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Syaikh Jawad Mughniyyah berkata, “Di dunia ini semua 
hal berubah kecuali kecaman terhadap Syiah. Semua 
permulaan ada ujungnya kecuali fitnah terhadap Syiah. 

Semua vonis harus berdasarkan bukti kecuali vonis terhadap 
Syiah.” Dan, semua dusta tak dibenarkan kecuali dusta untuk 
menyesatkan Syiah. Kata-kata terakhir ini dari Saya untuk 
menceritakan asbâb al-wurûd buku ini.

Singkat cerita. Pada tanggal 7 Desember 2013 KAMMI 
(Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) mengadakan 
seminar dengan tema: Stop Syiah dikalangan mahasiswa 
UNISBA. Menghadirkan pembicara utama Prof. Dr. Maman 
Abdurrahman, Ketua Umum PERSIS, sekaligus (mantan?) PR 
IV UNISBA. Dalam undangan Rektor UNISBA Prof. Dr. HM 
Taufik Boesoiri juga didaulat sebagai pembicara. Nama terakhir 
absen dan diganti oleh Dr. Wildan Yahya, pada spanduk ditulis 
sebagai pakar sejarah UNISBA, dan pihak KAMMI yang 
diwakili oleh Acep Saifullah Millah. 

Saya yakin Anda yang akrab mengikuti pelbagai  perbin-
cang an tentang Syiah, baik melalui udara (internet) atau darat 
(seminar, ceramah, dll) pasti dapat menebak jalannya diskusi 

Pengantar
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dan materi yang disampaikan oleh para pembicara. Materi 
usang yang selalu diulang; bahwa Syiah mencacimaki Sahabat, 
Qur`annya Syiah beda, dsb. Orang Sunda menyebutnya eta-
eta wungkul ti zaman abdi ncan lahir dugi kakalot ayana anu 
dibahas eta deui-eta deui. Silahkan Anda teruskan semua 
fitnah-fitnah tersebut yang tidak pernah berubah sejak zaman 
pithecantropus erectus hingga zaman modern sekarang ini. 
Zaman ketika nenek moyangnya para pemateri seminar masih 
merangkak seperti kera sampai mereka menjadi pejabat teras 
UNISBA. 

Zaman boleh berubah. Penguasa boleh berganti. Tapi 
fitnah dan tuduhan terhadap Syiah tidak boleh berubah. 
Adagium seperti ini tampaknya menjadi dogma kehidupan 
mereka yang kontra terhadap Syiah, tidak terkecuali Dr. 
Maman Abdurrahman, ketua umum PERSIS dan guru 
besar hadis UNISBA.  Sebagai alumni pasca sarjana 
UIN Ciputat Saya kira Maman akan berargumentasi 
dengan data yang valid dan otoritatif. Namun sayang 
argumentasinya berdasarkan imajinasi dan khayalan yang 
pantas disebut sebagai dongeng sebelum tidur. Tidak 
menunjukkan argumentasi seorang doktor lulusan UIN 
Ciputat yang terkenal itu. Dan ketika ada peserta yang 
mengingatkannya, alih-alih menerima malah dengan 
arogan menantang berdiskusi dengan memakai bahasa 
Arab atau Inggris. “Liyatakallam ma’î bi al-lughah al-
’arabiyyah au al-injlîziyyah.” Artinya kuranglebih begini, 
“Ayo, siapa di antara kalian, orang-orang Syiah, yang mau 
berdebat dengan saya silahkan dengan memakai bahasa 
Arab atau Inggris.”

Awalnya Saya tidak ingin menanggapi emosinya. 
Saya menganggap protes yang dilakukan sebagian peserta 
sudah cukup untuk mengingatkan pihak-pihak yang 
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terlibat dalam diskusi ‘jalanan’ tersebut. Tapi melihat 
arogansi Prof. Maman Saya pun terpaksa ikut berbicara. 
Saya tidak mau mengikuti genderang perang yang ia 
tabuh. Saat berbicara Saya hanya mengenalkan diri bahwa 
Saya satu almamater dengan beliau di Ciputat, Saya pun 
telah melakukan riset tentang Syiah di Gontor, dan hasil 
riset saya berbeda dengan apa yang beliau sampaikan. 
Pemahaman Saya terhadap Syiah berbeda dengan 
pemahaman Bapak. Saya sampaikan bahwa yang terjadi 
antara Syiah dan Sunni adalah perbedaan interpretasi. 
Semua keyakinan Syiah memiliki landasan epistemologi 
dalam referensi Sunni yang otoritatif. Dengan menyebut 
beberapa hasil riset Saya tegaskan bahwa Syiah tidak 
meyakini satu keyakinan pun kecuali keyakinan tersebut 
didukung oleh dalil-dalil rujukan Sunni. Semua itu Saya 
sampaikan secara santun. Tapi, beliau keukeuh pada 
pendiriannya dan dengan arogan memotong pembicaraan 
Saya; bahwa apa yang ia sampaikan benar adanya dan 
bukan interpretasi sepihak. Akhirnya Saya mengalah 
untuk tidak meneruskan perdebatan yang mulai memanas 
itu. Sambil memberikan buku hasil riset Saya mengajak 
beliau untuk berargumentasi secara tertulis. Puji Tuhan 
beliau menerima tawaran ini, dan inilah tanggapan Saya 
terhadap apa yang beliau sampaikan di seminar tersebut.

Buku ini saya bagi menjadi dua bagian. Seperti saya 
sebut di awal. Bahwa tuduhan kepada Syiah dari zaman 
dulu hingga kini tidak pernah berubah. Berputar pada 
masalah itu-itu saja. Sebenarnya jawabannya pun sudah 
ada pada buku saya; Merajut Ukhuwwah atau Kesesatan 
Sunni, yang Saya berikan kepada beliau. Meski demikian, 
dalam buku ini, Anda akan menemukan banyak hal baru 
yang tidak Anda temukan pada ke dua buku tersebut. Itulah 
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bedanya antara Syiah dengan para penentangnya. Orang 
Syiah itu kreatif dalam menjawab fitnah penentangnnya 
yang tidak kreatif. Karena itu, bagian pertama buku ini 
membahas tuduhan umum yang tidak kreatif itu dengan 
jawaban yang kreatif. Dengan kata lain menjawab fitnah 
pasaran dengan jawaban ekslusif. Adapun bab dua secara 
khusus menjawab makalah ‘pasaran’ yang disampaikan 
oleh para pembicara dalam seminar tersebut dengan 
jawaban ‘eksekutif.’ 

