
MUTIARA SALAF 

� Al-Imam Asy-Syafi'iy Rohimahulloh dahulu ditanya 

tentang hadits shohih: 

 ؟ �� أ��ول

"Apakah kamu akan berkata dengannya?". 

Maka berubah wajah beliau, lalu berkata: 

 

(  ا&%د�ُث، َ" � : أ�ول! �����؟ �� أ�د �را�� أم ز��ًرا، و�ط� �� أ�رى

��؟ أ�)'ل: و��ول !) 

"Apakah kamu melihat pada pinggangku ada suatu 

pengikat? ataukah kamu melihatku beribadah di dalam 

gereja? aku katakan: Ini adalah haditsnya shohih dan kamu 

katakan apakah kamu akan mengamalkan dengannya?". 

� Imam Daril Hijroh Abu Abdillah Malik bin Anas 

Rohimahulloh berkata: 

( و��م ��� 0 "�� 0 ر�ول إ. وُ�رد �و&� 'ن �ؤ+ذ �ل(  ) 

"Setiap orang diambil dari perkataannya dan ditolak kecuali 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam". 

� Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al-Murji'y 

Rohimahulloh berkata: 

( أ+ذ�� أ�ن 'ن �)�م &م '� �� ��ول أو �2+ذ أن 1%د �%ل . ). 

"Tidak halal bagi seseorang untuk dia mengambil atau 

berkata dari kami selama dia tidak mengetahui dari mana 

kami mengambilnya". 

� Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin 

Hanbal Rohimahulloh berkata: 

( أ+ذ�� %�ث 'ن و+ذ ا&��3)�، و. '�&ً�� ���د و. ���د�� . ). 

"Janganlah kamu taqlid (membeo) kepadaku dan jangan 

pula taqlid kepada Malik, dan jangan pula kepada Asy-

Syafi'iy dan ambillah olehmu dari mana kami mengambil". 

� Al-Imam Abu Abdirrohman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'iy 

Rohimahulloh berkata: 

 

0 
 إ&�

"Tidaklah kami menyeru manusia kepada mazhab kami, 

tidaklah bagi kami suatu mazhab pun melainkan kitab Robb 

kami (Al

wa Sa

pengikutan kepada kami, bukanlah kami orang yang layak 

untuk diikuti, bahkan kami menyeru manusia kepada 

Kitabulloh (Al

'Alaihi wa Sallam dengan pemahaman yang terjaga

kesesatan".

 

�

berkata:

 ��ول،

��" 

�و&� 

"Dan tidaklah wajib atas seseorang dari kalangan kaum 

muslimin untuk taqlid (membebek) kepada person orang 

tertentu dari para ulama terhadap apa yang dia katakan, 

dan tidak wajib 

pengharusan bermazhab dengan mazhab person tertentu 

selain Ar

yang diwajibkannya dan dikhobarkannya dengannya, 

bahkan setiap orang diambil dari perkataannya dan 

ditingga

Sallam".
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0 "�� ����� و��� ر��� ���ب إ. 'ذھب &�� ���س 'ذھ��� إ&� ا&��س �دو �����
���إ&� ا&��س �دو �ل ���8، 1ن أھ7 ����� ا����� إ&� ا&��س �دو و&��� و��م، 

 ا&:7ل 'ن ا1'�ن �9'� و��م ��� 0 "�� 0 ر�ول و��� 0 ���ب

"Tidaklah kami menyeru manusia kepada mazhab kami, 

tidaklah bagi kami suatu mazhab pun melainkan kitab Robb 

kami (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi kami Shollallohu 'Alaihi 

wa Sallam, dan tidaklah kami menyeru manusia kepada 

pengikutan kepada kami, bukanlah kami orang yang layak 

untuk diikuti, bahkan kami menyeru manusia kepada 

Kitabulloh (Al-Qur'an) dan sunnah Rosulillah Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam dengan pemahaman yang terjaga dari 

kesesatan". 

� Al-Imam Abul 'Abbas Ahmad Al-Harroniy Rohimahulloh 

berkata: 

��ول، '� �ل �� ا&)�'�ء 'ن �)���  3+ص ����د ا&'��'�ن 'ن أ%د �� �;ب و.

"�� ا&ر�ول <�ر ')�ن 3+ص 'ذھب ا&�زام ا&'��'�ن 'ن أ%د �� �;ب و.
0 ����و&� 'ن �ؤ+ذ ا&��س 'ن أ%د �ل �ل ��، و�+�ره �و;�� '� �ل �� و��م 

و��م ��� 0 "�� 0 ر�ول إ. و��رك . 

