b 

f.6.1.f .1,1 ,J$iirj ori€.llj 'b,!l J,s r" a.r-r1 ;Ji-- j tf )t r

"Jt 
t:.!r li ,!v g*tt Jt ogf 11 !.9i; uy-a I ,p^r-'i Jl stl ;,' ,6t-t1i-lt;;JlJ

" Abdullah al Harcti, al-Gharrah al-Imaniwah fi Mafasid atTahrlrlwah, ed. 'Abdul 'Aziz lvlasyhuri al
-^ Indunisj, al-ldarah al-Markaziyyah li Rabithah al [4a'ahid al-lslami]ryah Indonesia, zAU,hal.7 17.
" Al-Hafidz Ibn al-Qayyim al lauziryah, A'/am al-Muwaqqi'in, juz I hal 49
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kj< k* r'ir t*.) *i\J..rrr-'i! \aitlr ,=i--=tti JIU 01tu,! ujlt !5b kbl W\i- ,)o

. . J-\) u,- ,]e \s1711l't:- l1|Yl

" . . .  Dan sungguh para Shahabat telah berbeda pendapat dalam banyak masalah
hukum, padahal mereka adalah penghulu orang-orang lYukmin serta (bagian dari
umat) yang paling sempurna imannya. Tapi, bl handulilah, mereka tidak berselisih
pada satupun masalah yang berkaikan dengan nama-nama (Allah), sifat serta
perbuatan-perbuatan (Allah). Mereka semua menetapkan secara bulat sebagaimana
yang diungkapkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah, dari awal sampai akhir. Mereka tidak
menyebut tentang takwil dan tidak pula memalingkan (makna) dengan mengganti
(maknanya). dan mereka tidak menunjukkan sesuatu untuk dibatalkan, dan mereka
juga tidak membuat tamsil sefta tidak terdorong untuk membuat tamsil Bahkan
tidak satupun dari mereka yang termotifasi dirinya dan tidak seorangpun dari mereka
yang menyatakan bahwa wajib untuk memalingkan (ayat-ayat mutasyabihat) dari
(makna) hakikinya dan mengalihkan pada makna majaz, bahkan mereka men-
talaqgFkan dengan penuh penerimaan dan penuh kepasrahan, serta menerimanya
dengan (penuh) keimanan dan sikap mengagungkan. Mereka menjadikan perkara
tersebut secara keseluruhan sebagai salu masalah yang sama dan mereka
menjaganya dengan cara yang sama..."

In i lah sikap Shahabat terhadap masalah aqidah dan hukum. Mereka berbeda
pendapat dalam banyak hal yang berkaitan dengan hukum. Tapi dalam masalah
sifat. asma'dan perbuatan Allah SWT, sama sekali tidak ada perbedaan pendapat.
Tidak ada riwayat, baik ahad apalagi mutawatir, bahwa para Shahabat berbeda
pendapat dalam masalah asma', sifat, atau perbuatan Allah SWT.

Sayangnya akibat pengaruh ilmu Kalam, kaum Muslimin tidak hanya berbeda
dalam masalah hukum, tapi mereka juga berbeda pendapat dalam masalah akidah.
Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia adalah pencipta atas perbuatan mereka
sendir i ,  sedangkan Jabariyah mel i l^at  menusia dalam berbuat layaknya gerakan
pohon yang tertiup angina0. Seakan-akan perbedaan dalam masalah akidah ini
iayaknya perbedaan dalam masalah hukum yang sifatnya ijtihadi4'. Padahal
"Qadhiyyah" masalah akidah terkait dengan iman dan kafir' Perbedaan dalam
masalah akidah tentu akan sangat rawan untuk saling mengkafirkan atau saling
menyesatkan diantara kaum Muslimim.