Siapapun Anda yang berakal sehat pasti dapat 
membandingkan kualitas jawaban-jawaban kreatif Syiah 
dengan fitnah-fitnah pasaran para penentangnya, tidak 
terkecuali Prof. Maman Abdurrahman, ketua umum 
PERSIS dan guru besar hadis UNISBA. Silahkan Anda 
nilai keduanya mana yang ilmiah  dan mana yang tidak 
ilmiah, meski ditulis oleh seorang guru besar sekalipun. 
Maaf kalau agak sedikit keras. Karena untuk menghadapi 
orang-orang yang keras hatinya seperti beliau dan para 
penolak Syiah harus dengan cara yang keras juga. Saya 
berharap buku ini akan mendapat menjawab yang cerdas 
dari mereka. Tapi Saya yakin itu tidak akan terjadi. Itu pula 
yang terjadi pada kedua buku saya; Merajut Ukhuwwah 
dan Kesesatan Sunni Syiah. Karena mereka bukan tipe 
orang cerdas yang suka menggunakan kekuatan logika 
untuk berdiskusi. Mereka tidak ubahnya seperti preman 
yang gemar memakai logika kekuatan, memaksakan 
kehendaknya sendiri, yang mabuk akan reputasi dan donasi. 
Padahal mereka bukan Tuhan yang berhak menghakimi. 
Mereka beraninya diskusi di kalangan sendiri, yang hanya 
dihadiri oleh mahasiswa lugu pencari jatidiri, seperti para 
anggota KAMMI.
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Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya 
buku ini saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-
banyaknya. Semoga Allah membalas segala amal baiknya 
dan menggabungkannya bersama para Imam dari keluarga 
Nabi-Nya yang suci. Seperti Rasulullah mendoakan 
umatnya, Allahumma ihdi qaumî innahum lâ ya’lamûn. 
Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya 
mereka orang-orang bodoh yang tidak mengetahui. Mari 
kita doakan orang-orang PERSIS seperti Prof. Maman, 
dan para anggota KAMMI.  “Ya Allah, berilah petunjuk 
kepada mereka, sesungguhnya mereka orang-orang bodoh 
yang tidak mengetahui.”

Wal akhir, sekali lagi, Saya mohon maaf kepada semua 
pihak kalau pengantar ini agak luar biasa. Saya hanya 
mengamalkan ajaran al-Qur`an yang berbunyi, “idzâ i’tadâ 
alaikum fa’tadû alaihi bimitsli mâ i’tadâ alaikum. Bila 
kamu disakiti balaslah seperti ia menyakitimu. Wa anta’fua 
khairun lakum. Dan memaafkan itu lebih baik bagimu. 
Karena itu, Saya maklumi kalau Prof. Maman itu begitu 
karena menjaga jabatannya sebagai ketua umum PERSIS-
WAHABI yang menjadi pundi-pundi kehidupannya. 
Saya hanya menyayangkan saja. Seseorang itu semakin 
tua seharusnya semakin arif dan bijaksana, bukan malah 
semakin arogan dan tolol seperti beliau. Sori Prof ya...
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Sebelum secara khusus membahas argumentasi Maman, 
Saya pikir tema ini perlu didahulukan sebagai hantaran 
untuk menjawab argumentasi Maman. Seperti Saya 

singgung di pengantar, cacimaki Sahabat selalu menjadi 
amunisi mereka yang menyerang Syiah, tidak terkecuali Prof 
Maman. Karena itu, untuk dapat memahami Sahabat dengan 
benar sesuai standar ilmiyah, bukan standar seminar UNISBA, 
Saya perlu mengangkat topik ini terlebih dahulu sebelum nanti 
secara khusus Saya akan menjawab buku Maman yang berjudul; 
Antara Sunni & Syiah.

Sahabat adalah makhluk seksi yang diperbincangkan terus 
sepanjang sejarah panjang umat Islam, dari Maroko sampai 
Merauke. Barangkali sejak zamannya Mpu Sendok sampai 
zaman Prof Maman makan pakai sendok. Hal ini wajar, karena 
lewat Sahabat hadis Nabi yang keluar pada 15 abad yang lalu 
sampai kepada kita sekarang. Dalam bayangan umat Islam 
tanpa jasa mereka mustahil hadis Nabi terjaga dan terpelihara 
dengan baik seperti sekarang.1

Oleh karena itu mayoritas umat islam memandang sakral 
generasi Sahabat. Meski ada beberapa perilaku Sahabat yang 

BAB I
saHaBat Dan HaDIs naBI
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menyimpang dari norma kitab Suci al-Qur`an.2 Sahabat masih 
dipandang sebagai panutan yang harus dicontoh oleh generasi 
yang datang kemudian. Masa Sahabat dianggap sebagai masa 
ideal yang tidak tertandingi oleh masa-masa sesudahnya.3 
Keyakinan seperti ini telah mengakar kuat dalam ideologi 
mainstream umat islam. Perilaku menyimpang sebagian 
Sahabat dinilai sebagai takwil dalam lingkup ijtihad; bila benar 
mendapat dua pahala dan bila salah satu pahala.4 Akibatnya, 
kajian tentang Sahabat dan kaitannya dengan pelbagai perilaku 
negatif mereka, menurut Kamaruddin, menjadi perdebatan 
sirkular yang tidak berujungpangkal.

Menurut Saya hal itu terjadi akibat cara pandang yang 
tidak komprehensif dalam membaca sejarah Sahabat, sehingga 
melahirkan definisi parsial tentang siapa sesungguhnya yang 
dimaksud dengan Sahabat. Oleh karena itu, sebagai hantaran 
diskusi kita, pertama-tama, kita akan melihat kembali definisi 
Sahabat yang diterima secara taken for granted, bagaimana 
mainstream umat Islam memandang mereka dan mengapa Saya 
memandang perlu untuk memulai diskusi kita dengan poin ini 
sebagai acuan untuk mengetahui apa dan bagaimana Sahabat 
itu dipahami.

a. sahabat Dalam timbangan al-Qur`an dan 
Hadis

Rekonstruksi Sahabat 
 
Definisi Sahabat telah banyak dibahas oleh ahli hadis 

sejak zaman Bukhari hingga zaman kiwari. Dari semua 
definisi tersebut hanya Fuad Jabali yang tampak berhasil 
mendokumentasikannya dengan jeli.5 Bersandar pada pelbagai 
sumber otoritatif Jabali berhasil membahas evolusi definisi 
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Sahabat sejak zaman Ali al-Madini (w. 234 H) sampai Ibn Hajar 
al-Asqalani (w. 852 H) hingga menjadi definisi formal yang 
diamini. Tidak saja oleh sarjana muslim, tapi juga oleh sarjana 
barat seperti Etan Kohlberg dan Miklos Muranyi.6

Untuk tidak mengulangi pembahasan yang telah ada 
di sini kita mencoba untuk melihat definisi Sahabat yang ia 
promosikan: “Sahabat adalah siapa saja yang pernah bertemu 
dengan diri Nabi, dalam keadaan Islam, dan wafat dalam 
keadaan Islam, lepas dari apakah pada saat pertemuan itu 
terjadi orang tersebut sudah masuk usia baligh atau pernah 
mendengar apa pun darinya.”7