"Dan tidaklah wajib atas seseorang dari kalangan kaum 

muslimin untuk taqlid (membebek) kepada person orang 

tertentu dari para ulama terhadap apa yang dia katakan, 

dan tidak wajib pula bagi seseorang dari kaum muslimin 

pengharusan bermazhab dengan mazhab person tertentu 

selain Ar-Rosul Shollallohu 'Alaihi wa Sallam pada setiap 

yang diwajibkannya dan dikhobarkannya dengannya, 

bahkan setiap orang diambil dari perkataannya dan 

ditinggalkan kecuali Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam". 

 

 

 ور�و&�،

Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata:

 7ً�ِ��َ �'َ 

"Ikutilan oleh kalian apa

kepada kalian dari Robb kalian, dan janganlah kalian 

mengikuti para wali dari selain

kalian mengambil pelajaran".

 
Buletin AL-AMIN 

Edisi: 7/Jum'at/13/2/1436) 
 
 

 

 األمين
 

KEWAJIBAN MENGIKUTI DALIL  

 ا&ر%�م ا&ر%'ن 0 ��م

ور�و&�، 0 �د '%'دا أن وأ93د 0، إ. إ&� . أن وأ93د B، ا&%'د
 :�)د أ'� .0 ر�ول �� وا&�7م وا&"7ة

Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata: 

�ُِ)وا﴿ �مْ  ِ'نْ  إِ&َْ�ُ�مْ  أُْ�ِزلَ  َ'� ا��ُ Fوا َو. َر�(ُِ� ��7ً�ِ  أَْو&َِ��ءَ  ُدوِ��ِ  ِ'نْ  َ���َ
ُرونَ  �� ;﴾َ�َذ

"Ikutilan oleh kalian apa-apa yang telah diturunkan 

kepada kalian dari Robb kalian, dan janganlah kalian 

mengikuti para wali dari selain-Nya, sangat sedikitlah 

kalian mengambil pelajaran". 
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Pada ayat ini sangat jelas adanya perintah dari Alloh 

Ta'ala kepada kita untuk menerima apa saja yang telah 

dibawa oleh Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, 

tidak boleh bagi kita untuk menerima dan mengambil 

pendapat-pendapat para ulama kita yang menyelisihi 

apa saja yang dibawa oleh Rosululloh Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam, Abu Abdillah Muhammad bin Idris 

yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'iy 

Rohimahulloh berkata: 

 

 أ�� ���'وا و��م ��� 0 "�� 0 ر�ول %د�ث +�&ف �وً.  ��ت إذا)

 ('و�� و�)د %���� �� �� را;8

"Jika aku berkata dengan suatu perkataan yang dia 

menyelisihi hadits Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam maka ketahuilah oleh kalian sesungguhnya aku 

mencabut dari perkataanku tersebut semasa hidupku 

dan sesudah kematianku". 

Bila seseorang sudah mengetahui perkataan Imam 

yang mulia ini maka dia berkewajiban untuk tidak 

menerima perkataan atau mazhab beliau bila itu 

menyelisihi dalil yang telah dibawa oleh Rosululloh 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, Alloh Ta'ala berkata: 

 &9َُمُ  ونَ َ��ُ  أَنْ  أَْ'ًرا َوَرُ�و&ُ�ُ  0ُ  َ�َ:� إَِذا ُ'ْؤِ'َ��ٍ  َو. &ُِ'ْؤِ'نٍ  َ��نَ  َوَ'�﴿

 ﴾ُ'�ِ�ً�� َ:7ً.  َ:ل�  َ�َ�دْ  َوَرُ�و&َ�ُ  0َ  َ�ْ)ِص  َوَ'نْ  أَْ'ِرِھمْ  ِ'نْ  اْ&ِ+َ�َرةُ 

"Dan tidaklah keberadaan bagi seorang mu'min dan 

seorang mu'minah jika Alloh dan Rosul-Nya telah 

memutuskan tentang suatu perkata untuk mereka 

memilih dari perkara mereka dan barang siapa 

berma'siat kepada Alloh dan Rosul-Nya maka sungguh 

dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata". 