Bahkan penggunaan kata al-jabr, yang lazim dipakai dalam perdebatan Ilmu
kalam, sebagai lawan dari kata al-ikhtiar tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-
Sunnah. Karena secara bahasa penggunaan kata al-Jabr dan al-Ijbar adalan untuk
suatu yang dikerjakan oleh al-Majbur (yang dipaksa), yang sebenarnya dia tidak
menyukainya. Seperti seorang bapak memaksa anaknya untuk menikah. Maka
makna yang seperti itu tentu harus dinafikan apabila dinisbahkan pada-Nya
Sungguh Allah tidak menciptakan perbuatan hamba yang sifatnYa ikhitlari tanpa
ikhtiar hamba. Bahkan Dialah yang menjadikan hamba mukhtaran (mampu memilih).
Oleh karena i tu para ulama' salaf  berkata,  sungguh Maha Agung Al lah dan Maha
Gagah dari memaksa (hamba). Allah lah yang menjadikan hamba mampu memilih
dan tidak memerlukan paksaan-Nya. Oleh karena itu Imam al-Auza'i, ats-Tsauri, dan

40Lihat al-Allamah Syeikh [.1afi bin Yusuf al,Kararni al-lvlaqdisi al-Hambali, Rafu al Syubhah n/a al-Gharar
amman Yahtaju ala Fi'I a/-Ma'ashl bi a/-Qadaa hal39
ot Lihat Hullatul Islam Abu Hamid alchazali, al-Iqtishad fll a/'I'tiqad, hal81
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'3r; lain menggunakan kata jabala (yang padan katanya adalah khalaga
'-:::iprakan) dan shawwara (membentuk), bukan jabara^) .

(arena itu, setelah mengkaji secara jernih dan mendalam, dapat disimpulkan
:=:,',a perbedaan pendapat yang terjadi diantara kaum lvluslim terhadap as,"ra;
-< ?i-sifat, serta perbuata n-perbuatan Allah SWT adalah merupakan konsekuensi
.r:; an akidah yang menggunakan Manhaj al-lVutaka/limin. Dalam kitab asrl-
S.eihsiyyah al-Islamlwah juz I, Hizbut Tahrir memaparkan ketidaktepatan Ilmu
.i: am sebagai manhaj al-bahts dalam akidah, seTta seTuan untuk kembali pada
-='uaj a/-Qur'an"'. Dan perlu dicatat, bahwa kritik atau bahkan penolakan tehadap
--,  Kalam bukan hal  baru. Banyak ulama' terkemuka yang menolak keras i lmu
,'.: :'n, l"lisalnya Imam asy-Syaf i RAoo dan Imam Ahmad bin Hambal M.as

iarapannya, kaum Musl imin sadar bahwa karena pengaruh I lmu Kalam dalam
€-i3n akidah lah yang mengakibatkan adanya'lkhti/af layaknya fiqih yang dzanni
s ..inya. Padahal hal tersebut tidak terjadi pada masa generasi terbaik Islam,
;:rerasi para Shahabat. Bukankah generasi terbaik tersebut adalah generasi yang
I lina langsung oleh Rasulullah SAW serta generasi yang menyaksikan secara
::gsung proses turunya wahyu? Itu yang pertama.

Kedua, sebagai akibat logis kajian akidah yang menggunakan ilmu Kalam
se>agai manjah al-bahts adalah terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah
e(ldah. Perbedaan ini adalah suatu hal yang tldak mungkin dapat dihindari. Contoh
<cngkritnya adalah perbedaan antara Mu'tazilah dan labariyyah, atau antara

" iu ' tazi lah dengan Ahlu as-Sunnah. Adalah imam al-Ghazal i ,  antara la in,  yang
'Trenjelaskan fenomena tersebut dan sikap yang tepat untuk menghadapi hal
:ersebuta6:

,:.'-J-a) Jt J;-Lcl .;i-<Jt oi_*\s oJ!-r..a1 ;.,jJr fj , a,i.)\.,iJ r .s}- kK oy'rj 4(JrJ;Jy't

)'<;)r ;13,-i e/i ')i6r ,J1)Ut c bJ-]"e na6i.;yUt,,[ +iit ;"+.cr J!.^.J! .,Ji',.:.: 'iJ

;-, Jty)t1 ruJl a'-!:.,t ,19 . )\*- 4l -l?1 t-. /<jjt Or ,tr:--)t nJt ..1.o-+t .f+- rri .ri* cr.rjtl

J,.Ai 6+r C jg .ni.:J; rl iL.!-tl ,G; ,lt .1-, J^J .1r i! 4Jl i JJ4 ,J!^-r.4lr aln I Jl ;!..alr