Seperti diakuinya sendiri definisi tersebut sama dengan 
definisi Ibn Hajar dengan sedikit modifikasi. Ibn Hajar 
mendefinisikan Sahabat dengan:  “Man laqiya al-nabî mu`minan 
wa mâta alâ  dzâlik” 8

Ibn Hajar mempertegas definisi yang dibuat oleh para 
pendahulunya; Ibn Hanbal (w. 241 H) dan Bukhari (w. 256 H) 
yang mendefinisikan Sahabat dengan: “Man shahiba al-nabî au 
raâhu, sebagaimana dilaporkan oleh al-Khathib al-Baghdadi (w. 
463 H) .9Definisi Ibnu Hajar, dengan sendirinya, memasukkan 
siapa saja yang panjang kebersamaannya bersama Nabi atau 
tidak ke dalam Sahabat,10 siapa saja yang meriwayatkan darinya 
atau tidak, siapa saja yang ikut perang bersamanya atau tidak, 
siapa saja yang pernah melihatnya walau tidak mengikuti 
majelisnya, dan, siapa saja yang tidak bisa melihatnya karena 
buta.11 

Jauh sebelum Ibnu Hajar (w. 852 H) Sa’id bin Musayyab 
(w. 94 H)  mensyaratkan tinggal bersama Nabi selama satu atau 
dua tahun dan berperang bersamanya satu atau dua peperangan 
untuk disebut sebagai Sahabat.12 Dalam definisi Ibnu Musayyab 
orang yang hanya sebentar melihat Nabi tidak dianggap 
sebagai Sahabat. Argumentasi seperti ini ditolak oleh generasi 
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sesudahnya yang menganggap banyak umat Islam yang hanya 
bertemu dengan Nabi pada Haji Wada’, saja, padahal mereka 
juga digolongkan sebagai Sahabat karena hidup sezaman dengan 
Nabi.13 Terlebih dalam upaya memelihara sebanyak mungkin 
hadis Nabi ahli hadis perlu memperluas cakupan siapa saja ke 
dalam kelompok ini. Bahkan, untuk motif dan kepentingan yang 
tidak jelas Ibnu Hajar menganggap Jin sebagai Sahabat Nabi. 

Paparan di atas menunjukkan kepada kita terjadinya evolusi 
penafsiran makna Sahabat pada setiap generasi. Menurut Jabali 
hal itu terjadi sesuai dengan konteks pada saat pemberian makna 
kata diperluas yang sayangnya tidak disinggung oleh Kohlberg 
atau Muranyi yang mendiskusikan bagaimana istilah “Sahabat” 
didiskusikan sarjana Muslim sejak dulu hingga kini.14

Penemuan konteks di balik lahirnya penafsiran makna 
Sahabat adalah capaian Jabali yang belum tertandingi.15 
Menurutnya, ada kepentingan yang berbeda di balik evolusi 
pemaknaan dan pendefinisian kata Sahabat dalam lintasan 
sejarah. Termasuk Jabali sendiri ketika memodifikasi definisi 
Ibnu Hajar yang sebelumnya diterima secara taken for granted. 
Dengan memasukkan orang yang hadisnya mursal, satu hal yang 
tidak dilakukan oleh Ibnu Hajar, Jabali berkepentingan untuk 
memperoleh data statistik yang lebih besar untuk kepentingan 
analisisnya. Mengapa? karena data yang sama tidak akan ia 
dapatkan bila mengikuti pola pemaknaan Ibnu Hajar.16 

Sama seperti Jabali yang memodifikasi definisi Ibnu Hajar 
untuk kepentingan studi, untuk kepentingan yang sama, Saya 
pun mencoba untuk memodifikasi definisi Sahabat yang selama 
ini diterima secara taken for granted. Namun demikian proses 
redefinisi Sahabat yang Saya tempuh berbeda dengan apa yang 
ditempuh oleh Jabali. 

Semua umat Islam sepakat akan fungsi hadis sebagai 
penafsir dan penjelas al-Qur`an. Bahwa Sahabat dengan hadis 
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yang mereka riwayatkan adalah penghubung antara Nabi 
Muhammad Saw dengan umat Islam yang tidak berjumpa 
dengannya.17 Meskipun demikian umat Islam masih belum 
sepakat akan kedudukan Sahabat -dalam pemahaman umum- 
sebagai satu-satunya pewaris hadis Nabi dikarenakan sejarah 
hidup mereka yang sampai kepada kita sekarang menyisakan 
banyak persoalan. Dalam bahasa Jabali, “Tidak selalu lempang 
di hadapan analisis sejarah.”18 

Apakah mereka yang masuk ke dalam definisi formal 
Sahabat di atas semuanya adil dalam definisi ‘adâlah yang 
sesungguhnya? Ataukah kedudukan mereka sama dengan 
para rawi yang lain sehingga perlakuan yang sama juga harus 
dikenakan kepada mereka? 

Jawaban dari dua pertanyaan di atas membawa konsekuensi 
yang berbeda dalam menilai Sahabat dan riwayat yang mereka 
bawakan. Dua persoalan ini yang selalu meramaikan diskusi 
hadis sepeninggal Nabi hingga zaman kini. Hampir semua 
sarjana yang melakukan studi hadis tidak akan melewatkan 
topik bahasan yang sangat penting dan menarik ini, baik sarjana 
barat maupun sarjana islam.19 Dan, hasil kajian yang telah ada 
tentang keadilan Sahabat dapat dikelompokkan ke dalam dua 
arus utama yang berlawanan sebagai berikut.

Pertama, kelompok yang menerima bulat-bulat konsep 
keadilan semua Sahabat. Kelompok ini didominasi oleh 
mainstream sarjana islam. Tokoh utamanya Ajaj al-Khathib, 
Sibai, dan Azami. Mayoritas sarjana islam indonesia bergabung 
dalam arus utama ini. Kedua, kelompok yang menolak klaim 
keadilan semua Sahabat. Goldziher, Schacht, dan sarjana islam 
non mainstream; Abu Rayyah, Ahmad Amin, al-Maududi 
berada dalam kelompok ini.20

Cara pandang yang berbeda terhadap Sahabat berujung 
pada perbedaan penerimaan masing-masing kelompok terhadap 
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riwayat yang ditransmisikan Sahabat. Kelompok pertama 
menerima tanpa reserve semua yang berasal dari Sahabat. 
Doktrin yang dibangun kelompok ini Allah adalah benar, Nabi 
Muhammad juga benar, hadis Nabi sampai kepada kita melalui 
Sahabat yang telah Allah pilih sebagai penyambung lidah Nabi 
kepada seluruh umat manusia. Dalam ungkapan al-Suyuti tanpa 
mereka syariat Islam terhenti di zaman Nabi.21 Dan, kalau 
itu terjadi, umat Islam tidak akan pernah mengetahui apapun 
tentang ajaran agamanya, tulis Mustafa Ya’kub.22 Maka, secara 
otomatis, ‘adâlah menjadi keniscayaan yang pasti melekat 
pada penyandang gelar ini; sebuah pernghormatan yang tidak 
Tuhan berikan kepada makhluk lain, selain para Nabi. Karena 
itu keadilan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi.23 Untuk 
mendukung klaimnya kelompok ini selalu mengulang-ulang 
beberapa ayat suci yang, menurut Kamaruddin, ditafsirkan 
secara subyektif.24 Ayat-ayat yang biasa dikutip, diantaranya:

Qs al-Fath[48]: 18, “Sesungguhnya Allah telah meridhai 
orang-orang beriman ketika mereka melakukan baiat kepadamu 
di bawah pohon, dan Allah menurunkan rasa tenang kepada 
mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang 
dekat.”