Dan kokohnya keimanan seseorang bergantung 

kepada pengikutannya kepada dalil yang dibawa oleh 

Ar-Rosul, bila dia semakin berpegang teguh kepada 

dalil maka keimanannya semakin bertambah dan 

barang siapa tidak mengikuti dalil maka keimanannya 

berkurang, Alloh Ta'ala berkata: 
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ُ'وكَ  َ%��� ُ�ْؤِ'ُ�ونَ  . َوَر�Fكَ  7�َ﴿ F� �ِ� َ�ِ;ُدوا . Kُم�  9ُ�َ�ْ�َمْ  3ََ;رَ  �ِ�َ'� ُ�َ%

� َ%َرً;� أ9ِ�ُِL�َمْ   ;﴾َ�ْ��ِ�ً'� َوُ�َ��Fُ'وا َ�َ:ْ�تَ  ِ''�

"Maka sekali-kali tidak, demi Alloh tidaklah mereka 

beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim 

terhadap apa yang mereka perselisihkan diantara 

mereka, kemudian tidak didapati pada diri-diri mereka 

rasa berat terhadap apa-apa yang kamu putuskan, 

dan mereka menerima dengan sebenar-benar 

penerimaan". 

Bila seseorang menginginkan untuk memperoleh 

tambahan dan kekokohan iman serta menginginkan 

supaya dosa-dosanya diampuni maka hendaknya dia 

mengikuti apa saja yang dibawa oleh Rosululloh 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, Alloh Ta'ala berkata: 

�ُِ)و�ِ� M�%ِ�ُ  َ0ونَ  ُ�ْ�ُ�مْ  إِنْ  �ُلْ ﴿  َ<Lُورٌ  َو0ُ  ُذُ�وَ�ُ�مْ  &َُ�مْ  َوLNْ�َِرْ  0ُ  ُ�ْ%ِ�ْ�ُ�مُ  َ����

﴾َرِ%�مٌ   

"Katakanlah (wahai Rosulloh): Jika kalian mencintai 

Alloh maka ikutilah aku niscaya Alloh akan mencintai 

kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Alloh 

adalah Al-Ghofur lagi Ar-Rohim". 

TANYA: Saya pernah menegur seseorang yang salah 

dalam sholatnya, terus dia marah, seorang tua bilang 

kepadaku biarkan saja yang penting dia sholat, apakah 

dibenarkan alasan ini?. 

JAWAB: Boleh bagi seseorang ketika melihat orang 

lain salah dalam sholatnya untuk dia menasehatinya 

dan memberitahukannya dengan tata cara sholat yang 

benar, sebagaimana Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam ketika melihat salah seorang yang salah dalam 

sholatnya maka beliau memberitahukannya dengan 

yang benar. 

Tidak dibenarkan beralasan dengan alasan "yang 

penting dia sholat". Semoga Alloh merohmati 

Ustadzuna Abul 'Abbas Harmin bin Salim Al-Limboriy 

Rohimahulloh yang perhatian terhadap masyarakatnya 

dengan menda'wahkan kepada mereka bagaimana  

4 

sholat yang benar, beliau dahulu sering menyebutkan 

kepada mereka bahwa amalan semisal sholat tidak 

akan diterima oleh Alloh Subhanahu wa Ta'ala, kecuali 

dilakukan dengan mencontoh atau mengikuti 

sholatnya Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam. 

Kalaulah seandainya seseorang diberi keluasan untuk 

memilih tata cara sholat dengan semaunya maka 

tentu Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam akan 

membiarkan orang yang salah dalam sholatnya 

tersebut, namun beliau memerintahkannya untuk 

kembali sholat dengan mengajarinya tata cara sholat 

yang benar, beliau Shollallohu 'Alaihi wa Sallam 

pernah sholat di atas mimbar supaya diteladai tata 

cara sholat beliau sebagaimana perkataannya: 

 ��أ" رأ��'و�� �'� "�وا

"Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku 

sholat". 

Inilah keberadaan agama Islam, diatur dengan suatu 

peraturan yang tidak bisa dirubah-rubah, dan bahkan 

dipersyaratkan dengan mengikuti peraturan tersebut, 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: 

 «رد �9و '�� &�س '� ھذا أ'ر�� �� أ%دث 'ن»

"Barang siapa mengadakan perkara baru di dalam 

perkara (agama) kami ini, yang dia bukan bagian 

darinya maka dia tertolak". 

Dalam suatu riwayat: 

'ل 'ن»  7ً' «رد �9و أ'ر�� ��� &�س 

"Barang siapa melakukan suatu amalan yang dia 

bukan dari perkara (agama) kami maka dia tertolak". 

Berbeda dengan agama selain Islam, mereka dengan 

bebas membuat peraturan dalam beragama dengan 

itu agama mereka pun rusak dan berubah. 