.d* e, :r "-4J !,a.' 4 @' t

" al-Allamah asy-Syeikh, l4ar'i bin Yusuf al-Karami al l"laqdisi al-Hambali, Rafu asy-syubhah wa al-
G_harar amman Yahtaju a/a Fi'/i a/-Ma'ashl bi al-Qadar, hal 12
" tihat Syeikh Taqiyuddin an-Nabhany, asy-Syakhsiwah a/-islamtwah, Jilid I hal 4B-50, beliau
menegaskan: "adapun perbedaan mereka dengan manhaj al-Qur'an adalah bahwa sesungguhnya al-
Qur'an dalam dakwahnya berpegang pada asas fitr i (f itrah manusia). Sungguh aFQur'an berpegang
pada asas yang fitr i tersebut dan menyeru pada manusia dengan hal-hal yang sesuai dengan fitrah
tersebut. Al-Qur'an, pada saat yang sama berpegang pada asas al-aqli (landasan akal). Sungguh al-
Qur'an berpegang pada akal dan menyeru (manusia) yang berakal".

-u(r.: l;;,..,rF r.i! JrqJ -I.,-n'J i ' ,J'Jd JVt 4/u,1r4..,; ,,.n(J'.,-.r j u.5--1 Jr!... 
aa

eYsjr ,J .J.;iy i:.Jti

Imam asy-Syafi ' I berkata: "... dan hukum atas para ulama' kalam adalah hendaknya mereka dipukul
dengan pelapah kurma, dl arak di Asyirah-Asylrah dan Kabilah-kabilah dan dikatakan inilah balasan
karena meninggalkan al-Kitab dan as-Sunnah serta mengambil (i lmu) Kalam (al-Hafidz Ibn! Qayyirn al
Jauziyyah, Talbis lblis, Juz l hal 102)

;.tJuj l>{<JI 't l, lJ,i elt c-b C& r'_l==;r .r:i j jl o5

... dan (lmam) Ahmad bin Hambal berkata: t idak akan bahagia pemilik kalam selamanya. Ulama' kalam
itu Zindiq (Al'hafldz Ibnu al-Qa)ryim al-Jauziyyah, Talbis lb/is, Juz I hal lO2)
" Hujjah al-Islam Abu Hamid al-Ghazali, a/-Iqtishad fi a/-Itiqad, hal BI
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"...Adapun Mu'tazilah, dan musyabbbah serta firqah-firqah (yang lain) selain para
filosof, mereka adalah benar dan tidak boleh mendustakan (mereka) baik karena
adanya kemaslahatan maupun tidak. Dan tidak boleh menyibukkan diri dengan aib
karena kemaslahatan yang bohong, tapi mereka melakukan takwil dan mereka telah
melakukan takwil dan salah. Maka mereka dalam posisi sebagai orang yang
melakukan ijtihad. Dan hendaknya hati-hati untuk mengkafirkan selama masih ada
jalan. Karena sesungguhnya menjadikan boleh untuk (menumpahkan darah) dan
harta atas mereka yang melakukan shalat menghadap kiblat yang mendzahirkan
(diri) dengan bacaan " tidak ada illah selain Allah" adalah suatu yang salah.
Kesalahan dalam membiarkan orang kafir dalam keadaan hidup adalah lebih ringan
dibanding kesalahan dalam menumpahkan darah seorang muslim yang terjaga"'

Namun karena perbedaan tersebut menyangkut masalah akidah tidak jarang

berakibat pada sikap saling menyesatkan antar kaum Muslimin satu dengan yang
lain. Bahkan tidak jarang saling mengkafirkan.

Berikutnya catatan kami atas tulisan yang terdapat di situs PP Nurul Huda
tentang qadha' dan qadar.

