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MUQODDIMAH 

 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa mad'u 

(yang didakwahi) dalam Islam bermacam-macam. 

Ada yang muslim dan ada nonmuslim, sedangkan 

yang muslim terbagi menjadi dua golongan. 

Golongan pertama kaum "awam" yakni tidak 

mengetahui hukum syari'at. Golongan kedua 

"pengikut hawa nafsu" yakni mengetahui 

kebenaran tetapi menyelisihinya bahkan 

memusuhinya, maka uslub (metode) dalam 

mendakwahi golongan ini berbeda dengan uslub 

mendakwahi orang awam. 

Para da'i harus memahami bahwa 

sesungguhnya Rasulullah صلى هللا عليو وسلم tidak 

menetapkan satu uslub merata untuk semua hal, 

tetapi beliau menjadikan tiap-tiap perkara uslub 

tersendiri. Maka lembut dan lunak hendaknya 

pada tempatnya yang tepat dan keras pada 

tempatnya yang tepat, tergantung pada situasi 



dan kondisi. Demikian itu karena agama 

terbangun di atas dua asas yaitu ta'shil 

(membangun fondasi) dan ta'lim atau penjelasan 

dan peringatan. 

Siapa saja yang termasuk ahli ta'shil dan 

ta'lim maka diajari dan siapa saja yang berasal 

dari golongan pengikut hawa nafsu dan 

pembangkang yang menyelisihi manhaj salaf 

shalih dan mengajak kepada lawan manhaj al-haq 

maka keadaannya dijelaskan dan manusia 

diperingatkan dari kejelekannya untuk menjaga 

umat dari kesesatan dan penyimpangan akibat 

dari kejelekan perkataan dan perbuatannya. 

Firman Allah  ّعّزوجل: 

  اْلُمْجرِِميَ  َسِبيلُ  َولَِتْسَتِبيَ  اآليَاتِ  نُ َفصِّلُ  وََكَذِلكَ 

Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat agar 

supaya jelas jalan orang-orang yang 

berdosa. (QS al-An'am [6]: 55) 



Sebab, apabila jalan pelaku dosa jelas dan 

tampak ketahuan maka gampang untuk dijauhi, 

berbeda jika jalan mereka samar dan tidak jelas 

maka maksud ini tidak tercapai. 

Allah  ّعّزوجل menerangkan perkara ini lebih jelas 

dalam firman-Nya: 

ُهمْ  فََأْعِرضْ  آيَاتَِنا ِف  ََيُوُضونَ  الَِّذينَ  رَأَْيتَ  َوِإَذا  َحّتَّ  َعن ْ

 َغْْيِهِ  َحِديث   ِف  ََيُوُضوا

Apabila kamu melihat orang yang 

mempermainkan ayat-ayat Kami maka 

berpalinglah dari mereka hingga mereka 

beralih kepada pembicaraan yang lain. (QS 

al-An'am [6]: 68) 

Disebutkan dalam tafsir ayat ini yaitu orang-

orang yang berbicara menyelisihi al-haq bahkan 

menghiasi kebatilan dan mengajak kepadanya, 

memuji ahlinya, dan berpaling dari kebenaran 

serta mencela al-haq dan ahlinya. 



Berkata Imam Syaukani رمحو هللا, "Dalam ayat ini 

terdapat pelajaran bagi yang suka bermajelis 

dengan ahli bid'ah yang mengubah kalimat Allah 

dan bermain dalam Kitabullah dan sunnah Rasul-

Nya dan mengembalikan hal itu kepada hawa 

nafsu mereka yang sesat dan bid'ah mereka yang 

rusak, apabila dia tidak mengingkari dan 

mengubah perbuatan mereka maka minimalnya 

dia meninggalkan majelis bersama mereka hal ini 

mudah baginya tidak sulit." 

