














































CONTOH KELIMA 

Hendaknya para da'i setelah menyampaikan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, sebaiknya 

mereka berusaha memperbanyak nukilan perkataan ulama Ahlus Sunnah yang memiliki 

kedudukan di hati masyarakat umum, misalnya: Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim, al-Muzani, 

al-Marwazi dll. Serta menghindari penyebutan nama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul 

Qayyim dan Muhammad bin Abdul Wahab di komunitas yang phobi dengan nama-nama 

tersebut.

Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menyebutkan bahwa salah satu 

bentuk hikmah dalam berdakwah adalah, “Setelah engkau membawakan dalil dari firman 

Allah dan Rasul-Nya shallallahu'alaihiwasallam, kuatkanlah dengan perkataan para ulama 

yang memiliki kedudukan di dalam hati umat dan mereka tidak mungkin untuk 

mencelanya atau mencela perkataannya.." [Lalu beliau memberi beberapa contoh, 

seperti: Imam Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, al-Auza'i dan ats-Tsauri. Kemudian 

beliau melanjutkan penjelasannya], "Oleh karena itu tidak seyogyanya engkau memulai 

dakwahmu dengan mengatakan “Ibnu Taimiyah berkata ini dan itu..” Meskipun beliau 

adalah imam; karena orang awam tidak kenal siapa dia, kalaupun telah mendengar nama 

itu, hanya saja mereka telah membencinya, karena terlanjur didoktrin oleh pemuka dan 
[38].tokoh-tokoh mereka”

Beliau menambahkan, “Silahkan anda menyebut-nyebut serta menukil perkataan Ibnu 
[39]Taimiyah di tengah-tengah Salafiyyin yang menghormati beliau” .

Contoh praktek dari penjelasan di atas: tatkala kita telah tahu bahwa mayoritas 

masyarakat Indonesia memeluk mazhab Syafi'i, maka seyogyanya kita banyak menukil 
[40]perkataan-perkataan para ulama mazhab Syafi'i  untuk menguatkan al-haq yang kita 

[41]sampaikan; agar masyarakat lebih menerima dakwah kita .

Misalnya:

A. Ketika kita menyampaikan masalah pembagian tauhid menjadi tiga: rububiyah, 

uluhiyah dan asma' wa shifat, kita bawakan perkataan para ulama mazhab syafi'i yang 
[42] [43] [44]menguatkan pembagian ini. Seperti perkataan Al-Maqrizy , Ibnu Katsir , as-Suwaidy  

[45]dan Ibnu Hajar al-Buthamy .

_____________________________________

[38] Al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 22-23).

[39] Op cit (hal. 23).

[40] Meskipun terkadang ada di antara ulama tersebut yang memiliki beberapa 'catatan merah' dalam akidah mereka. 

Namun kita hanya menukil perkataan mereka yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Kita meniti metode ini sekurang-

kurangnya dengan dua tujuan: A. Menjelaskan bahwa al-haq tersebut merupakan suatu hal yang telah disepakati para 

ulama baik mereka yang termasuk dalam jajaran ulama Ahlus Sunnah maupun yang tidak. B. Untuk menarik hati orang-

orang yang mengagungkan ulama tersebut agar mereka menerima al-haq yang kita sampaikan. Adapun kekhawatiran akan 

timbulnya persepsi dari masyarakat awam bahwa ulama itu termasuk dalam jajaran ulama yang berakidah benar, maka ini 

bisa diatasi dengan penjelasan yang bijak akan hakekat akidah ulama tersebut, pada saatnya yang tepat. Wallahua'lam.

[41] Salah satu bentuk partisipasi kami untuk mencoba menerapkan metode ini: pempublikasian buku kami yang berjudul: 

"Imam Syafi'i Menggunggat Syirik, Pembelaan Imam Syafi'i dan Pengikutnya terhadap Tauhid".

[42] Lihat: Tajrid at-Tauhid al-Mufid (hal. 37-40).

[43] Lihat: Tafsir Ibn Katsir (VI/294).

[44] Lihat: Al-'Iqd ats-Tsamin fi Bayan Masa'il ad-Din (hal. 123), dinukil dari Bayan asy-Syirk wa Wasa'iluh 'inda 'Ulama asy-

Syafi'iyyah karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais (hal. 25-26).

[45] Lihat: Al-'Aqa'id as-Salafiyyah bi Adillatiha an-Naqliyyah wa al-'Aqliyyah: I/24, dan Tath-hir al-Janan wa al-Arkan 'an 

Daran asy-Syirk wa al-Kufran, hal: 5, 8, dan 54.









dalam berdakwah, bersikap penyayang dalam berdakwah, tahan (dalam menghadapi 

cobaan) dan sabar sebagaimana yang dikerjakan oleh para nabi 'alaihimush shalatu 

wassalam. Jangan engkau tergesa-gesa, serta jangan bersikap kasar dan keras! 
[58]Hendaknya engkau bersabar dan bersikap lembut serta penyayang dalam berdakwah” .

Maka jangan sampai umat menjauh dari dakwah ini, hanya gara-gara cara kita yang keras 

dalam berdakwah. Dan hal ini sama sekali tidak menafikan bolehnya bersikap keras pada 

beberapa kesempatan, karena Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pun pernah bersikap 
[59]keras . Hanya saja perlu diingat bahwa hukum asal cara berdakwah adalah dengan 

lemah lembut, bukan dengan kekerasan! Maka jangan dibalik dengan menjadikan hukum 

asal cara berdakwah adalah dengan kekerasan, lalu terkadang memakai cara lemah 

lembut!

Imam Ibn al-Wazir rahimahullah menjelaskan, “Tidak diragukan lagi bahwa yang paling 

dominan di dalam kitab-kitab (suci yang Allah turunkan) dari langit serta di dalam sikap-

sikap Nabi Shallallahu'alaihiwasallam adalah sifat ramah, lemah lembut dan kasih 
[60]sayang” .

Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menyampaikan keterangan serupa, 

“Hukum asal dalam berdakwah adalah dengan menggunakan sikap lemah lembut, 

kehalusan dan hikmah, inilah hukum asalnya. Namun jika engkau mendapatkan orang 

yang keras kepala, tidak mau menerima al-haq, dan engkau tegakkan atasnya hujjah 
[61]namun ia menolak; maka saat itu gunakanlah bantahan” .

Oleh karena itu, jika seorang da'i dihadapkan dengan suatu kondisi di mana orang yang 

dihadapinya jika disikapi lembut atau disikapi keras pengaruhnya seimbang, maka saat itu 

dia harus memilih sikap lembut, karena dia diperintahkan untuk kembali ke hukum asal. 

Hal ini telah dijelaskan oleh Syaikh al-'Allamah Muhammad al-Utsaimin rahimahullah, 

”Jika di dalam sikap kasar dan keras ada maslahatnya, maka gunakanlah sikap tersebut. 

Namun jika kenyataannya adalah sebaliknya, maka gunakanlah sikap lembut dan halus. 

Adapun jika kondisinya sama antara pemakaian sikap kasar dan keras dengan pemakaian 

sikap lembut dan halus; maka saat itu gunakanlah sikap lembut dan halus; karena Nabi 

shallallahu'alaihiwasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai 
[62]kelembutan dalam setiap perkara”. [HR. Bukhari dan Muslim]” .