Pertama, pada aspek penukilan. Sengaja atau tidak, penulis hanya mengutip
sebagian dari penjelasan Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, kemudian- langsung
memvonis sesat dan seolah-olah bellau berpandangan sepefti Mu'tazilah47. Padahal,
konteks kalimat tersebut tidak dapat dipisahkan dari kalimat sebelum dan
setelahnya, yang secara utuh justru memberikan pemahaman yang jernih dan
cemerfang tentang qadha' dan qadar, demikian halnya dengan hidayah dan
dhalalah.aB

Sebelum mengkaji lebih jauh ada baiknya kita^perhatikan pendapat Mu'tazilah
tentang perbuatan hamba. Mu'tazilah berpendapat"': "bahwa Mu'tazilah itu secara
keseluruhan menyatakan bahwa hambalah yang menciptakan perbuatan-
perbuatannya secara mandiri. Maka dialah yang menciptakan perbuatan sekaligus
yang mewujudkannya. Tapi mereka berbeda pendapat dalam masalah karakter-
karakter (sesuatu). Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hambalah yang
menciptakan semua karakter yang dibuat oleh manusia dan dialah yang
mewujudkannya. Sebagian dari mereka membedakan antar karakter satu dengan
yang lain. Sebagian diciptakan hamba dan yang mewujudkannya atas sesuatu dan
sebagian yang lain diciptakan Allah dan Dialah yang mewujudkannya ..'"

Imam Muhammad bin Umar bin aFHasan ar-Razi menegaskan"": "ketahuilah
bahwa Mu'tazilah itu secara keseluruhan telah sepakat untuk menafikan sifat-sifat
Allah, antara lain Ilmu dan Qudrah, bahwa al-Qur'an itu baru dan makhluk dan
bahwa Allah Ta'ala bukanlah pencipta atas perbuatan-perbuatan hamba".

Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani berkata":

Ltr r..l; Jg irl1 ,.:t Jl i),r.4 rt.llJ ;iyF,:talt Jt ,i ,)l :dEelJJU ,a".6411 ,4-,;h.:Jl1 ,:Jj:,ll cJ\.iJ

ilr aJ$ LJhii .,'l, Ju n ,A: ,,ha u .;141 r,r":'.r t r.r.:.-,

47 Abdullah aFlatai, al-Gharrah al-Imaniwah fr Mafasid at-Tahririwah, ed. 'Abdul 'Aziz Masyhuri al-
Indunisi, al-Idarah aflvlarkaziyyah Ii Rabithah aFMa'ahid al-Islamiyyah Indonesia,2001, hal. 15

a8 Bagi yang ingin menelitinya, silahkan merujuk kepada naskah aslinya, baik dalam bahasa Arab
maupun Indonesia.

oe Lihat al-Qadhi Abdul jabar, Syarah al-Ushul al-Khamsah, hal323
50 Lihat Imam l4uhammad bin Umar bin aFHasan ar-Razi, I'tiqadat Fimq al-Muslinin wa al-Musyriktn,
hal I
5\ Lihat al-Inshaf lil BaqilanL hal 56
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" Muktazilah, Najariwah, -btamiryah, dan rafidhah berkata: bahwa sesungguhnya
perbuatan hamba itu adalah rnakhluk bagi hamba, berdasarkan kemampuan hamba.
Dan bahwa setiap oang dari ldta mampu mengadakan apa saja yang dia ingin
adakan sefta mencjpffii aF fa(|g dilakukan. Allah Ta'ala tidak memiliki kekuasaan
atas perbuatan-perhEtn lla -cara umum".

Mu'talldr ldr Sr Ttintddin an-Nabhani yang menyatakans2: "...Dengan
demikian maka perba dfurya ikhtiari dikeluarkan dari pembahasan qadha'
dan qadar. l(arcm manusia ini dihasilkan dari manusia atau
oleh manusb
menciptakan
gharizah serta

Stiar mereka. Dan sesunoouhnva Allah ketika
ncnciptakan karakter-karakter atas sesuatu dan

Allah menciptakan pada diri manusia akal yang
membedakal serta Allah menganugrahkan pada manusia ikhtiar

atau meninggalkannya. Allah tidak mengharuskan
perbuatan atau meninggalkannya. Dan Allah tidak

untuk
manusta
menjadikan sesuatu serta gharizah dan kebutuhan jasmani
yang suatu perbuatan atau meninggalkannya. Oleh
Karena (bebas memilih) dalam meninggalkan suatu

tersebut darinya, dengan akal yang mampu
tang telah diilhamkan oleh Allah padanya. Allah

asy-syar'i (sandaran taklif syar'i). oleh karena
Fhala atas perbuatan yang khair karena dengan

perintah-perintah Allah dan menjauhi
sanksi atas pelaksanaan perbuatan syar

untuk menyalahi perintah-perintah Allah dan

Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani,
' Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah,