Lebih jelas lagi pokok asal yang agung ini 

dari sirah nabawiyyah yaitu dari Abu Sa'id al-

Khudri هللا عنو رضي , beliau berkata, "Tatkala Nabi  صلى هللا

 membagi harta, datanglah Abdullah bin عليو وسلم

Khuwaishirah at-Tamimi lalu berkata, 'Berbuat 

adillah kamu, hai Rasulullah.' Maka sabda 

Rasulullah صلى هللا عليو وسلم, 'Celaka kamu, siapakah 

yang adil jika aku tidak adil.' Maka Umar رضي هللا عنو 

berkata, 'Biarkan aku bunuh orang ini.' Kata 

Rasulullah صلى هللا عليو وسلم, 'Jangan, karena 



sesungguhnya dia memiliki teman-teman yang 

mana kalian merasa sedikit shalatmu 

dibandingkan shalat mereka dan kalian merasa 

sedikit puasa dibandingkan puasa mereka, tetapi 

mereka lepas dari agama sebagimana lepasnya 

anak panah dari sasarannya.'" (HR al-Bukhari) 

Orang ini mengikuti hawa nafsu. Sebab, dia 

mengetahui keadilan Rasulullah صلى هللا عليو وسلم tetapi 

nafsunya menghalanginya dari keyakinan tentang 

kemaksuman seorang nabi sehingga tatkala dia 

melihat Rasulullah صلى هللا عليو وسلم membagi-bagi 

harta, ada yang diberi dan ada yang tidak diberi, 

atau sebagian diberi bagian yang banyak sedang 

yang lainnya sedikit karena suatu hikmah yang 

diketahui oleh Rasulullah صلى هللا عليو وسلم dan tidak 

diketahui oleh kebanyakan manusia kecuali iman 

dan taslim serta pasrah dengan keputusan 

Rasulullah صلى هللا عليو وسلم. Orang ini melihat Rasulullah 

 berbuat demikian dalam membagi صلى هللا عليو وسلم



harta maka menuduhnya telah berbuat curang, 

khianat, dan tidak adil. 

Inilah bahaya mengikuti hawa nafsu yang 

terdapat di dalamnya kerusakan yang banyak di 

antaranya: mencela pelaku syari'at, dan sebab 

celaannya atas dasar urusan dunia bukan atas 

dasar agama dan lebih celaka jika dia mencela 

Rasulullah صلى هللا عليو وسلم karena dirinya tidak 

mendapat bagian dari dunia atau mendapat 

bagian yang sedikit. 

Inilah sikap setiap pengikut hawa nafsu. Dia 

mencela dan menjauhi kebenaran karena tidak 

menguntungkannya secara duniawi, tidak 

meninggalkan kebatilannya karena khawatir 

dunianya akan hilang. Tukang sihir, dukun tidak 

meninggalkan kebatilannya sebab akan 

menghilangkan dunianya. Tokoh pelaku syirik dan 

bid'ah tidak meninggalkan kebatilannya karena 

takut wibawa, kehormatan, harta, dan pujian 

manusia hilang darinya. 



Hadits di atas menunjukkan sikap tegas 

Rasulullah صلى هللا عليو وسلم terhadap kelompok bid'ah 

Khawarij dan peringatan terhadap bid'ah dan 

fitnah mereka dan bagaimana Rasulullah  صلى هللا عليو

 mengingatkan umat dari pemikiran mereka وسلم

yang sesat, menerangkan sifat-sifat mereka 

supaya manusia mewaspadai mereka. 

Bandingkan sikap Rasulullah صلى هللا عليو وسلم 

tersebut dengan sikap beliau terhadap orang 

awam badui yang kencing di masjid karena jahil. 

Di mana Rasulullah صلى هللا عليو وسلم berlaku lembut 

kepadanya dan mengajarinya bahkan 

mengingkari sahabat yang berlaku kasar 

kepadanya. Oleh karena itu, haras dipahami 

bahwa lunak dianggap sebagai kebaikan jika 

diletakkan pada tempatnya dan apabila lunak 

tidak diletakkan pada tempatnya maka tidak 

termasuk kebaikan. Ulama mencontohkan dengan 

seseorang yang hobi menzalimi manusia maka 

orang seperti ini tidak berhak untuk diperlakukan 



lunak yaitu diberi maaf sebab akan 

menjadikannya semakin zalim karena 

menganggap bahwa manusia takut kepadanya 

dan dia telah menguasai mereka sehingga 

terserah berbuat memperlakukan mereka 

menurut nafsunya. 