Qs al-Taubah[9]: 100, “Orang-orang terdahulu yang 
pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar 
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah 
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah.”

Selain ayat di atas ada juga beberapa riwayat yang 
diasumsikan berasal dari Nabi menjadi andalan para pendukung 
doktrin ini. Seperti hadis ashhâbî ka al-nujûm yang, walaupun 
menurut Jabali terbukti palsu, masih saja dikutip untuk 
mendukung doktrin keadilan ini.25 

Kajian Jabali menunjukkan jika keadilan Sahabat telah 
menjadi doktrin turun temurun yang mengiringi perjalanan 



Polemik Sunni - Syiah  |  19

panjang umat Islam dalam rentang waktu dan ruang yang 
berbeda-beda. Mayoritas disertasi Sps Ciputat yang mengkaji 
tradisi kenabian mendukung kesimpulan seperti ini.26 Meski 
kajian tentang hadis Nabi beragam dan dilakukan oleh lintas 
generasi dalam lintas etnis, bahasa, dan negara,27 tetapi ketika 
masuk ke wilayah Sahabat lagam bahasa dan bahasannya, 
nyaris sama. Tampak seperti sudah terbangun out line yang 
wajib ditaati oleh siapa saja yang membahas tentang Sahabat; 
bahwa semua Sahabat adil, keadilan Sahabat adalah prevelege 
dari Allah yang tidak perlu bahkan haram dipersoalkan. 

Dalam istilah Edward Said ‘adâlah al-Shahâbah telah 
menjadi travelling theory yang melalangbuana ke seluruh 
penjuru dunia islam; dari Maroko sampai Merauke.28 Teori 
ini kemudian diambil begitu saja dan diolah oleh sarjana barat 
sehingga meramaikan medan kajian tradisi kenabian.29 

Like people and schools of criticism, ideas and theories 
travel - from person to person, from situation to situation, from 
one period to another. Cultural and intelectual life are usually 
nourished and often sustained by this circulation of ideas, and 
whether it takes the form of acknowledged or unconscious 
influence, creative borrowing, or wholesale appropriation, the 
movement of ideas and theories from one place to another is both 
a fact of life and a usefully enabling condition of intellectual 
activity.30

Namun demikian tampak perbedaan karakter antara pola 
kajian yang dihasilkan oleh sarjana islam dengan sarjana barat. 
Kajian sarjana islam bercorak ideologis dan apologis yang, 
walaupun menyematkan kata naqd untuk kritik sanad dan/
atau matan, masih bercorak tradisional dengan mengabaikan 
sikap kritis terutama kritik sumber.31 Meminjam bahasa Jabali 
kepentingan ideologis mewarnai medan kajian ini. Seperti 
Salahuddin al-Idlibi, misalnya, yang menolak peristiwa Ghadir 
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Khum tentang pengangkatan Ali sebagai Khalifah sepeninggal 
Nabi.32

Walaupun semua ahli hadis dan sejarah, baik Sunni maupun 
Syiah, mensahihkan hadis ini dengan implikasi yang berbeda,33 
tetapi al-Idlibi menafikannya. Karena, jika ia membenarkannya 
akan membawa konsekwensi pada runtuhnya doktrin yang 
selama ini ia yakini. Maka, untuk menghindarinya buru-buru 
ia menolak otentitas hadis yang diriwayatkan secara mutawatir 
tersebut.34

Berseberangan dengan itu kajian sarjana barat bercorak 
akademis dan kritis. Bagi kelompok ini tidak ada yang tabu 
untuk dikritisi termasuk tentang Sahabat. Karena itu ketika dari 
kalangan islam muncul beberapa sarjana yang mempersoalkan 
Sahabat ia akan segera dituduh sebagai antek orientalis yang 
hendak menghancurkan Islam.35 Menurut arus mainstream 
mempermasalahkan otoritas Sahabat sama dengan menolak 
al-Qur`an dan Sunnah.36 Dan menggoyang doktrin keadilan 
Sahabat, menurut Mustafa Ya’kub, sama dengan menghancurkan 
Islam itu sendiri.37 Tuduhan seperti ini yang diterima oleh Abu 
Rayyah, Ahmad Amin dan al-Muwdudi, dan mungkin yang 
akan penulis terima nanti.38

Dihadapkan pada dua model kajian di atas, Saya memilih 
model yang kedua. Pilihan sudah ditetapkan dan Saya sadar 
akan konsekuensi dari pilihan yang dibuat ini. Namun demikian 
meski sama-sama sepakat untuk menolak doktrin keadilan 
Sahabat, Saya memiliki proses yang berbeda untuk sampai pada 
kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat.

Selama ini para penulis tentang Sahabat, baik penerima 
atau penolak doktrin keadilan Sahabat --bahkan yang masih 
abu-abu sekalipun seperti Fuad Jabali, misalnya, jarang peduli 
untuk mengungkap asal kata Sahabat dan bagaimana Nabi dan 
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al-Qur`an memaknai kata ini. Karena Sahabat terkait Nabi, dan 
Nabi terkait dengan al-Qur`an, maka untuk dapat memahami 
kata Sahabat dengan benar kita tidak bisa mengabaikan 
bagaimana keduanya memandang dan memaknai kata ini, yang 
bahkan, diabaikan oleh seorang penulis terbaik di bidang ini.

Husein Ya’kub dan Karim al-Siraji adalah kekecualian 
dalam hal ini.39 Mereka mendedah asal kata Sahabat dari sumber 
yang paling otoritatif; al-Qur`an. Karena al-Qur`an berbahasa 
Arab kita tidak bisa mengabaikan mu’jam al-lughah untuk 
mengetahui bagaimana kata ini dipakai dalam tradisi Arab.