Qadti

e+ .r..J dJ$l J4 Jw;rr .r[ ;rl-|rr;rJl J.6i s".oJ" oi eLel
\,

, kU! .rUlJl crlst) |F6'rriJ :trJt ,.au,..:ii jr drl)e Jl

fit .'jl+ Lu.!.! t" 
"b 

,"-.' ,+Uf {.tf a,,,. 
O6r toa.o tA gJt>

mari kita
Imam al-

Yes !-lrJ JLl-r i{ll,ill ,Jo al:!t gr;,jt oia Ju"i., " .:---5t

",,.J .j!'t 
,,;i 6r.q 1 ,.---u* e;i 6rr >f"rl ,r.-"r tig

madzhab Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah, adalah
al-khaliq. Tidak boleh ada pencipta selain

diri para hamba, perbuatan-perbuatan mereka serta
edikit maupun banyak, buruk dan baiknya adalah milik
selain diri-Nya, Maka dari-Nya penciptaan sedangkan

). Sebagaimana penjelasan terdahulu, bedasarkan

" e.,-u5l u l+JrJ c^J b u -

ayat ini, adalah dalil-dalil yang membedakan antara
usaha. Maka jika salah satu dari kita disebut dengan

, asy-Syakhsiwah al-Islamiwa4 juz I hal 93
al-Baqilani, al-Inshaf , 56
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pelaku, maka arti sebutan pelaku tidak lain adalah orang yang berusaha, sama sekali
tidak dimaksudkan bahwa dia adalah pencipta atas sesuatu".

Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dalam kitab Maqalat al-Is/amilyin wa lkhti/af
a I - M us h a I I i n berkatasa :

;.ii.ilr J djt' dil a.))l dl #Jrl l'rb et.' un Jg;n AJ-l ,.J,-lrlt oLi'il Ji ojL ljl !f r.{- c+i-:f

--*(." rur isrr rrr JB V--& C+ rl"u ll J;r.l J l,Jii ljP \--r<r ajl fr;l ,JlJ iLt lj+

. . .r-t<" j^ f-

"dan menurut saya siapa saja yang apabila mereka beftanya padanya apakah
manusia itu pelaku secara hakiki. Dia berkata: ucapan ini berarti dua. Apabila yang
kalian semua inginkan bahwa dia pencipta (perbuatan) secara hakiki maka itu salah.
Tapi apabila yang kalian inginkan bahwa dia muktasib (orang yang berusaha),
apabila mereka menyatakan padanya maka anda berkata bahwa dia adalah pelaku
dengan pengertian muktasib (orang yang berusaha). Maka dia berkata apabila yang
kalian maksud adalah bahwa dia muktasib maka ya memang dia muktasib..."

Para muhaqqiq Ahlus Sunnah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala
menciptakan kemampuan (qudrah) atas hamba serta kehendaknya dan
perbuatannya dan mereka berkata bahwa sesungguhnya seorang hamba itu subyek
atau pelaku atas perbuatannya serta mengadakan berdasarkan perbuatannya, Allah
SWT lah yqng menjadikan manusia sebagai pelaku atas perbuatan dan
mengadakan".

Syeikh al-Islam al-Hafidz Ibnu Taimiyyah berkata'o: " ...Dan ini adalah
pendapat kebanyakan Ahlu as-Sunnah dari semua golongan dan juga pendapat
kebanyakan dari ashab al-Asy'ari seperti Abi Ishaq al-Asfarayani, Imam al-Haramaln
dan yang lain. lvlereka menyatakan bahwa hamba itu adalah fa i'l (subyek/ pelaku)
atas perbuatannya secara hakiki dan baginya ada kemampuan serta ikhtiyar yang
mempengaruhi atas perkara yang telah ditetapkan sebagaimana berpengaruhnya
kekuatan, tabi'at serta sebab, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh syara' dan
a ka 1".