Demikian pula keras apabila diletakkan pada 

tempatnya maka termasuk kebaikan sebagaimana 

jika diletakkan pada yang bukan tempatnya 

termasuk kejelekan. Maka tidak benar jika kita 

mengingkari setiap sikap keras tanpa melihat 

kondisi sebagaimana tidak benar jika kita 

menganjurkan lembut dalam segala keadaan 

tanpa melihat kondisi. 

 

 

 

 



MANHAJ AHLISUNNAH DALAM 

MENGINGKARI BID'AH 

 

Inilah manhaj Ahli Sunnah pengikut salaf 

dalam menyikapi ahli bid'ah dan pelaku syubhat. 

Ibnul Qayyim رمحو هللا menegaskan, "Sungguh keras 

pengingkaran salaf dan para ulama terhadap 

bid'ah. Ulama salaf menyebarkan kejelekan 

pelakunya dari berbagai penjuru bumi, 

mentahdzir (mengingatkan) umat manusia dari 

fitnah mereka sekeras-kerasnya." 

Karena itu, wajib bagi da'i menjaga 

perbedaan antara awam dengan ahli bid'ah, yang 

pertama diajari dengan lembut dan yang kedua 

diperingatkan dengan keras. 

Atas dasar ini maka barangsiapa yang berada 

di atas asas manhaj Ahli Sunnah lalu dia terjatuh 

dalam kesalahan maka sesungguhnya sikap 

terhadapnya tidak seperti halnya sikap kita 

terhadap ahli bid'ah. 



Namun, sangat disayangkan dan disesalkan 

tatkala prinsip yang indah dan mulia ini 

disalahpraktikkan oleh sebagian kalangan pada 

akhir-akhir ini. Seorang salafi tidak lembut 

kepada saudaranya salafi bahkan 

menjatuhkannya dan mengeluarkannya dari 

manhaj salaf, dan lebih celaka jika mencari-cari 

kesalahannya dan bahkan berharap kapan 

saudaranya melakukan kesalahan supaya 

ditahdzir dan dijatuhkan bahkan bergembira jika 

mendapati saudaranya terjatuh dalam kesalahan. 

Dia tidak mendapati udzur buat kesalahan 

saudaranya sedikit pun, dan sebaliknya jika 

dirinya yang salah maka akan mendapati seribu 

alasan untuk membela dirinya. 

 

 

 

 

 



SIAPAKAH PENGIKUT HAWA NAFSU? 

 

Hawa nafsu adalah lawan dari hidayah. Sebab 

itu, jika seseorang tidak mengikuti hidayah maka 

berarti dia pengikut hawa nafsu. Firman Allah 

 :عّزوجلّ 

َا فَاْعَلمْ  َلكَ  َيْسَتِجيُبوا لَْ  فَِإنْ    أَْىَواَءُىمْ  يَ تَِّبُعونَ  أَّنَّ

Jika mereka tidak memenuhi ajakanmu maka 

ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti 

hawa nafsu. (QS al-Qashash [28]: 50) 

Atas dasar ini, maka tokoh ahli hawa nafsu 

adalah Iblis, Fir'aun, Abu Jahal dan Abu Lahab, 

ulama Yahudi, ahli bid'ah seperti Jahmiyyah dan 

Syi'ah, dan siapa saja yang semisal mereka. 

 

 

 



CONTOH SIKAP KERAS RASULULLAH 

 

Rasulullah صلى هللا عليو وسلم tidak jarang berlaku 

keras dalam beberapa kondisi yang 

mengharuskan demikian, di antaranya: 

 Mendo'akan kejelekan bagi orang yang 

menolak nasihatnya seperti dalam kisah orang 

yang makan dengan tangan kirinya dan orang 

yang sakit lalu dido'akan kebaikan, tetapi 

keduanya menolak dan sombong maka dia 

tidak dapat mengangkat tangannya ke 

mulutnya dan yang sakit mati seketika. 

 Mengingkari dengan keras tatkala ada orang 

yang mengatakan: "Masya Allah wasyi'ta 

(sesuai kehendak Allah dan kehendakmu)." 