Para ulama juga saling nasehat-menasehati di antara mereka untuk senantiasa berlemah 

lembut di dalam berdakwah. Di antaranya nasehat yang disampaikan Syaikh al-Muhaddits 

Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah kepada Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-

Madkhali hafizhahullah, "Sesungguhnya yang membawa bendera jarh wa ta'dil di zaman 

ini dengan haq adalah saudara kita Dr. Rabi', dan orang-orang yang membantah dia, 

mereka sama sekali membantah tanpa ilmu, akan tetapi ilmu bersama beliau. Meskipun 

aku selalu berkata, dan nasehat ini aku sampaikan kepada beliau via telpon lebih dari 

sekali: seandainya beliau melembutkan metodenya, niscaya akan lebih bermanfaat bagi 
[63]kebanyakan manusia, baik mereka yang mendukungnya maupun yang menentangnya.” .

_________________________________

[58] Ad-Da'wah ila Allah wa Akhlaq ad-Du'at (hal. 43-45).

[59] Lihat: Fatawa asy-Syaikh al-Albani (hal. 133-134) sebagaimana dalam Kaifa Nu'alij Waqi'ana al-Alim oleh Ali bin Husain 

Abu Luz (hal.177-178).

[60] Al-'Awashim wa al-Qawashim (I/172).

[61] Al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 38).

[62] Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah (hal. 199).

[63] Lihat: Al-Mahajjah al-Baidha' (hal. 15).



Maka Syaikh Rabi' al-Madkhali hafizhahullah pun menasehatkan kepada ikhwah 

Salafiyyin, “Dan kita sudah menyaksikan bahwa sikap keras telah menghancurkan 

dakwah salafiyah serta mencabik-cabik barisan Salafiyyin … Maka aku nasehatkan: 

berlemah lembutlah, bersikaplah penyayang, berukhuwwahlah, saling mengasihinilah. 

Sikap keras itu telah berbalik diterapkan di antara sesama Ahlus Sunnah. Mereka telah 

meninggalkan ahlul bid'ah lalu menyerang Ahlus Sunnah dengan sikap keras yang 

menghancurkan. Dan kerap sikap keras itu dibumbui dengan vonis-vonis bathil dan penuh 
[64]kezhaliman!” .

Dakwah salaf adalah dakwah yang berat; karena dia berusaha mengembalikan umat yang 

telah banyak jauh menyimpang dari jalan Nabinya shallallahu'alaihiwasallam, maka 

jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menambah beratnya dakwah yang penuh 

berkah ini dengan beratnya metode dakwah yang keras dan kasar.

Wasiat inilah yang disampaikan oleh salah satu Imam Ahlus Sunnah abad ini, Syaikh al-

Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah. Kira-kira satu tahun sebelum 

meninggal, beliau mewasiatkan, “Wasiatku untuk setiap muslim yang ada di muka bumi 

ini, terutama untuk saudara-saudara kami yang sama-sama menisbahkan diri kepada 

dakwah yang penuh berkah ini; yaitu dakwah kitab dan sunnah di atas manhaj salaf ash-

shalih: … Hendaknya kita senantiasa berlemah lembut tatkala mendakwahkan manhaj ini 

kepada orang-orang yang berseberangan dengan kita, dan hendaknya kita selalu terus 

menerus bersama firman Allah tabaraka wa ta'ala, “Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-

mu dengan hikmah dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih 

baik”.

Dan orang yang pertama kali paling berhak untuk kita sikapi dengan penuh hikmah 

adalah: orang yang paling besar permusuhannya terhadap prinsip-prinsip (dakwah) dan 

akidah kita; agar kita tidak termasuk orang-orang yang menggabungkan antara beratnya 

dakwah al-haq yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan beratnya metode yang 
[65]buruk dalam berdakwah kepada jalan Allah 'azza wa jalla” .

Sekali lagi kami ingatkan bahwa di sini kami bukan sedang menafikan sama sekali 

disyari'atkan sikap keras di dalam berbagai kesempatan, hanya saja para ulama telah 

menjelaskan syarat-syarat yang hendaknya dipenuhi oleh seseorang tatkala dia memilih 

sikap ini.

Imam Ibn al-Wazir rahimahullah menjelaskan, “Ketahuilah bahwa ada empat syarat 

(diperbolehkannya) pemakaian kata-kata yang kasar ketika memperingati seseorang:

Dua syarat untuk menjadikan perbuatan itu mubah. Dan dua syarat tersebut adalah: (1) 

Orang yang diperingati benar-benar melakukan perbuatan atau perkataan yang salah. (2) 

Ungkapan orang yang memperingati harus sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya: 

dia tidak boleh memanggil orang yang melakukan perbuatan yang hukumnya makruh 

dengan ungkapan, “Wahai orang yang berbuat maksiat!”. Atau memanggil orang yang 

melakukan suatu perbuatan dosa yang tidak dia ketahui besarnya, “Wahai fasik!”. Juga 

dia tidak boleh berkata kepada orang fasik dari kalangan kaum muslimin, “Wahai kafir”. 

atau yang semisal.

Dan dua syarat agar perbuatan itu menjadi sunnah hukumnya. Dua syarat tersebut 

adalah: 

_____________________________________

[64] Al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 21).

[65] Dinukil dari kitab Muhaddits al-'Ashr Muhammad Nashiruddin al-Albani karya Samir bin Amin az-Zuhairy (hal. 74-75).



(1) Orang yang akan memperingati telah memprediksi bahwa sikap keras tersebut akan 

lebih bermanfaat bagi lawannya untuk kembali kepada al-haq atau untuk menerangkan 

dalil padanya. (2) Hendaknya niat orang yang mempergunakan sikap keras tersebut 
[66]benar, dan bukan sekedar karena dorongan tabiatnya” .

Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mengingkari suatu hal yang disyariatkan di 

dalam agama kita, hanya gara-gara ada sebagian oknum yang 'ngawur' dalam 

menerapkan hal yang syar'i itu.

Contoh kongkritnya: jangan sampai kita mengingkari disyariatkannya sikap keras dalam 
[67]berdakwah -jika dibutuhkan dan sesuai dengan norma-normanya - hanya gara-gara ada 

sebagian orang yang bersikap keras secara membabi-buta dalam berdakwah.

Jangan sampai kita mengingkari disyariatkannya tahdzir (memperingatkan 
[68]penyimpangan-penyimpangan) ahlul bid'ah , gara-gara ada sebagian orang yang asal-

asalan dalam menerapkan metode syar'i ini.

Jangan sampai pula kita mengingkari disyariatkannya hajr atas orang yang memiliki 

penyimpangan[69], hanya gara-gara ada beberapa pihak yang 'ngawur' dalam 
[70]menerapkannya tanpa mempedulikan norma-normanya .

Sikap yang benar adalah menerapkan hal-hal yang disyariatkan dalam agama kita, sesuai 

dengan norma-norma yang telah diajarkan di dalamnya.

Waffaqanallah lima yuhibbuh wa yardhah…

______________________________________________

[66] Al-'Awashim wa al-Qawashim (I/234).

[67] Pada kondisi-kondisi apa, seorang da'i menempuh cara yang keras dalam dakwahnya? Lihat: Min Shifat ad-Da'iyah al-

Lin wa ar-Rifq (hal. 34-58).