Dengan memperhatikan apa yang dikemukakan oleh para Ulama' diatas,
pendapat Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani bukanlah pendapat baru, apalagi
menyimpang. Pendapat Hizbut Tahrir sejalan dengan pendapat para ulama' Ahlu
as-Sunnah wa a/-Jamabh.

Kedua, dari aspek kesalahan penulis dalam menjelaskan masalah qadha' dan
qadar. Penulis telah mencampuradukkan qadha' dan qadar dengan masalah qadar,

Qadar adalah merupakan Ilmu Allah yang bersifat azali dan bahwasanya segala
sesuatu itu telah tertulis di Lauh a/-Mahfuzh dan bahwa kewajiban seorang Muslim
adalah mengimani qadar, baik buruknya dari Allah Swt. Pengeftian qadar yang
seperti itulah yang- diriwayatkan oleh Imam al-hafidz Ibn Bathal dalam kitab syarah
Shahih al-Bukhari" :

54 Lihat lrna-n Aiu #ta-n al-Asy'ari, Maqa/atu/ islamifun wa Ikhtilaf a/-Musha/l/n, Juz I hal 540
ss al-Alhrnah d}Fst€*h, l'1ar'i bin Yusuf alKarami al N4aqdisi al-Hambali, Rafu asy-Syubhah wa a/'
GhaG. annvt Ydfrp ab Fi'/i aLMabshi bi al-Qadar, hal 1I
'" Idem
s? Lihar Stadt 9rut *Etkhari libni Bathal, juz 19 hal 396
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# JA JgJ . ( IJS..^-!G JriJr fj lj) ) :Jg dji - d-l qe.1l J.a 
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*aL; +q ! irr ,-r1 :g;r".aJr d"J' U -rlr * J. ,t"e:S: ./t*i oo /u+ Ub to;.sJt1 A3ta|

.t!t e!t,b1 c-' J, !:.[*ij +thg ,rq e,..ir ,a:r noui tr fdl!: O(-r ,g4J, .,.r C

"Dan diriwayatkan dari lbnu Abbas dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata: "apabila
disebut tentang al-Qadar, maka kaltan semua hendaknya menahan diri". Bilal bin Abi
Burdah berkata pada Muhammad bin Wasi', apa pendapat anda tentang al-Qadha'
dan al-Qadar? Maka dia berkata, sesungguhnya Allah tidak akan bertanya pada
hamba-Nya pada hari kiamat tentang Qadha'dan QadarNya, tapi dia bertanya pada
mereka tentang amal mereka. Umar bin Abdul Aziz menulis (surat) pada al-Hasan al-
Bashri, sesungguhnya AIIah tidak menuntut hamba-Nya atas qadha'-Nya atas
mereka, tapi Allah menuntut mereka dengan hal-hal yang Dia larang atas mereka
serta apa yang Dia perintahkan pada mereka. Maka tuntutlah dirimu sesuai dengan
apa yang dituntut oleh Rab anda atas anda".

Inilah qadar. Sayangnya penulls tidak membedakan anlata (qadar) ini dengan
istilah qadha'dan qadaryang telah diterjemahkan dari filsafat Yunani. Dalam istilah
Yunani qadha' dan qadar terkait dengan perbuatan dan karakteristik sesuatu
(benda), dan tidak ada kaitannya dengan manusia, karena ia bersifat Qabran)
memaksa. Karena itu, perbuatan yang berslfat paksaan dan karakteristik benda
tersebut tidak ada hubungannya dengan manusia. Manusia juga tidak akan dihisab
tentang perkara tersebut. Itu juga bukanlah topik yang menyangkut pahala (pahala)
dan siksaan. Itulah adalah fenomena yang ada pada wilayah qadha' dan qadar
menurut terminologi istilah.

Adapun pahala dan siksa yang didapatkan manusia, itu karena perbuatan-
perbuatannya yang dijalankan berdasarkan pilihannya. Jika manusia mendapatkan
petunjuk untuk beriman, maka ia memperoleh keridhaan Allah dan. mendapatkan
pahala. Namun jika manusia itu tersesat dan memilih kekufuran, dia mendapatkan
murka dan adzab Allah. Perbuatan-perbuatan yang berslfat pilihan, maupun yang
bersifat paksaan, serta sifat-sifat khas pada benda dan segala sesuatu, semuanya itu
tidak keluar dari qadar Allah; sebab qadar itu adalah ilmu Allah dan (seluruhnya)
tertulis di Lauh al-Mahfuzh yang mencakup segala sesuatu.