Kata al-Shahâbah, menurut al-Jauhari seperti dilaporkan 
Ibnu Mandzur bentuk mashdar dari sha-hi-ba.40 Menurut 
Ya’kub di dalam al-Qur`an ada 5 derivan kata ini: tushâbibuni, 
shâhibhumâ, yushhabûn, shâhib, shâhibatun, dan ashhâb yang 
penyebutannya diulang sebanyak 97 kali.41 Menariknya,  dari 
ke-sembilan tujuh kali penyebutan tersebut tidak ditemukan 
satupun ayat yang memuat kata shahâbah atau shuhbah.42

Dengan merujuk kepada al-Qur`an akan kita temukan 
derivan kata sha-hi-ba yang dipakai untuk menunjukkan 
pelbagai pola interaksi berikut: 
(1) Antara orang mukmin dengan mukmin yang lain.43 

(2) Antara seorang anak dengan kedua orang tuanya yang 
berbeda keyakinan.44
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(3) Antara dua teman seperjalanan yang sama atau berbeda 
keyakinan.

(4) Antara pengikut dengan orang yang diikuti. 

                  
                                      
(5) Antara seorang mukmin dengan seorang kafir. 

(6) Antara sesama orang kafir. 

(7) Antara Nabi dengan orang kafir atau kaumnya yang 
berusaha menghalangi dakwahnya. 
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(8) Antara dua orang pelaku kejahatan. 

 Ibnu Mandzur dalam lisan Arabnya menulis sebagai 
berikut: shâhibahu, yashhabuhu, shuhbatan -bi dhamm, wa 
shahâbatan, bi al-fath, wa shâhibahu artinya ‘âsyarahu. Al-
Shâhib artinya al-Mu’âsyir. Menurut al-Jauhari kata al-Shahâbah 
- bi al-fath artinya al-Ashhâb, asalnya adalah mashdar.52

 Menarik dari paparan di atas bahwa al-Qur`an 
menyebut kata sha-hi-ba dengan semua derivasinya untuk 
menunjukkan pola interaksi yang tidak hanya positif, tetapi 
juga negatif. Bahkan mereka yang memusuhi Nabi pun menurut 
logika al-Qur`an disebut dengan Sahabat. Penyebutan ini tidak 
hanya berlaku pada umat Nabi Muhammad Saw, saja. Umat 
terdahulu yang telah dibinasakan Allah karena memusuhi dan 
mendustakan Nabi-Nabi mereka juga disebut Sahabat bagi Nabi 
yang mereka musuhi dan mereka dustakan. Seperti ditunjukkan 
dalam beberapa ayat berikut: 

Ashhâb Madyan dan Ashhâb al-Aikah untuk kaum Nabi 
Syu’aib.
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Ashhâb al-Hijr  sebutan untuk Kaum Tsamud. 

Dari pemaknaan al-Qur`an di atas tampaknya ahli hadis 
lebih cenderung menggabungkan pemaknaan yang pertama 
dengan yang keempat, saja. Kata ini dalam pandangan mereka 
hanya dipakai untuk menyebut pola interaksi antara umat Islam 
dengan Nabi yang diikuti. Hal ini berimplikasi pada longgarnya 
definisi Sahabat yang dirumuskan ahli hadis, seperti disebut di 
atas. Menurut Jabali cara ini ditempuh ahli hadis dalam upaya 
memelihara hadis dari serangan kaum Mu’tazilah dengan 
memasukkan sebanyak mungkin orang ke dalam kelompok 
Sahabat. Bukan hanya manusia bangsa Jin dan bahkan Malaikat 
hampir-hampir dimasukkan ke dalam kelompok Sahabat.63

Meski, dalam satu sisi, definisi Sahabat sebagaimana 
disebut Jabali sangat longgar dengan dimasukkannya sebanyak 
mungkin pihak ke dalam kelompok ini.64 Pada sisi lain, definisi 
ini mengeluarkan banyak orang yang dalam logika al-Qur`an 
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juga disebut dengan Sahabat. Yaitu mereka yang merintangi 
dakwah Nabi, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-
sembunyi. Dan, bila pemaknaan Ibnu Mandzur kita pakai untuk 
membaca kata sha-hi-ba dengan semua derivasinya, kita akan 
sampai pada kesimpulan bahwa kata ini juga dipakai untuk 
menyebut orang yang berperilaku negatif. 

Ibnu Mandzur memaknai kata al-shâhib dengan al-
mu’âsyir artinya yang berinteraksi atau yang bergaul. Dengan 
menggabungkan semua derivan kata ini dalam al-Qur`an kita 
akan dapat menyimpulkan pola interaksi yang terjadi di antara 
mereka yang terikat dalam al-syuhbah (persahabatan). Yaitu 
interaksi yang positif atau negatif. Interaksi negatif oleh dan 
antar sesama pelaku kejahatan. Atau interaksi negatif yang 
dilakukan oleh orang dzalim terhadap orang yang saleh.

Kesimpulan dari uraian di atas, kata shahabah atau 
ashhâb menurut logika al-Qur`an tidak selalu identik dengan 
hal yang positif. Pelaku keburukan pun disebut dengan Sahabat. 
Bahkan dalam banyak kesempatan kata ashhâb identik dengan 
keburukan. Terutama, saat menyebut kaum terdahulu yang 
memusuhi para Nabi yang diutus kepada mereka. Seperti 
ashhâb madyan, ashhâb aikah, ashhâb al-rass, ashhâb al-sabt, 
ashhâb al-ukhdûd.

Setelah kita ketahui bersama makna kata Sahabat dalam 
logika al-Qur`an, saatnya sekarang untuk menelusuri bagaimana 
Rasulullah Saw memaknai kata ini, dan, siapa sajakah yang 
dimaksud dengan Sahabat menurut Rasulullah sebagai rujukan 
utama umat Islam.

Dalam hadis Nabi kata ini dipakai untuk menyebut siapa 
saja yang beriman; baik dengan hati dan lisannya, atau yang 
hanya dengan lisannya saja. Model yang terakhir ini disebut 
dengan orang Munafik yang imannya hanya di bibir saja. Dalam 
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sejarah Islam orang yang dikenal sebagai tokoh Munafik adalah 
Abdullah bin Ubay bin Salul. 