[68] Lihat dalil-dalil disyariatkannya metode tahdzir dalam: Mauqif Ahl as-Sunnah karya Syaikh Dr. Ibrahim ar-Ruhaily 

hafizhahullah (II/482-488), al-Mahajjah al-Baidha' karya Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah (hal. 55-74), ar-

Radd 'ala al-Mukhalif karya Syaikh Bakr Abu Zaid syafahullah (hal. 22-29), dan Munazharat A'immah as-Salaf karya Syaikh 

Salim al-Hilaly hafizhahullah (hal.14-19).

[69] Lihat dalil-dalil disyariatkannya metode hajr dalam kitab: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/531-548) juga hal 10-11 dari makalah 

ini (footnote).

[70] Lihat norma-norma penerapan metode hajr di dalam makalah ini hal 37-38 (footnote).































Rafidhah dan orang-orang Zindiq dalam kitabnya “Ash-Shawa'iq al-Muhriqah 'ala Ahl ar-
[120]Rafdh wa adh-Dhalal wa az-Zandaqah” .

11. Imam Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu Syaikh rahimahullah (w. 1292 H) ketika beliau 

mentahdzir dari Dawud bin Jarjis -salah satu pembesar sufi di zaman itu- dalam kitabnya 
[121]“Minhaj at-Ta'sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis” .

12. Imam Abu al-Ma'ali al-Alusi rahimahullah (w. 1342 H) ketika beliau mentahdzir dari an-

Nabhani -salah satu tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Ghayah al-Amani fi ar-Radd 
[122]'ala an-Nabhani” .

13. Al-'Allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah (w. 1376 H) ketika beliau mentahdzir 

dari Abdullah al-Qashimi -salah satu tokoh yang terpengaruh pemikiran sekuler di zaman 

itu- dalam kitabnya “Tanzih ad-Din wa Hamalatih wa Rijalih mimma Iftarah al-Qashimi fi 
[123]Aghlalih” .

14. Al-'Allamah al-Albani rahimahullah (w. 1420 H) ketika beliau mentahdzir dari Hasan 

Abdul Mannan dalam kitabnya “An-Nashihah bi at-Tahdzir min Takhrib Ibn Abdil Mannan li 
[124]Kutub al-A'immah ar-Rajiihah wa Tadh'ifih li Mi'aat al-Ahadits ash-Shahihah” .

15. Al-'Allamah Abdul Muhsin al-'Abbad hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari ar-

Rifa'i dan al-Buthi -tokoh-tokoh yang membenci dakwah salafiyah- dalam kitabnya “Ar-

Radd 'ala ar-Rifa'i wa al-Buthi fi Kadzibihima 'ala Ahl as-Sunnah wa Da'watihima Ila al-
[125]Bida' wa adh-Dhalal” ,

16. Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Muhammad bin 

Ali ash-Shabuni -salah satu tokoh sekte Asy'ariyyah abad ini- dalam kitabnya “At-Tahdzir 
[126]min Mukhtasharat Muhammad bi Ali ash-Shabuni fi at-Tafsir” .

17. Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari 

Sayyid Quthb -salah satu tokoh pergerakan Islam yang mengusung pemikiran takfiri- 
[127]dalam kitabnya “Matha'in Sayyid Quthb fi Ashab Rasulillah Shallallahu'alaihiwasallam”  

dan kitab-kitab beliau lainnya.

18. Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizhahullah ketika beliau 

mentahdzir dari Hasan as-Segaf -salah satu tokoh sekte Jahmiyah abad ini- dalam 
[128]kitabnya “Al-Qaul as-Sadid fi ar-Radd 'ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid” .

19. Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari kelompok-

kelompok pergerakan abad ini yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dalam 

kitabnya “Al-Jama'at al-Islamiyyah fi Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah bi Fahm Salaf al-
[129]Ummah” .

___________________________________

[120] Dicetak di Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, dengan tahqiq Abdurrahman at-Turki dan Kamil al-Kharrath.

[121] Dicetak di Riyadh: Dar al-Hidayah.

[122] Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan 'inayah ad-Dani Zahwi.

[123] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi, dengan tahqiq Abdurrahman ar-Rahmah.

[124] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim.

[125] Dicetak di Kairo: Dar al-Imam Ahmad.

[126] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi.

[127] Dicetak di Emirat: Maktabah al-Furqan.

[128] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim.

[129] Dicetak di Kairo; Dar al-Imam Ahmad.























Al-Hafizh Az-Zaila'i rahimahullah menjelaskan, “… Seorang insan diperbolehkan 

meninggalkan suatu amalan yang afdhal guna menarik hati dan mewujudkan persatuan 

serta jika khawatir menjadikan umat lari. Sebagaimana dulu Rasulullah 

shallallahu'alaihiwasallam tidak merenovasi ulang ka'bah di atas pondasi yang dibangun 

nabi Ibrahim, dikarenakan orang-orang Quraisy belum lama meninggalkan kejahiliyahan 

mereka, dan beliau khawatir mereka akan menjauh. Beliau shallallahu'alaihiwasallam 

memandang bahwa maslahat persatuan harus dikedepankan daripada maslahat 

merenovasi Ka'bah. … Ini semua menunjukkan bolehnya mengerjakan amalan yang 

kurang afdhal dan meninggalkan yang lebih afdhal, dalam rangka menarik hati para 

makmum atau guna mengenalkan sunnah kepada mereka, atau untuk tujuan-tujuan lain. 
[149]Ini merupakan kaidah yang amat agung guna mencegah timbulnya fitnah” .

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim rahimahullah pernah mendapatkan surat dari 

orang Afghanistan, isinya adalah pertanyaan yang intinya: Alhamdulillah orang 

Afghanistan itu telah mengenal tauhid yang benar, sehingga dia berhasrat untuk 

mendakwahkannya kepada masyarakat negerinya. Hanya saja dia hidup di lingkungan 

pengikut fanatik madzhab Hanafi, yang berpendapat tidak boleh mengangkat tangan 

ketika ruku' dan i'tidal dalam shalat, -dan ini jelas tidak sesuai dengan sunnah Rasul 

Shallallahu'alaihiwasallam. Bolehkah untuk sementara waktu, dia tidak mengangkat 

tangan ketika ruku' dan i'tidal; guna menarik hati masyarakat, sehingga mereka mau 

menerima dakwah tauhid?. Karena jika ia memaksakan diri untuk mengamalkan sunnah 

tersebut; dampaknya masyarakat tidak akan menerima dakwah tauhid dia, bahkan akan 

menuduh dia fasik dan mubtadi'!

Maka Syaikh pun membalas surat itu, “Tidak diragukan lagi bahwa syari'at Islam datang 

guna merealisasikan maslahat dan memaksimalkannya, juga datang untuk 

menghindarkan mafsadah (kerusakan) dan meminimalisirkannya. Menghindarkan 

mafsadah lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Juga disyari'atkan untuk 

meninggalkan maslahat yang lebih kecil guna meraih maslahat yang lebih besar, dan 

mengerjakan mafsadat yang lebih ringan untuk menghindarkan mafsadat yang lebih 

besar.

