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Manusia, sebagian mereka pergi ke para dukun (atau 

paranormal) untuk bertanya saja, dengan tanpa 

membenarkan, maka ini kekufuran bukan kekafiran, dan dia 

bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama, Nabi 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: "Barang siapa 

mendatangi para normal, lalu bertanya kepadanya tentang 

sesuatu, maka tidak diterima baginya sholat 40 (empat 

puluh) malam". Diriwayatkan oleh Muslim dari Shofiyyah 

dari sebagian istri Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam. 
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Dan adapun orang-orang yang pergi kepada mereka 

kemudian bertanya kepada mereka bersama dengan 

membenarkan, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah 

kufur akbar, yang dia mengeluarkan dari agama secara 

keseluruhan, Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: 

"Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal lalu 

membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia 

telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada 

Muhammad (Shollallohu 'Alaihi wa Sallam)". Diriwayatkan 

oleh Ahmad dan Al-Hakim dari Abu Huroiroh. (Dinukil dari 

"I'anatus Sail": www.ahlussunnahthullab.wordpress.com ). 
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�

semoga Alloh merohmatinya

"  ا��اb&ة

"Para dukun tidaklah mereka mengetahui berita

melainkan dari jin atau syaithon, yang mereka 

mencampurkan bersama satu kalimat 100 (seratus) 

kedustaan".

�

merohmatinya

"Awal hukumannya orang yang berdusta dari 

kedustaannya adalah hendaknya ditolak padanya 

kejujurannya".

�

meridhoinya

"Barang siapa berdusta 

siapa berbuat jahat maka dia akan binasa".

�

meridhoinya

"Waspadailah kalian dari berdusta, karena sesungguhnya 

dus
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� Al-Ustadz Hisyam bin Abdillah Al-Limboriy -semoga Alloh 

merohmatinya- mengatakan: 

" /,اب ا�\��� ". 

"Dukun adalah pendusta". 

� Al-Ustadz Abul 'Abbas Harmin bin Salim Al-Limboriy -

semoga Alloh merohmatinya- mengatakan: 

ا��اb&ة ا�\�m8o) W� 6^8ن  ا�,(� ا��mBnن أو ا�ld �� إ��jk hر i�-#�ن  h ا�4	�ن

6p�� 6',/ ". 

"Para dukun tidaklah mereka mengetahui berita-berita 

melainkan dari jin atau syaithon, yang mereka 

mencampurkan bersama satu kalimat 100 (seratus) 

kedustaan". 

� Al-Imam Abdulloh Ibnul Mubarok -semoga Alloh 

merohmatinya- mengatakan: 

?&:AB85 A (-د أن 'A/, �� ا�\�ذب 6q�"5 أول   

"Awal hukumannya orang yang berdusta dari 

kedustaannya adalah hendaknya ditolak padanya 

kejujurannya". 

� Amirul Mu'minin Umar Ibnul Khoththob -semoga Alloh 

meridhoinya- mengatakan: 

r.) X8�s- و�� (.r-، (4,ب ��  

"Barang siapa berdusta maka dia akan jahat, dan barang 

siapa berbuat jahat maka dia akan binasa". 

�Kholifah Rosulillah Abu Bakr Ash-Shiddiq -semoga Alloh 

meridhoinya- mengatakan: 

v(^�ن �u`�r ا�4,ب #tن وا�4,ب، إ(�/�  

"Waspadailah kalian dari berdusta, karena sesungguhnya 

dusta adalah mengikis keimanan". 
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Setiap mu'min yang terpercaya dan amanah pada 

kehidupannya dalam beragama dan bermasyarakat maka 

dia adalah "al

para pengikut setia mereka, set

untuk dikatakan sebagai "al

Alloh Ta'ala telah berikan amanah kepada para nabi dan 

rosul untuk mereka sampaikan ke umat mereka, namun 

keberadaan mereka ini sering kali menjadi buah bibir dari 

Buletin AL-AMEIN 

Edisi: 3/Jum'at/14/1/1436. 

 

 

 

 

 

 

 

BILA KEADAAN BERBALIK 

"AL-AMIN DIANGGAP PENGKHIANAT DAN 

PENGKHIANAT DIANGGAP AL-AMIN" 
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etiap mu'min yang terpercaya dan amanah pada 

kehidupannya dalam beragama dan bermasyarakat maka 

dia adalah "al-amin", mulai dari para nabi dan rosul hingga 

para pengikut setia mereka, setiap orang dari mereka layak 

untuk dikatakan sebagai "al-amin". 