Pada suatu hari, sepulang dari perkampungan Bani 
Mushtaliq, Umar bin Khaththab mendesak Rasulullah Saw 
untuk membunuh Abdullah bin Ubay, yang dalam sejarah 
dikenal sebagai pemimpin kaum Munafik. Rasulullah menolak 
permintaan Umar dengan sabdanya yang terkenal: fa-kaifa 
yâ ‘umar idzâ tahaddatsa al-nâsu anna muhammadan yaqtul 
ashhâbahu.65 Jawaban senada diberikan Rasulullah kepada 
putranya, Abdullah bin Abdullah bin Ubay, saat meminta 
izin untuk membunuh ayahnya yang telah berbuat makar: bal 
nataraffaqu bihi wa nuhsin shuhbatahu mâ baqiya ma’anâ.66 
Dalam kesempatan lain, seperti dilaporkan oleh Ibnu Hanbal, 
Rasulullah Saw bersabda: inna  fî  ashhâbî  munâfiqîn.67

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kata Sahabat 
dalam hadis Nabi dipakai untuk menyebut siapa saja yang hidup 
sezaman dengan Nabi. Baik mereka yang beriman dengan 
sepenuh hati, atau yang hanya dengan setengah hati; yang 
beriman dengan sungguh-sungguh atau yang hanya bermain-
main saja, sebagaimana disebut di dalam al-Kitab.68 Keimanan 
model yang terakhir ini adalah imannya kaum Munafik. Yaitu 
sekelompok orang yang dalam pemaknaan al-Qur`an dan Hadis 
disebut dengan Sahabat, karena bergaul dan berinteraksi dengan 
Nabi Saw.

Kelompok ini walaupun lahirnya menampakkan keimanan 
tapi batinnya masih menyimpan kekufuran. Seringkali al-
Qur`an menyingkap kedok mereka dan menyamakan kedudukan 
mereka dengan al-kâfir al-shârih. Bahkan mengabadikannya 
dalam sebuah surat; al-Munafiqun. Sejatinya, mereka juga 
termasuk Sahabat dalam definisi yang dibuat oleh ahli hadis. 
Karena mereka juga melihat dan bersahabat dengan Nabi serta 
meninggal dalam keadaan beriman, walau hanya di bibir saja.



Polemik Sunni - Syiah  |  27

Kiranya, hadis berikut dapat lebih memperjelas posisi 
Sahabat dalam pemahaman Rasulullah Saw: Layaridanna 
‘alayya nâsun min ashhâbi al-haudh, hattâ idzâ ‘araftuhum 
ikhtalajû dûnî, fa aqûlu: ashhâbî, fayaqûlu: innaka lâ tadrî mâ 
ahdatsû ba’daka.69

Akan tetapi ahli hadis tidak memasukkan mereka ke 
dalam kelompok Sahabat. Inilah yang Saya sebut di awal bab 
ini sebagai pandangan yang tidak utuh sehingga melahirkan 
definisi parsial yang melahirkan diskusi yang sebenarnya 
tidak perlu. Seperti perdebatan tentang Jin dan Malaikat 
termasuk Sahabat atau bukan. Perdebatan seperti ini justeru 
menjauhkan kita dari realitas umat dan inti permasalahan yang 
sesungguhnya sehingga diskusi tentang Sahabat, meminjam 
istilah Jonatan Brown, menjadi perdebatan telur-ayam yang 
tidak berujungpangkal.70 

Oleh karena itu untuk mengakhiri perdebatan yang tidak 
berujungpangkal ini Saya berinisiatif merekonstruksi definisi 
Sahabat berdasarkan pemaknaan al-Qur`an, Hadis, dan ahli 
bahasa seperti terlihat dalam studi pendahuluan di atas. 

Saya mendefinisikan Sahabat dengan: Man raâ au laqiya 
al-nabî mu`minan au mutadhâhiran bi al-îmân wa mâta ‘alâ 
dzâlika. 

Perbedaan definisi ini dengan definisi yang dirumuskan 
oleh ahli hadis terletak pada kata mutadhâhiran bi al-îmân; 
yang lahirnya menampakkan keimanan. Reformasi definisi 
ini tentu saja akan segera ditolak oleh mainstream umat Islam 
pada umumnya dan peminat studi hadis pada khususnya. Dalam 
pandangan mereka, kaum munafik berada di luar lingkaran 
Sahabat. Karena, bila kaum munafik juga disebut Sahabat akan 
berimplikasi pada kaidah keadilan Sahabat yang telah dibangun. 
Tidak hanya mengguncangkan bahkan dapat meruntuhkan teori 
kullu ashhâbi al-nabî udûl.71 Dan, bila hal ini terjadi,  akan 
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hilanglah satu dari dua pilar ajaran Islam, yaitu hadis Nabi yang 
datang melalui jalur Sahabat. Selanjutnya, untuk membentengi 
doktrin keadilan Sahabat dibangun beberapa teori, seperti: wa 
mâ jarâ baina al-shahâbah naskutu ‘anhu, atau bisâthuhum 
qad thuwiya.72

Perdebatan sirkular tentang Sahabat dikarenakan arus 
mainstream terjebak dalam apa yang oleh Leon Festinger 
disebut dengan cognitive dissonance. Teori psikologi yang 
oleh Festinger dibawa ke ranah psikologi sosial. Teori ini 
memandang manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha 
menjaga keajegan dalam sistem kepercayaannya, dan di antara 
sistem kepercayaan dengan perilaku.73

Disonansi kognitif artinya ketidakcocokan antara dua 
kognisi (pengetahuan). Disonansi membuat orang resah. Dalam 
keadaan seperti ini, orang berusaha mengurangi disonansi dengan 
berbagai cara. Seperti contoh berikut: kognisi “semua Sahabat 
adil”, disonan dengan “fitnah yang terjadi diantara mereka, dan/
atau ada Sahabat yang minum khamar.” Dihadapkan dalam 
situasi disonan seperti itu, ada beberapa sikap yang diambil: (1) 
memutuskan bahwa tidak semua Sahabat adil. (2) mengubah 
koginisi tentang apa yang telah terjadi, misalnya dengan mencari 
kambing hitam bahwa fitnah terjadi akibat ulah provokator; 
Ibnu Saba’.74 Atau, tidak ada Sahabat yang terlibat dalam fitnah 
pembunuhan Usman75 (3) memperkuat salah satu kognisi yang 
disonan, “Mereka semua berijtihad; yang salah mendapat satu 
pahala, yang benar mendapat dua.76 (4) mengurangi disonansi 
dengan memutuskan bahwa salah satu kognisi tidak penting. 
“Sahabat memang saling berperang, atau, di antara mereka ada 
yang masih mabuk. Semua itu adalah wajar. Karena mereka 
tidak maksum. Tapi semua itu tidak mengurangi keadilan 
mereka dalam periwayatan. Dalam bahasa Ibnu Taimiyah 
mereka memang berdosa, tapi mereka tidak berdusta.77
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Dalam ilmu komunikasi, teori disonansi menyatakan bahwa 
orang akan mencari informasi yang mengurangi disonansi, dan 
menghindari informasi yang menambah disonansi. Kata-kata wa 
mâ jarâ baina al-shahabah naskutu ‘anhu  atau bisathuhum qad 
thuwiya, dst, adalah contoh kongkrit dari konsep ini. Menurut 
teori ini manusia by nature adalah makhluk yang suka mencari 
justifikasi atau membela diri.78 Dalam kasus keadilan Sahabat 
kita dihadapkan pada beberapa pilihan di atas. Berbeda dengan 
arus mainstream yang berusaha menjustifikasi perilaku Sahabat 
dengan contoh tiga pilihan di atas, kajian ini lebih memilih sikap 
yang pertama yaitu memutuskan bahwa tidak semua Sahabat 
adil. 