Jika hal-hal di atas telah bisa dipahami, maka dakwah kepada perealisasian tauhid -yang 

merupakan tujuan utama diutusnya para Rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci- jelas 

lebih penting dan lebih utama. Karena Nabi shallallahu'alaihiwasallam selama sepuluh 

tahun mendakwahkan tauhid, sebelum diwajibkannya shalat dan syari'at-syari'at lain.

Meskipun demikian, hendaknya orang ini berusaha sekuat tenaga untuk mengajarkan dan 

menebarkan sunnah Rasul shallallahu'alaihiwasallam dengan lisannya, pada setiap 

kesempatan dan dengan sarana yang memungkinkan. Hendaknya dia bertakwa kepada 

Allah semampunya, meskipun dia belum bisa mengamalkan sunnah tersebut ketika 

berada di antara masyarakatnya, karena ingin menarik hati mereka.

Demi Allah, seandainya dia bisa memberikan hidayah -dengan pertolongan Allah- kepada 

satu orang, niscaya itu lebih utama dari onta merah. Allah lah yang memberikan taufik.

[150]Wassalam. Mufti Kerajaan Arab Saudi” .

_________________________________________________

Kalau begitu berarti betapa banyak sunnah-sunnah Rasul shallallahu'alaihiwasallam yang 

akan kita 'kubur'? Bukankah justru kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah 

[149] Nashb ar-Raayah (I/328).

[150] Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (II/157 -asy-syamilah).



yang telah 'mati'?

Syaikh Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menjawab kegundahan 

sebagian orang di atas, “Hal-hal yang mubah, bahkan beberapa hal yang hukumnya 

sunnah, jika di suatu waktu seandainya dikerjakan akan menimbulkan perpecahan, maka 

sebagian ulama berpendapat agar sunnah itu ditinggalkan. Bukan ditinggalkan 

selamanya! Namun hingga umat paham dan belajar. Para ulama berdalilkan dengan 

banyak dalil dalam menetapkan hal ini.

Mungkin sebagian dari kalian tidak atau kurang memahami penjelasan ini, sehingga 

berkata, “Sunnah-sunnah Rasul shallallahu'alaihiwasallam ditinggalkan??!”. Kita jawab, 

“Tidak!, namun umat diajari”. Jika kamu datang ke suatu komunitas yang belum paham 

akan sunnah itu, untuk sementara waktu engkau tinggalkan sunnah tersebut, sambil terus 

mengajarkannya pada mereka. Jika penerapan sunnah tersebut akan menimbulkan 

kerusakan besar, maka engkau undur penerapannya hingga mereka paham. Pada 

hakekatnya engkau berkeinginan untuk menerapkannya, hanya saja kerusakan dan 

keburukan yang akan ditimbulkan darinya lah yang mengharuskanmu untuk menahan diri 

sementara waktu. Dan ini bukan berarti engkau meninggalkan sunnah tersebut selama-

lamanya, namun hanya ditinggalkan dalam kondisi itu. Sambil terus engkau berusaha 

menjelaskan bahwa amalan itu adalah sunnah, dan itulah yang lebih engkau cintai.

Hukum ini berdasarkan hadits shahih dari Aisyah, “Kalau bukan karena kaummu (wahai 

Aisyah) baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya akan aku hancurkan ka'bah, lalu akan 
[151]ku bangun kembali di atas pondasi nabi Ibrahim” .

Seandainya amalan-amalan yang hukumnya sunnah saja terkadang boleh untuk 

ditinggalkan untuk menghindari fitnah dan menarik hati masyarakat, bagaimana halnya 

dengan amalan-amalan yang hukumnya hanya mubah??

Berikut contoh beberapa praktek yang hendaknya kita terapkan guna menghindari fitnah 

dan menarik hati masyarakat:

A. Berkaitan dengan masalah pakaian, seyogyanya kita tidak berusaha untuk tampil beda 

dari pakaian yang umum dipakai di masyarakatnya selama pakaian tersebut tidak 

bertentangan dengan syari'at Islam. Seandainya masyarakat kampungnya terbiasa untuk 

memakai sarung, kemeja, baju koko dan songkok hitam, maka hendaknya kita tidak 

berusaha untuk tampil beda dengan memakai jubah, gamis (baju pakistan), 'imamah 

(sorban yang dililit di kepala) atau syimagh (kerudung yang biasa dipakai oleh laki-laki 

arab). Karena menurut para ulama: yang disunnahkan dalam masalah pakaian; 

hendaknya seseorang menyesuaikan pakaiannya dengan pakaian penduduk negerinya, 

selama pakaian mereka tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bagaimana pakaian Rasul 

Shallallahu'alaihiwasallam, “Dan cara berpakaian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
[152]adalah apa yang Allah mudahkan keberadaannya di negeri beliau” .

Imam Ibnu 'Aqil rahimahullah berkata, “Tidak seyogyanya menyelisihi kebiasaan 
[153]masyarakat, kecuali dalam hal yang haram” .

__________________________________

[151] Dari pertemuan Syaikh dengan ikhwah salafiyyin di Madinah pada hari Sabtu, 25/11/1422 H.

[152] Dinukil dari kitab Hadd ats-Tsaub karya Syaikh Bakr Abu Zaid (hal. 27).

[153] Dinukil dari kitab Hadd ats-Tsaub (hal. 28).



Syaikh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah menerangkan, “Di antara bentuk pakaian yang 

sebaiknya ditinggalkan: setiap pakaian yang bisa menjadikan pemakainya terkenal di 

masyarakat; seperti pakaian yang berbeda dengan kebiasaan negeri dan masyarakatnya. 
[154]Maka hendaklah dia memakai pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakatnya” .

Imam Muhammad as-Saffarini rahimahullah menegaskan, “Bab: Makruh hukumnya (bagi 

seorang muslim untuk) menyelisihi penduduk negerinya dalam masalah pakaian. 

Seyogyanya dia memakai pakaian yang biasa dipakai di negerinya, agar tidak menjadi 

bahan perhatian, yang kemudian mengakibatkan penduduk negerinya menggunjing dia, 
[155]sehingga diapun ikut berdosa karena menjadi sebab mereka berbuat ghibah” .

Setelah Syaikh al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa 

pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam adalah jubah, 

beliau menjelaskan agar seorang muslim tetap menyesuaikan pakaiannya dengan 

pakaian yang biasa dipakai oleh penduduk daerahnya. Beliau berkata, “Hadits-hadits yang 

disebutkan oleh an-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadh ash-Shalihin bab adab 

berpakaian, di antaranya ada yang menunjukkan bahwa pakaian yang paling dicintai 

Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam adalah tsaub (jubah) ... Akan tetapi meskipun 

demikian, seandainya engkau berada di suatu daerah yang adat penduduknya memakai 

baju dan sarung lalu engkau memakai pakaian serupa maka tidak apa-apa. Yang penting 

engkau tidak menyelisihi pakaian masyarakat daerahmu agar engkau tidak terjerumus ke 

dalam (larangan memakai pakaian yang mengakibatkan pemakainya) tenar, padahal Nabi 

shallallahu'alaihiwasallam telah melarang (muslim untuk memakai) pakaian (yang 
[156]mengakibatkan dirinya) tenar” .

Syaikh Bakr Abu Zaid hafizhahullah menjelaskan salah satu adab berpakaian, 

“Perhatikanlah indahnya penampilan, estetika dalam berpakaian dan kebiasaan yang ada 
[157]selama tidak menyelisihi syari'at yang suci” .