Alloh Ta'ala telah berikan amanah kepada para nabi dan 

rosul untuk mereka sampaikan ke umat mereka, namun 

keberadaan mereka ini sering kali menjadi buah bibir dari  
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anak Adam lainnya, terkadang diantara mereka dikatakan 

sebagai orang gila: 
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"Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal 

sungguh telah datang kepada mereka seorang utusan yang 

memberi penjelasan. Kemudian mereka berpaling darinya, 

sambil mereka berkata: Ini adalah seorang yang belajar 

(dari orang lain) lagi seorang yang gila". 

Dan terkadang bila ada dari mereka menyeru dan 

menda'wahkan kepada mentauhidkan Alloh Ta'ala dan 

mewujudkan keimanan maka mereka terkadang dijuluki 

dengan "si bid'ah" atau "tanpa kerjaan" atau "orang hina" 

atau mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh 

orang-orang musyrik terdahulu: 
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"Dan tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu 

melainkan mereka adalah orang-orang yang hina dina (dari 

kalangan) kita, yang dangkalnya akal (hingga mudah 

mengikuti)". 

Tidak hanya perkataan seperti itu, namun mereka balik 

keadaan, mereka memutar balikan fakta, para pendusta 

semisal para dukun mereka anggap jujur dan terpercaya 

hingga mereka berbondong-bondong mendatanginya dan 

membenarkannya, sementara orang yang menyerukan 

kepada da'wah para nabi maka mereka katakan sebagai 

pendusta, sebagaimana pada kelanjutan ayat tersebut: 
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Ketahuilah 

sekalian

melainkan karena ada dua kemungkinan:

1. Karen

2. Karena takut mati.

 

Tidaklah orang

karena takut tertimpah petaka atau karena takut kematian, 

padahal mereka yang mendatangi dan yang didatangi juga 

akan mati, bukankah Robb semesta alam telah berkata:

 

"Sesungguhnya kamu adalah orang yang akan mati dan 

sesungguhnya mereka juga adalah orang

mati".

Maka untuk apa mendatangi mereka dan membenarkan 

ucapan mereka?, tidakkah takut bagi mereka yang 

mendat

mereka lantaran perbuatan mereka mendatangi atau 

membenarkan para dukun?:

"Barang siapa mendatangi dukun maka tidak diterima 

baginya sholat selama 40 (empat puluh) h

oleh Muslim dari salah seorang istri Nabi, dari Nab

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam.

Apa benar ini adalah hadits:

Kalau benar itu hadits, apakah shohih ataukah dhoif?, dan 

bagaimana arti dan ma'na serta penjelasannya?.
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PEMBUKA WAWASAN 

 

Ketahuilah -semoga Alloh merohmati kami dan anda 

sekalian-, tidaklah seseorang membenarkan para pendusta 

melainkan karena ada dua kemungkinan: 

1. Karena tertipu. 

2. Karena takut mati. 

Tidaklah orang-orang mendatangi para dukun melainkan 

karena takut tertimpah petaka atau karena takut kematian, 

padahal mereka yang mendatangi dan yang didatangi juga 

akan mati, bukankah Robb semesta alam telah berkata: 

(  Xَ َّ̀ ٌ~  ِإ ِBّ�َ  �ْ�ُ ُ��َن  َوِإ�َّ ِBّ�َ ) 

"Sesungguhnya kamu adalah orang yang akan mati dan 

sesungguhnya mereka juga adalah orang-orang yang akan 

mati". 

Maka untuk apa mendatangi mereka dan membenarkan 

ucapan mereka?, tidakkah takut bagi mereka yang 

mendatangi para dukun itu akan terhapus amal kebaikan 

mereka lantaran perbuatan mereka mendatangi atau 

membenarkan para dukun?: 

�� DEأ ����] h ��"+ A� ةM?  ن��Oأر ���)  

"Barang siapa mendatangi dukun maka tidak diterima 

baginya sholat selama 40 (empat puluh) hari". Diriwayatkan 

oleh Muslim dari salah seorang istri Nabi, dari Nabi 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam. 