Ada beberapa argumentasi mengapa kajian ini menolak 
teori keadilan Sahabat. Selain bertabrakan dengan teks-teks al-
Qur`an yang jelas dan tegas, seperti yang akan kita lihat nanti, 
doktrin ini juga bertabrakan dengan Sunah Nabi dan dengan 
fakta obyektif kehidupan nyata mereka. Pada bagian berikut kita 
akan membahas polemik tentang keadilan Sahabat. Bagaimana 
argumentasi para pendukung dan penolaknya, dan mengapa 
kajian ini cenderung pada penolakan doktrin ini.

Desakralisasi Sahabat 
 
Menurut Kamaruddin ada beberapa ayat favorit yang 

ditafsirkan secara subyektif untuk menopang doktrin keadilan 
Sahabat.79 Padahal, seperti yang telah saya  singgung di atas, 
Sahabat dalam pandangan al-Qur`an dan Hadis tidak seindah 
yang dibayangkan. Keadilan Sahabat lebih sering dibanggakan, 
tidak pernah bisa dibuktikan. Meminjam istilah Kamaruddin 
keadilan Sahabat adalah dogma, bukan realitas sejarah.80 

Dalam bagian ini kita akan membaca sebagian ayat suci 
yang seringkali dipakai untuk mensakralkan Sahabat. Saya 
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sepakat dengan Kamaruddin yang menyatakan bahwa tidak 
ada ayat-ayat suci yang secara pasti mendukung klaim keadilan 
Sahabat. Konteks dibalik turunnya ayat-ayat tersebut seringkali 
diabaikan. Konsisten dengan metode sosio historis,81 pada bagian 
ini kita akan memakai salah satu cabang dari ilmu sosial yang 
dipakai untuk memahami teks; hermeneutika.82 Selain untuk 
menemukan instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk-
bentuk simbolis hermeneutika juga bertugas memastikan isi 
dan makna sebuah kata, kalimat, teks.83 

Kajian ini memakai hermeneutika untuk menemukan 
konteks di balik turunnya ayat suci yang diasumsikan sebagai 
bukti keadilan Sahabat. Gracia menyebutnya dengan makna 
obyektif yang menurutnya dapat diperoleh melalui interpretans. 
Namun, di sini, berbeda dengan Gracia yang menyebut 
interpretans menimbulkan interpreter’s dilemma karena 
dianggap melakukan distorsi terhadap teks yang ditafsirkan 
dengan menambahkan sesuatu ke dalam interpretandum.84 
Kajian ini memandang sebaliknya, dalam upaya menafsirkan 
ayat suci al-Qur`an interpretans mutlak diperlukan. Asbabun 
Nuzul adalah Interpretans ayat-ayat suci al-Qur`an. Namun, 
problemnya di sini, tidak semua ayat suci memiliki Asbabun 
Nuzul yang jelas, sebagaimana dirumuskan oleh al-Suyuthi 
ataupun al-Wahidi. Dengan kata lain hadis-hadis Asbabun Nuzul 
sangat sedikit. Di antara yang sedikit itu, menurut Kang Jalal, 
sebagian besar tidak tahan kritik.85Selain bahwa Asbabun Nuzul 
biasanya dikenal melalui riwayat yang, karena kepentingan 
ideologis, bisa dibuat dan didistorsi. Maka Asbabun Nuzul an 
sich bukan jaminan untuk dapat menemukan makna obyektif 
sebuah ayat. Maka, di sini, diperlukan fakta obyektif yang digali 
melalui metode sejarah. 

Menurut Louis Gottschalk metode sejarah dinilai ilmiah, 
bila memenuhi dua syarat. (1) mampu menentukan fakta yang 
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dapat dibuktikan; dan (2) fakta itu berasal dari suatu unsur yang 
diperoleh dari hasil pemeriksaan yang kritis terhadap dokumen 
sejarah.86 

Kajian ini memandang interpretasi sejarah bisa saja 
beragam, tapi fakta sejarah tetap satu. Berikut kita akan mengkaji 
sebagian ayat yang seringkali dipakai untuk menopang doktrin 
keadilan Sahabat. Doktrin ini akan kita uji dengan fakta sejarah 
sebagai interpretans yang terekam dalam pelbagai sumber 
otoritatif; baik kitab sejarah maupun kitab hadis. Yaitu Qs al-
Fath[48]: 18. 

 
Menurut pemahaman mainstream ayat ini turun mengiringi 

perjanjian Hudaibiyah.87 Namun sayang bagaimana detil 
peristiwa tersebut terjadi tidak pernah dianalisa. Kisah ini 
hanya menjadi, meminjam istilah Edward Said, travelling story 
yang dipakai untuk menggambarkan perdamaian Hudaibiyah 
secara umum. Dalam ungkapan Bleicher ada banyak bentuk-
bentuk simbolis dari setiap detik peristiwa yang terjadi sebelum 
atau sesudah ditandatanganinya traktat Hudaibiyah yang tidak 
dipahami dengan benar. Berikut akan penulis tampilkan fakta 
sejarah ini sebagai interpretans untuk menemukan makna 
obyektif dari ayat tersebut. Fakta ini berasal dari dokumen sejarah 
yang otoritatif dan dijamin dapat diverifikasi. Interpretans ini 
selanjutnya kita pakai untuk menemukan makna obyektif ayat 
dimaksud.
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Ringkas kisah Hudaibiyah sebagai berikut. Pada bulan 
Dzilqa’dah tahun keenam Hijriah Rasulullah berangkat menuju 
Mekkah untuk tujuan umrah. Tidak ada kata sepakat tentang 
jumlah kaum muslimin yang ikut bersamanya. Montgomery 
Watt memperkirakan jumlahnya antara 1400 sampai 1600 
orang.88 Sedangkan  al-Nadwi, mengutip dari Ibnu Hisyam dan 
Ibnu al-Qayyim, menyebut angka 1500.89Para Sahabat yang ikut 
diperintahkan untuk menyarungkan pedangnya masing-masing. 
Lantas mereka berihram di Dzilkhulaifah sambil membawa 
hewan kurban agar orang-orang Quraisy Mekkah mengetahui 
bahwa mereka datang untuk Umrah, bukan untuk perang.