Berarti kalau begitu di Indonesia kita sama sekali tidak boleh memakai gamis atau 

jubah?? Tidak juga, tergantung daerah tempat kita tinggal. Ada beberapa daerah di 

Indonesia yang gamis dan jubah sudah membudaya di sana; kalau demikian keadaannya 

maka tidak mengapa kita memakai pakaian tersebut. Namun ada juga beberapa daerah 

yang jika pakaian tersebut dikenakan oleh kaum pria akan menjadi hal yang sangat aneh 

di mata penduduk daerah itu. Kalau demikian keadaannya maka hendaknya kita memakai 

pakaian yang umum dipakai di sana, dengan tetap memperhatikan norma-norma syari'at.

Mungkin akan timbul pertanyaan, “Jika memang kita diperintahkan untuk memakai 

pakaian yang biasa dipakai di daerah kita, lantas apa hukum memakai pantalon (celana 

panjang) yang ini berasal dari adat orang kafir, namun saat ini telah menjadi pakaian 

mayoritas kaum pria di negeri kita? Apakah ini termasuk tasyabbuh (menyerupai) dengan 

orang kafir yang diharamkan di dalam agama Islam?”.

Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya kita membahas secara ringkas apa 

yang dimaksud dengan pantalon, juga apa yang dimaksud dengan tasyabbuh dengan 

orang kafir.

_________________________________

[154] Dinukil dari kitab Ghidza al-Albab karya as-Saffarini (II/162).

[155] Ghidza al-Albab (II/234).

[156] Syarh Riyadh ash-Shalihin (IV/284-285).

[157] Hadd ats-Tsaub (hal. 27).







untuk memakainya (yakni memakai maitsarah (pelana sutra berwarna merah yang biasa 

dipakai orang kafir) karena hal itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang asing dan itu 

masuk perkara agama, (maka jawabannya:) memang pakaian itu adalah syi'ar (tanda) 

mereka di saat mereka kafir, akan tetapi saat ini pakaian tersebut sudah bukan 

merupakan pakaian khusus mereka, sehingga tidak lagi termasuk pakaian yang terlarang 
[169](untuk dipakai oleh kaum muslimin) .

Ada suatu hal yang amat penting untuk dijelaskan di sini berkaitan dengan kaidah di atas, 

sebelumnya kami mohon maaf kepada para pembaca yang budiman jika mukaddimah ini 

dianggap terlalu panjang. Di atas sudah dijelaskan bahwa jika suatu perbuatan -meskipun 

bersumber dari orang kafir- jika telah tersebar prakteknya di kalangan kaum muslimin dan 

tidak lagi menjadi kekhususan orang kafir maka boleh dikerjakan oleh kaum muslimin. 

Kaidah ini hanya mencakup perbuatan yang merupakan adat orang kafir, dan tidak 

mencakup perbuatan yang merupakan syi'ar keagamaan mereka seperti pemakaian salib, 

atau perbuatan yang asalnya telah diharamkan di dalam agama Islam, seperti pakaian 

sutra bagi kaum pria. Meskipun seandainya dua model perbuatan di atas telah 

membudaya di kalangan kaum muslimin dan sudah bukan merupakan kekhususan orang 
[170]kafir, namun hal tersebut tetap diharamkan untuk dikerjakan oleh orang Islam .

Sekarang tiba saatnya kita menjelaskan hukum kaum pria memakai pantalon di negeri 

kita, berlandaskan kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama di atas. Hukum kaum 

pria memakai pantalon di negeri kita adalah boleh; karena hal tersebut tidak termasuk ke 

dalam kategori tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Sebab pakaian tersebut telah 

menjadi pakaian umum yang dipakai oleh kaum muslimin di negeri kita, dan tidak lagi 

merupakan pakaian khusus orang kafir.

Inilah yang difatwakan oleh para ulama Ahlus Sunnah di zaman ini, meskipun kita tidak 

menafikan adanya ulama Ahlus Sunnah lain yang tidak sependapat. Di antara para ulama 

Ahlus Sunnah yang membolehkan memakai pantalon bagi kaum pria yang hidup di negeri 

yang pantalon telah membudaya di dalamnya, adalah:

- Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.

- Syaikh al-'Allamah Abdurrazzaq 'Afifi rahimahullah.

- Syaikh al-'Allamah Abdullah bin Ghudayyan hafizhahullah.
[171]- Syaikh al-'Allamah Abdullah bin Qu'ud rahimahullah .

[172]- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullah .

Tapi perlu diingat bahwa pantalon tersebut kainnya tidak boleh tipis dan bentuknya harus 
[173]lebar dan tidak boleh ketat . Dan lebar tidaknya pantalon diukur ketika seseorang dalam 

[174]keadaan berdiri, bukan ketika dia ruku' atau sujud .

Ketika shalat -meskipun pantalon yang kita pakai lebar- sebaiknya kita memakai sarung di 

atasnya, atau baju panjang yang hingga menutupi pantalon hingga lutut, sehingga aurat 

_______________________________

[169] Fath al-Bari (X/307).

[170] Lihat: Majmu' Fatawa wa Durus al-Haram al-Makki oleh al-'Allamah Ibn Utsaimin (III/367), Syarh Hilyah Thalib al-'Ilm, 

oleh al-'Allamah Ibn Utsaimin (hal. 59). Untuk penjelasan lebih luas tentang kaidah ini beserta dalil dan contoh-contohnya 

silahkan merujuk kitab: at-Tasyabbuh al-Manhi 'anhu fi al-Fiqh al-Islami (hal. 109-112)

[171] Lihat: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (V/230-232 -sebagaimana dalam al-Maktabah asy-Syamilah).

[172] Lihat: Al-Fatawa XII satr al-'auroh no 195, ar rasail, Syarh Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah kaset no. V side A, Liqo 

Bab al-Maftuh no 108 hal 27 dhabith tasyabbuh bil kuffar) (Sebagaimana dalam al-Maktabah asy-Syamilah).

[173] Lihat: Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah (hal. 119-136).

[174] Demikian keterangan dari Syaikh Sulaiman ar-Ruhaily hafizhahullah dalam kajian beliau Syarh Manar as-Sabil, 

tanggal 9/9/1425 H.





meskipun hal tersebut adalah sunnah. Alhamdulillah atas keringanan dari Nabi 
[179]Shallallahu'alaihiwasallam” .