Ini jelas berbeda dengan istilah qadha'dan qadaryang diterjemahkan pada masa
Abbasiyah dan yang terkait dengan perbuatan-perbuata n paksaan (af'6/ jabarlyah),
juga dengan sifat-sifat khas pada benda.

Penulis juga mencampuradukkan antara pelaksanaan perbuatan dengan
penciptaannya. Seakan dia menyatakan bahwa siapa saja yang mengatakan
seseorang yang menjalankan perbuatannya berdasarkan pilihannya, berafti orang itu
telah menciptakan perbuatannya sendiri. Ini pendapat yang sangat ghanb, bukankah
pendapat para ulama'Ahlu as-Sunnah di atas menegaskan bahwa manusia adalah
subyek bagi perbuatannya sendiri dan dia bertanggung jawab atas yang dia lakukan?
Sungguh tidak ada seorang Muslim pun yang mengatakan/ bahwa dia menciptakan
sesuatu. Allah Tabaraka wa Ta'ala lah satu-satunya pencipta sesuatu dan sekaligus
mewujudkannya dari (sebelumnya) tidak ada".

ini berbeda dengan orang yang menjalankan perbuatan apapun berdasarkan
pilihannya, seperti memperoleh petunjuk atau kesesatan. Karena itu, penulis sengaja
atau tidak telah mencampuradukkan, antara penciptaan perbuatan dengan
pelaksanaan perbuatan. Lalu mengajak masyarakat untuk menyibukkan diri dengan

58 Periksa kembali penjelasan para ulama diatas

l 8



saw sendiri tidak pernah bergolak, bahkan di masa

l,fudim mengetahui dua perkara penting, yaitu:
ilmu Allah seraya beriman tentang baik dan

bahwa perbuatan-perbuatan yang dalam lingkup
itulah yang menjadi topik (diperolehnya) pahala

yang tidak tercakup pada perbuatan
*an dihisab oleh Allah. Sedangkan istilah qadha'dan

n yang tercakup dalam perbuatan yang dipaksa
sifat-sifat khas pada benda yang tidak ada

manusia tidak akan ditanya tentang perkara-perkara
dengan masalah pahala dan sanksi.

kembali bahwa pengkafiran atau paling tidak
al-qiblah tanpa burhan serta menghidupkan akidah
bersatunya Kaum Muslimin serta akan menghalangi

n mereka. Aqidah a/-Madzhabiyyah adalah pendapat
rnemeluk akidah tersebut adalah Muslim. Tidak boleh
ahli al-kiblah.. Karena masalahnya kembali pada masalah

i) ftiqad Ahli as-Sunnah wa al-Jamabh menyatakan,
d<an oleh Imam al-Taftazanise:

i$Jl Jrl i," r-i Ji<, ! ,)t

rkan seorangpun ahli kiblat".
dilakukan oleh penulis tanpa dasar yang kuat bertentangan

Altlu as-Sunnah wa al-lama'ah.
sebagian kaum Muslimin, untuk menghidup-hidupkan

menyesat-nyesatkan'kelompok' yang bukan'kelompoknya'
persatuan umat. Padahal umat sangat butuh kesatuan dan
sangat disayangkan. Kesatuan dan persatuan yang dibutuhkan

dan persatuan hakiki yang didasarkan pada Aqidah
digariskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, seda semangat

syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan.
idupkan akidah'kelompok' dan menyesat-nyesatkan

mencegah persatuan umat, dan mengakibatkan umat terus
yang lemah dan 'ringkih' serta menjadi bulan-bulanan orang-

ifadzu billah, Wallahu a'lam bish-Shawab.

aLAqau an-Nasanwah hal 152. Beliau adalah Ahmad bin Yahya bin fvluhammad
Mas'ud bin Umar al-Taftazani al-Harawi, Syeikhul Islam, salah seorang Fuqaha'