TANYA: 

Apa benar ini adalah hadits:  

(  ا�*�دق، #��� و4f,ب ا�\�ذب، #��� (*&ق j&ا��C ،65ات ا���65 (&ي 'Nن إن

�^+�fو ���# ،�p��dن  ا�ofن #��� وN�k ). 

Kalau benar itu hadits, apakah shohih ataukah dhoif?, dan 

bagaimana arti dan ma'na serta penjelasannya?. 

Benar dia adalah hadits Rosulillah 'Alaihishsholatu 

Wassalam, dia adalah hadits shohih, dia datang dengan 

beberapa lafazh, adapun lafazh yang d

artinya adalah:

"Sesungguhnya di depan hari kiamat ada tahun

penuh tipu daya, dianggap jujur pada tahun

orang yang berdusta, dianggap dusta padanya orang yang 

jujur dan dianggap terpercaya orang yang berkhianat, 

dianggap khianat padanya orang yang terpercaya".

Dan lafazh hadits ini semisal dengan yang diriwayatkan oleh 

Ahmad di dalam "Musnad"nya dari hadits Anas bin Malik, 

dan haditsnya adalah shohih, Al

memasukannya ke dalam kitabnya "Ash

mimma Laisa fish Shohihain" dengan lafazh yang semisal itu:

«�p��dا

"Sebelum hari kiamat ada tahun

daya, dianggap khianat padanya orang yang terpercaya, 

dianggap terp

Syaikhuna An

kami dan beliau

"Maka ini adalah termasuk dari tanda

bahwa dia dianggap terpercaya kemudian dianggap 

pengkhianat".

Bila kita melihat kepada zaman sekarang ini maka sungguh 

kita telah mendapati kebenaran apa yang dikatakan oleh 

Rosululloh Shollallohu 'Al

semisal para dukun dianggap terpercaya hingga didatangi 

dan dibenarkan ucapan mereka.

Apakah orang

paranormal, merek

(kekafiran yang mengeluarkan dari Islam)?.

4 

JAWAB: 

Benar dia adalah hadits Rosulillah 'Alaihishsholatu 

Wassalam, dia adalah hadits shohih, dia datang dengan 

beberapa lafazh, adapun lafazh yang disebutkan maka 

artinya adalah: 

"Sesungguhnya di depan hari kiamat ada tahun-tahun yang 

penuh tipu daya, dianggap jujur pada tahun-tahun tersebut 

orang yang berdusta, dianggap dusta padanya orang yang 

jujur dan dianggap terpercaya orang yang berkhianat, 

nggap khianat padanya orang yang terpercaya". 

Dan lafazh hadits ini semisal dengan yang diriwayatkan oleh 

Ahmad di dalam "Musnad"nya dari hadits Anas bin Malik, 

dan haditsnya adalah shohih, Al-Imam Al-Wadi'iy telah 

memasukannya ke dalam kitabnya "Ash-Shohihul Musnad 

mimma Laisa fish Shohihain" dengan lafazh yang semisal itu: 

�+^� N�kن، #��� (�oن  j&ا��C ،65ات ا���65 :��fو ���# �p��dا » 

"Sebelum hari kiamat ada tahun-tahun yang penuh tipu 

daya, dianggap khianat padanya orang yang terpercaya, 

dianggap terpercaya padanya orang yang pengkhianat". 

Syaikhuna An-Nashih Al-Amin -semoga Alloh mengampuni 

kami dan beliau- mengatakan: 

�+^� أن ا�����M5 65ت �� #	,ا) �V  ن�o) . 

"Maka ini adalah termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, 

bahwa dia dianggap terpercaya kemudian dianggap 

pengkhianat". 

Bila kita melihat kepada zaman sekarang ini maka sungguh 

kita telah mendapati kebenaran apa yang dikatakan oleh 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, para pendusta 

semisal para dukun dianggap terpercaya hingga didatangi 

dan dibenarkan ucapan mereka. 

TANYA: 

أ/]Z؟ /.-ا (4.-ون ا��-ا#Nن أو ا�4	�ن إ�= (,���ن  ا�,(� ��  

Apakah orang-orang yang mereka pergi ke para dukun atau 

paranormal, mereka dikafirkan dengan kufur akbar 

(kekafiran yang mengeluarkan dari Islam)?. 