Bahkan sebagian ahli ilmu yang berpendapat, bahwa memanjangkan pakaian hingga di 

atas mata kaki hukumnya bukan sekedar diperbolehkan, namun hukumnya sunnah, 

sebagaimana meninggikannya hingga pertengahan betis juga sunnah. Syaikh Bakr Abu 

Zaid hafizhahullah menjelaskan, “Batas ketiga [dari batas-batas panjangnya pakaian laki-

laki -pent]: tempatnya adalah antara pertengahan betis hingga dua mata kaki. Batas ini 

telah diterangkan kebolehannya di dalam hadits shahih, dan kaum muslimin telah berijma' 

akan kebolehannya dan sama sekali tidak makruh. Hukum ini berlandaskan hadits al-'Ala' 

bin Abdurrahman, dari bapaknya dia berkata, Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id al-

Khudri tentang (batas) pakaian (laki-laki), beliau menjawab, Engkau tepat bertanya 

kepadaku, Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda, “Pakaian orang yang beriman 

sampai pertengahan betis dan tidak mengapa jika (dipanjangkan hingga) di atas kedua 

mata kaki..”. HR. Ahmad Abu Dawud dan Ibn Majah. Akan tetapi ada dua hadits shahih 

yang menunjukkan bahwa memanjangkan pakaian hingga di atas mata kaki hukumnya 

berubah dari sekedar diperbolehkan menjadi sunnah dan mustahab. Dua hadits tersebut:

1. Dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam 

bersabda, “(Batas panjangnya) pakaian (laki-laki) hingga pertengahan betis” tatkala beliau 

melihat bahwa hal tersebut terasa berat bagi kaum muslimin, beliau bersabda, “Hingga 

dua mata kaki, dan jika melebihi mata kaki maka tidak ada kebaikan di dalamnya”. HR. 

Ahmad dengan sanad yang shahih. Hadits ini sangat jelas menunjukkan sunnahnya 

memanjangkan pakaian hingga di atas mata kaki, dan hukum ini adalah keputusan 

terakhir Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam.

2. Hadits Abu Hurairah yang telah kita sebutkan dengan lengkap di pembahasan tentang 

batas kedua [yakni hadits yang telah kami sebutkan di atas “Pakaian seorang mukmin 

hingga di atas pertengahan betisnya,…” -pent]. Dan hadits itupun hadits yang shahih dan 

jelas menunjukkan bahwa tiga batas panjangnya pakaian laki-laki, ketiga-tiganya 

disunnahkan oleh Rasul shallallahu'alaihiwasallam. Hal ini merupakan salah satu bentuk 
[180]keluasan bagi umat ini, dan beragamnya cara ibadah dalam satu jenis, wallahu a'lam” .

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang jelas memanjangkan celana, sarung atau 

jubah hingga di atas mata kaki diperbolehkan di dalam agama kita.

Namun seluruh keterangan di atas tidak menjadikan kita meremehkan sunnah 

meninggikan pakaian hingga pertengahan betis. Yang kita inginkan adalah, kita 

senantiasa berusaha mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Jika praktek kita 

meninggikan celana atau sarung hingga pertengahan betis akan menjadikan masyarakat 

enggan untuk menerima dakwah tauhid dan sunnah yang kita serukan, maka saat itu 

bukan merupakan hikmah, kita memaksakan diri untuk menerapkan amalan yang 

hukumnya sunnah tersebut, dengan 'mengorbankan' dakwah tauhid yang jauh lebih urgen 

dan dibutuhkan umat. Namun jika memungkinkan untuk memadukan antara dua hal 

tersebut, tentunya itulah yang lebih utama. Wallahu'alam.

C. Bagi kaum wanita terkadang boleh memakai pakaian selain warna hitam -dengan tetap 

memperhatikan norma-norma cara berpakaian kaum wanita yang lain-. Karena sahabiyyat 

Rasul Shallallahu'alaihiwasallam pun terkadang berpakaian selain warna hitam:

_________________________________

[179] Syarh Riyadh ash-Shalihin (IV/295-296).

[180] Hadd ats-Tsaub (hal. 8-9).



[181]- Istri-istri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam terkadang memakai pakaian merah .

- Ummu Khalid bintu Khalid radhiyallahu'anha pernah dipakaikan oleh Nabi 
[182]shallalllahu'alaihiwasallam baju bergaris-garis hijau dan kuning .

- Istri Abdurrahman bin Zubair al-Qurazhi radhiyallahu'anhuma pernah memakai jilbab 
[183]hijau .

Oleh karena itu di dalam Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (XVII/108) yang ditandatangani 

oleh: Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syaikh al-'Allamah Abdurrazzaq 

'Afifi rahimahullah, Syaikh al-'Allamah Abdullah bin Ghudayyan hafizhahullah dan Syaikh 

Abdullah bin Qu'ud rahimahullah disebutkan, “Pakaian wanita muslimah tidak khusus 

berwarna hitam, dan boleh baginya untuk memakai pakaian berwarna lain, jika menutup 

auratnya, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak ketat membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, 

tidak transparan hingga memperlihatkan apa yang ada di balik pakaian, serta tidak 

menimbulkan fitnah”.

Syaikh al-Muhaddits al-Albani rahimahullah menjelaskan, “Dan ketahuilah bahwa 

berpakaiannya wanita dengan pakaian selain warna putih atau hitam sama sekali bukan 

termasuk kategori bersolek, sebagaimana yang dikira oleh sebagian wanita yang 
[184]shalihah” .

D. Bagi ikhwah yang menjadi imam di suatu masjid yang ada mihrabnya, diperbolehkan 

baginya untuk shalat di mihrab itu, apalagi jika jama'ah masjid belum siap untuk menerima 

bahwa mihrab hukumnya adalah bid'ah.

Yang kami maksud dengan mihrab di sini adalah mihrab yang dikenal sekarang di masjid-

masjid, yaitu bagian khusus di arah kiblat untuk tempat imam memimpin shalat. Di Arab 

Saudi ghalibnya berbentuk setengah lingkaran, sedang di Indonesia biasanya merupakan 

ruangan sendiri yang berbentuk kubus.

Kami merasa perlu untuk menjelaskan hal di atas, karena barangkali ada yang bertanya-

tanya, “Kenapa mihrab dipermasalahkan? Bukankah mihrab telah disebutkan dalam 
[185]berbagai ayat di al-Qur'an? ”. Jawabnya: Mihrab yang dimaksud di dalam al-Qur'an 

bukan mihrab yang dikenal sekarang, namun yang dimaksud adalah: ruangan atau tempat 
[186]yang tinggi, di situ seseorang menyendiri dari manusia dan kesibukan duniawi .

Sekarang ada dua permasalahan di hadapan kita: Pertama: hukum membuat mihrab -

yang dikenal sekarang di masjid-masjid-. Kedua: Hukum shalatnya imam di situ.

Pertama: hukum membuat mihrab.

Membuat mihrab merupakan suatu perkara yang diperselisihkan hukumnya oleh para 

_____________________________

[181] Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah di dalam al-Mushannaf (VIII/371 no. 4791), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani 

dalam Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah (hal. 122).

[182] Diriwayatkan oleh Bukhari (hal. 1248 no. 5823).

[183] Diriwayatkan oleh Bukhari (hal. Hal. 1248 no. 5825).

[184] Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah (hal. 121-122).

[185] Kata mihrab disebutkan lima kali di dalam al-Qur'an: di surat Ali Imran ayat 37 dan 39, di surat Maryam ayat 11, di 

surat Shad ayat 21 dan di surat Saba' ayat 13.

[186] Lihat: Zad al-Masir karya Ibn al-Jauzi: I/379-380, al-Kasyaf karya az-Zamakhsyari (I/553-554) dan al-Haqiqah asy-

Syar'iyyah fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sunnah an-Nabawiyyah karya Syaikh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul: (hal. 

166-167)







dan jangan ditanya bagus dan panjangnya, kemudian shalat empat raka'at dan jangan 
[197]ditanya bagus dan panjangnya, kemudian shalat tiga raka'at” .

Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Dan hadits ini menjelaskan bolehnya 

(shalat empat empat tiga), meskipun yang lebih afdhal adalah salam setiap selesai dua 

raka'at. Dan inilah yang dikenal dari praktek Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam dan 
[198]perintah beliau untuk melakukan shalat malam dua raka'at dua raka'at” .

G. Bagi ikhwah yang menjadi makmum di masjid yang imamnya memakai qunut ketika 

shubuh maka ia boleh mengangkat tangan ketika qunut dan mengamininya.

Syaikh al-'Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah menasehatkan, “Lihatlah para imam (kaum 

muslimin) yang mereka benar-benar memahami nilai-nilai persatuan. Imam Ahmad 
[199]rahimahullah berpendapat qunut shalat Shubuh adalah bid'ah . Meskipun demikian beliau 

[200]berkata, “Jika engkau shalat di belakang imam yang qunut  maka ikutilah qunutnya, dan 

aminilah doa imam tersebut”. Ini semua demi persatuan barisan dan hati, 

____________________________________________

[197] HR. Bukhari (hal. 225 no. 1147) dan Muslim (I/509 no. 738).

[198] Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (VI/87).

[199] Karena keterbatasan ilmu, kami belum menemukan riwayat yang berisi Imam Ahmad mengatakan bahwa terus 

menerus qunut di shalat Shubuh adalah bid'ah. Yang kami temukan dalam Masa'il al-Imam Ahmad riwayat Ibn Hani' (I/99-

100) dan al-Mughni karya Ibn Qudamah (II/586-587): Imam Ahmad berpendapat bahwa terus menerus qunut di shalat 

Shubuh hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama madzhab hambali, sebagaimana yang disebutkan oleh 

al-Mardawi dalam al-Inshaf (II/174). Sedangkan yang berpendapat bahwa amalan tersebut bid'ah -sepengetahuan kami- 

adalah Ibn Tamim; salah seorang ulama madzhab hambali. (lihat: al-Inshaf II/174). Wallahu a'lam.

[200] Di antara para ulama yang berpendapat bahwa qunut ketika shubuh hukumnya sunnah adalah: 1. Imam Malik (lihat: 

al-Istidzkar karya Ibn Abdil Barr: VI/201, al-Mudawwanah al-Kubra: I/100 dan Bidayah al-Mujtahid karya Ibn Rusyd: II/239), 

2. Imam asy-Syafi'i (lihat: al-Umm: I/246), 3. Sebagian besar ulama madzhab syafi'i (lihat: al-Hawi al-Kabir karya al-Mawardi: 

II/151), 4. Imam ath-Thabari (lihat: Tharh at-Tatsrib karya al-'Iraqi: I/289), 5. Imam Dawud adz-Dzahiri, 6. Imam Ibn Abi Laila 

dan 7. Riwayat dari Imam Ahmad (lihat: al-Istidzkar karya Ibn Abdil Barr: VI/201).

- Mereka yang berpendapat bahwa qunut shubuh hukumnya adalah sunnah, selain berdalilkan dengan hadits dha'if tersebut 

di atas, mereka juga berdalilkan dengan atsar-atsar shahih dan hasan dari sebagian shahabat yang berqunut ketika shubuh. 

Di antara mereka adalah: Anas bin Malik radhiyallahu'anhu (diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Tahdzib al-Atsar: I/624 no. 

624), Abu Hurairah radhiyallahu'anhu (diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar: I/248) dan Ibnu Abbas 

radhiyallahu'anhuma (diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam al-Mushannaf: I/316).

- Sengaja kami menyebutkan para ulama yang berpendapat bahwa qunut shubuh adalah sunnah, juga para shahabat yang 

mengamalkannya, dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa menghukumi amalan ini sebagai bid'ah adalah merupakan hal 

yang berat, karena para ulama besar telah mengatakan bahwa itu sunnah, bahkan sebagian shahabatpun 

mengamalkannya. Apalagi ada juga yang menghasankan hadits qunut tersebut baik dari ulama dulu maupun sekarang. Di 

antara ulama terdahulu Imam al-Haitsami (lihat: Majma' az-Zawaid: II/142) dan lain-lain. Sedang ulama sekarang yang 

menguatkannya antara lain: Syaikh al-Muhaddits Abdurrahman al-Mu'allimi (lihat: at-Tankil: I/147). Oleh karena itu Ibnul 

Qayyim dalam Zad al-Ma'ad (I/265-266) membantah golongan yang mengatakan bahwa qunut shubuh adalah bid'ah, dan 

beliau berpendapat bahwa yang berqunut baik, begitu pula yang tidak berqunut juga baik.

- Adapun atsar yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (no. 402) dari seorang shahabat bernama Thariq bin Asy-yam 

radhiyallahu'anhu, ketika beliau ditanya anaknya, “Selama engkau shalat di belakang Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam, 

Abu Bakr, Umar dan Utsman, apakah engkau dapatkan mereka berqunut?”. Thariq menjawab, “Wahai anakku itu muhdats 

(bid'ah)!”. Atsar ini telah dijawab oleh para ulama, antara lain al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (II/213) dan al-Atsram 

dalam Nasikh al-Hadits wa Mansukhuhu (hal. 79). Mereka menjawab dengan suatu kaidah ushuliyyah: ãá äã ìáÚ ÉÌÍ ÙÝÍ íÐáÇ 

 (Orang yang menghapal dalil lebih dikedepankan atas orang yang tidak menghapalnya, dan Ñí ãá äã ìáÚ ÉÌÍ ìÃÑ íÐáÇæ ÙÝÍí

orang yang melihat suatu peristiwa lebih dikedepankan atas orang yang tidak melihatnya). Memang Thariq tidak pernah 

melihat Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam berqunut, namun sahabat Nabi yang lain telah melihatnya. Maka yang melihat 

lebih dikedepankan daripada yang tidak melihat. Wallahu a'lam.









Ini jika posisi kita sebagai makmum. Namun jika posisi kita sebagai imam -dan kita 

meyakini bahwa hadits tersebut dha'if-, maka kita tidak boleh berqunut; karena jika kita 

meyakini bahwa haditsnya dha'if, berarti kita telah meyakini bahwa qunut shubuh tidak 

disyari'atkan.

Kalau begitu kenapa ketika jadi makmum kita ikut angkat tangan? Syaikh al-'Allamah 

Abdul Muhsin al-'Abbad hafizhahullah setelah merajihkan bahwa hadits tersebut dha'if, 

beliau menjelaskan sikap makmum dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, 

“Seseorang mengikuti imam dalam masalah-masalah khilafiyyah (yang masih 
[203]diperselisihkan oleh para ulama) … Dia harus mengikuti imam, dan tidak boleh 

[204]memisahkan diri atau meninggalkan shalat di belakang orang yang berqunut . Jika 

seseorang memandang bahwa amalan itu tidak cocok (dengan sunnah) atau dia 

berpendapat bahwa perkara itu bid'ah, sedangkan yang lain berpendapat bahwa itu 
[205]adalah sunnah ; dalam kondisi seperti itu dia tidak boleh meninggalkan shalat di 

belakang orang yang berbeda pendapat dengannya di saat dia mengamalkan apa yang ia 
[206]yakini” .

H. Bolehnya mengundur penerapan sunnah shalat dengan memakai sandal, untuk 

menghindari fitnah.