 Marah terhadap Abu Dzar رضي هللا عنو yang 

mencela seseorang karena nasabnya, maka 

Rasulullah صلى هللا عليو وسلم mengatakan, 

"Sesungguhnya pada dirimu terdapat perangai 

jahiliah." 



 Marah kepada Umar bin Khaththab رضي هللا عنو 

tatkala beliau membawa lembaran berisi 

Taurat. 

 Marah kepada sebagian sahabat tatkala khilaf 

dengan as-sabiqun al-awwalun (pendahulu 

masuk Islam) seperti marah terhadap Khalid 

bin Walid رضي هللا عنو tatkala berselisih dengan 

Abdurrahman bin Auf رضي هللا عنو. 

Ulama menjelaskan, "Jika sikap keras tidak 

bermanfaat maka kembali kepada asal yang 

pokok yaitu lunak." 

 

 

 

 

 

 



KETELADANAN DARI ABU BAKAR DAN UMAR 

 

Abu Bakar ash-Shiddiq رضي هللا عنو terkenal lembut 

tidak keras. Akan tetapi, beliau mendapatkan 

taufiq di saat kondisi membutuhkan keras seperti 

memberangkatkan pasukan Usamah رضي هللا عنو dan 

memerangi kaum murtad padahal seluruh 

sahabat pada awalnya menyelisihi beliau, tetapi 

karena beliau tegas dan istiqamah di atas al-haq 

maka Allah  ّعّزوجل menjadikan sahabat sepakat 

dengannya; inilah kebenaran sabda Rasulullah  صلى

 ,هللا عليو وسلم

"Barangsiapa yang mencari ridha Allah dengan 

kemurkaan manusia maka Allah ridha 

kepadanya dan menjadikan manusia ridha 

kepadanya, dan sebaliknya barangsiapa yang 

mencari ridha manusia dengan murka Allah 

maka Allah memurkainya dan mem-buat 



manusia murka kepadanya." (Shahih al-Jami': 

5973) 

Adapun Umar bin Khaththab رضي هللا عنو, terkenal 

dengan watak keras hingga orang menganggap 

bahwa apabila Umar رضي هللا عنو menjadi amirul 

mukminin maka tidak ada seorang pun yang 

berani mendekati dan bergaul dengannya. Akan 

tetapi, itu tidak terjadi. Bahkan beliau orang yang 

sangat lembut. Beliau melakukan ronda malam 

untuk memeriksa rakyatnya, siapa di antara 

mereka yang membutuhkan bantuan, bahkan 

melayani sendiri bagi yang butuh dengan 

membawakan barang dari rumahnya atau dari 

baitul mal. Beliau pernah berkata, "Seandainya 

ada seekor unta yang tersandung batu di Iraq 

sana, pasti Allah akan memintaiku 

pertanggungjawabanku kenapa engkau tidak 

menghaluskan jalannya, hai Umar." Tidak ada 

orang dekat atau jauh, penduduk asli atau asing, 

kecuali mengetahui bahwa Umar رضي هللا عنو adalah 

orang yang paling santun kepada rakyatnya. 



Tidak ada yang terzalimi atau orang lemah 

melainkan dapat menyampaikan hajatnya dengan 

leluasa kepada Umar رضي هللا عنو. 

Demikianlah seseorang yang ikhlas kepada 

Allah dan semata mencari ridha Allah dan meniti 

kebenaran jauh dari hawa nafsu maka Allah akan 

memberinya taufiq kepada kebaikan kapan dia 

membutuhkannya. Abu Bakar رضي هللا عنو yang 

terkenal lembut di saat membutuhkan sikap keras 

maka Allah memberinya taufiq untuknya. 

Demikian pula Umar رضي هللا عنو yang terkenal keras, 

di saat membutuhkan santun yaitu pada masa 

kekhalifahannya yang harus santun kepada 

rakyatnya maka Allah memberinya taufiq untuk 

hal tersebut. Maka berbahagialah orang yang 

menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.1[] 

                                                           
1  Usus Manhaj Salaf fi Dakwah: 70-73 dan sumber lainnya. 