Para ulama Islam telah sepakat tentang bolehnya shalat dengan memakai sandal 

seandainya sandal tersebut suci. Di antara para ulama yang menukil kesepakatan ulama 
[207] [208]tersebut: Imam al-Qurthubi rahimahullah  dan Syaikhul Islam rahimahullah .

[209]Bahkan sebagian ulama seperti Imam Abu Ja'far ath-Thawahawi rahimahullah  dan 
[210]Syaikh al-Muhaddits Muqbil al-Wadi'i rahimahullah  mengkategorikan hadits-hadits yang 

[211]menyebutkan shalat dengan memakai sandal sebagai hadits yang mutawatir .

______________________________

[203] Lihat khilaf para ulama dalam masalah ini dalam halaman sebelumnya.

[204] Lain halnya jika kita mendapatkan bahwa imam yang berqunut itu, ternyata juga melakukan perbuatan-perbuatan 

syirik, maka saat itu kita tidak boleh shalat lima waktu di belakangnya. Kecuali di saat ia menjadi imam shalat Jum'at, dan 

kita tidak mungkin untuk melakukan shalat Jum'at kecuali di belakangnya, maka saat itu kita shalat Jum'at di belakang dia, 

lalu sesampainya di rumah kita mengulangi shalat tersebut. Demikian yang diamalkan oleh salaf ash-shalih. Lihat kitab 

Mauqif Ahl as-Sunnah (I/369).

[205] Ini dalam masalah-masalah khilafiyyah yang masing-masing memiliki dalil. Adapun kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

yang tidak ada dalilnya sama sekali, seperti do'a bersama yang dipimpin imam setiap sesudah shalat lima waktu secara 

terus menerus; maka sebagai makmum kita tidak boleh ikut mengamini. Cukup kita berdzikir sendiri. Juga tidak harus 

langsung berdiri meninggalkan masjid setelah imam salam, jika hal itu akan menimbulkan fitnah. Cukup kita duduk di shaf. 

Ketika mereka berdo'a kita berdzikir sendiri dan dalam hati kita mengingkari amalan bid'ah tersebut. Sampai kita 

menemukan saat yang tepat untuk menjelaskan secara baik-baik hukum yang sebenarnya dari amalan tersebut. Wallahu 

a'lam.

[206] Dari rekaman syarh beliau terhadap kitab Sunan at-Tirmidzi pada hari Senin, 1/2/1425 H.

[207] Lihat: Al-Mufhim (II/161) dan Tafsir al-Qurthubi (XIV/22-23).

[208] Majmu' al-Fatawa (XXII/121).

[209] Dalam Syarh Ma'ani al-Atsar (I/511).

[210] Dalam Syar'iyyah ash-Shalat fi an-Ni'al (hal. 7).

[211] Hadits Mutawatir adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang tidak terhitung jumlahnya, serta tidak 

diragukan kemungkinan mereka untuk bersepakat berdusta dalam membuat hadits itu. Lihat: Mu'jam Mushthalahat al-Hadits 

karya Dr. Muhammad al-A'dzami (hal. 350).





Setelah kita mengetahui bahwa shalat dengan memakai sandal hukumnya adalah 

sunnah, sekarang ketika kita akan mempraktekkan sunnah ini, kita harus 

mempertimbangkan kesiapan masyarakat untuk menerima sunnah ini, juga apakah akan 

timbul fitnah seandainya sunnah ini di terapkan di masjid-masjid di tanah air atau tidak?

Jika kita berada di suatu komunitas yang di situ orang-orang telah memahami sunnah 

tersebut dan telah siap untuk menerimanya, maka silahkan terapkan.

Namun jika kita berada di lingkungan yang penduduknya sangat awam dan tidak tahu 

akan sunnah tersebut, malah mungkin jika kita memasuki masjid dengan memakai sandal, 

kita akan 'pulang tinggal nama' atau minimal akan menimbulkan percekcokan dan baku 

hantam; maka saat itu bukan merupakan hikmah untuk memaksakan diri menerapkan 
[218]sunnah tersebut di situ .

Berarti kalau demikian akan berdampak matinya sunnah tersebut!! Tidak juga, kita bisa 

menjelaskan sunnah tersebut dengan lisan kita kepada masyarakat di dalam pengajian-

pengajian agar mereka paham terlebih dahulu. Kalaupun mereka belum bisa menerima 

kita bisa menerapkan sunnah ini ketika kita shalat di alam terbuka, seperti: di lapangan, di 
[219]kebun, di hutan atau di tempat lain yang tidak mengundang fitnah .

Lagi pula yang termasuk kategori perbuatan menyerupai orang Yahudi adalah: jika kita 

sama sekali meninggalkan sunnah shalat dengan memakai sandal. Adapun jika terkadang 

kita menerapkannya, meskipun tidak di masjid -karena masyarakat belum siap-, maka hal 

ini tidak termasuk dalam kategori menyerupai orang Yahudi.

Syaikh Hamud at-Tuwaijiri rahimahullah menjelaskan, “Di antara perbuatan yang termasuk 

tindak menyerupai musuh-musuh Allah: meninggalkan sama sekali (sunnah) shalat 
[220]dengan memakai sandal dan khuff” .

Terakhir, semua apa yang kami sebutkan di atas sama sekali bukan dalam rangka 

'menggembosi' ikhwah yang sedang bersemangat untuk berusaha menghidupkan 

sunnah-sunnah tersebut di atas. Juga bukan dalam rangka menguburkan sunnah-sunnah 

yang memang pada dasarnya -di sebagian tempat- telah terkubur dalam. Juga bukan 

dalam rangka mengingkari sunnahnya amalan-amalan di atas. Sama sekali tidak!

Bahkan ketika kami selalu berusaha memberikan muqaddimah di setiap pembahasan di 

atas yang berisikan dalil-dalil kesunnahan amalan-amalan tersebut, itu menunjukkan 

bahwa kamipun sepakat akan kesunnahan amalan-amalan tersebut. Bahkan kapan kita 

memiliki kesempatan dan kemampuan maka kita berusaha untuk mengamalkannya.

Namun yang mendorong kami untuk menyinggung permasalahan-permasalahan di atas 

adalah: dampak-dampak negatif yang kerap kita lihat, akibat pemaksaan pengamalan 

sunnah-sunnah di atas di saat umat belum siap untuk menerimanya. Yang kita inginkan, 

jangan sampai umat lari sebelum mereka mengetahui hal-hal yang fundamental -seperti 

tauhid- akibat kita memaksakan diri untuk mengamalkan sunnah-sunnah di atas. Silahkan 

dirujuk kembali contoh keempat tentang “menerapkan skala prioritas dan bertahap dalam 

berdakwah”.

_________________________

[218] Lihat: Fashl al-Maqal karya Umar al-'Amrawi (hal. 17-18).

[219] Lihat: Ahkam al-Libas al-Muta'alliqah bi al-Hajj wa ash-Shalat (hal. 249).

[220] Al-Idhah wa at-Tabyin (hal. 179).





“Tidaklah engkau membicarakan suatu perkara kepada suatu kaum -yang tidak dapat 

mereka pahami- melainkan hal itu akan menimbulkan fitnah bagi sebagian dari 
[226]mereka” .

____________________________

[226] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Muqaddimah Shahihnya (I/11 no. 5).
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