Rasulullah mengutus beberapa anggota suku Bani Khuza’ah 
untuk memata-matai Quraish Makkah. Menjelang masuk 
‘asafân, tempat yang biasa dilalui untuk memasuki Mekkah, 
datang utusan membawa berita bahwa 200 pasukan Kavaleri 
Mekkah dibawah pimpinan Khalid bin Walid memblokade jalur 
utama menuju Mekkah. Rasulullah memilih jalur alternatif, 
melewati lembah terjal bebatuan.90 Setibanya di sebuah tempat 
yang belakangan disebut Hudaibiyah unta Rasulullah Saw,  al-
qashwâ`, mogok, tidak mau melanjutkan perjalanan. Akhirnya, 
beliau memutuskan untuk berkemah di tempat itu. 91

 Rasulullah meminta Umar pergi menemui tokoh Quraisy 
di Mekkah untuk memberitahukan maksud kedatangannya. 
Karena takut, Umar menolak perintah Rasulullah Saw.92 
Akhirnya Rasulullah mengutus Usman. Saat Usman sedang 
menjalankan misinya berhembus isu bahwa Usman telah 
dibunuh oleh Quraisy Mekkah dan mereka telah bersiap-siap 
untuk menyerang rombongan Madinah yang sedang berkemah 
di Hudaibiyah. Berita itu dengan segera menyebar ke seluruh 
anggota rombongan. Suasana mencekam. Nabi mengumpulkkan 
mereka di bawah pohon. Pada saat genting seperti itu sebagian 
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mereka berbaiat untuk taat dan setia kepada Nabi Saw. Setelah 
baiat itulah turun ayat di atas. 93

Penggalan kisah di atas adalah episode pertama dari kisah 
lengkap perdamaian Hudaibiyyah. Kisah ini dapat kita temukan 
di hampir semua referensi yang bercerita tentang sejarah Nabi. 
Mulai yang klasik seperti Ibnu Hisyam,94 abad pertengahan 
seperti Ibnu Atsir,95 sampai abad Modern seperti Montgomery 
Watt, Martin Lings dan al-Nadawi.96

Sekarang, kita coba untuk memahami ayat ini sebagai 
berikut: Laqad radliyallahu ‘an al-mu`minîn idz yubâyi’ûnaka 
tahta al-shajarati fa’alima mâ fî qulûbihim fa-anzala al-
sakînata ‘alaihim waatsâbahum fathhân qarîban. Pada ayat 
ini kata idz bersambung dengan Fi’il Mudhari’; yubâyi’ûnaka. 
Kata idz menurut Mustafawi  harf ta’lîl wa yadullu ‘alâ al-
zamân al-mâdhî.97Kedudukan idz dalam sebuah jumlah adalah 
mudhâf yang berfungsi menunjukkan terjadinya peristiwa pada 
masa lampau. Dengan makna ini maka jumlah yang memiliki 
kata idz mengandung konteks yang berbeda-beda berdasarkan 
kedudukannya dalam kalimat.

Berikut ini kita mencoba untuk menemukan konteks Qs 
al-Fath 18 ini dengan memakai teori di atas. Ayat ini memang 
menunjukkan keridhaan Allah terhadap mereka yang berbaiat di 
bawah pohon yang ditunjukkan oleh kalimat laqad radhiyallahu. 
Tapi keridhaan ini bukan tanpa sebab dan/atau syarat. Ada sebab 
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yang menjadikan mereka beroleh ridha Allah, yaitu berbait di 
bawah pohon; idz yubâyi’ûnaka tahta al-shajarah. 

 Sekarang mari kita lihat sebab tersebut yang 
ditunjukkan oleh jumlah yang diawali dengan kata idz, yaitu 
idz yubâyi’ûnaka (ketika mereka membaiatmu). Yubâyi’  adalah 
fi’il mudhari’. Fungsi fiil mudhari menunjukkan kontinyunitas 
sebuah perkara. Artinya bahwa  baiat tersebut harus terus 
berlangsung. Memang saat itu mereka berbaiat di bawah pohon 
dan baiat ini sudah berlalu ditunjukkan dengan kata idz. Tapi 
karena setelah idz memakai fi’il mudhari’ maka ada syarat yang 
mengikat mereka untuk terus berada dalam ridha Allah Swt, 
yaitu kontinyunitas baiat (al-bai’ah al-mustamirrah) untuk 
selalu patuh dan taat menjalankan seluruh perintah Nabi. “To 
do whatever Muhammad had in mind,” tulis Watt.99

 Sebagian kaum muslimin menafsirkan baiat di sini 
sebagai baiat untuk tidak melarikan diri.100 Atau, siap perang 
melawan penduduk Mekkah.101Montgomeri Watt menolak 
argumentasi ini. Menurutnya,  baiat yang dimaksud adalah baiat 
untuk setia dan patuh kepada Nabi dalam setiap keadaan.102 
Penulis sepakat dengan Watt karena pada saat itu Nabi tidak 
hendak berperang. Jadi, bukan baiat untuk berperang. Apalagi 
bulan Dzulqa’dah termasuk bulan diharamkannya perang telah 
menjadi konsensus bersama masyarakat Arab, tidak hanya 
oleh mereka yang telah beriman bahkan yang masih kafir dan 
menentang dakwah Nabi pun menerima konsesus ini. Karena 
itu mustahil kalau Nabi menerima baiat untuk perang pada 
bulan diharamkannya perang.

Kesimpulan dari uraian di atas. Allah Swt memang telah 
ridha kepada siapa saja yang telah berbaiat di bawah pohon. 
Namun, keridhaan-Nya bukan tanpa syarat. Ada syarat yang 
harus dipenuhi oleh mereka yang telah berbaiat tersebut. Yaitu 
untuk selalu setia, taat dan patuh dengan segala perintah Nabi. 
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Maka, siapa pun yang setelah prosesi baiat tersebut tetap berada 
di jalan ketaatan dan kesetiaan kepada Nabi ia berada dalam 
ridha Allah Swt. Mafhûm mukhâlafah-nya siapa yang setelah 
itu tidak taat kepada Nabi berarti tidak berada dalam keridhaan-
Nya. 

Setelah kita pahami bersama konteks di balik turunnya 
ayat di atas, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi setelah 
proses baiat tersebut sebagai satu kesatuan dari seluruh 
drama Hudaibiyyah. Cara pandang yang sepotong-potong 
terhadap peristiwa ini tidak hanya mengakibatkan penafsiran 
yang tidak tepat terhadap ayat suci, bahkan menjerumuskan. 
Para pendukung doktrin keadilan Sahabat seringkali melihat 
peristiwa ini tidak utuh. Sehingga melahirkan konsep keadilan 
Sahabat yang, menurut Kamaruddin, ambigu.103

Tidak lama setelah proses baiat usai, Usman datang 
bersama delegasi Quraisy yang dipimpin oleh Suhail bin 
Amru. Misi Suhail adalah bernegoisasi dengan Nabi agar 
mengurungkan niatnya memasuki Mekkah tahun itu.104 Para 
pembesar Quraisy tidak ingin kelak ada penduduk Arab yang 
mendengar bahwa Muhammad tiba-tiba memasuki Mekkah 
dan menghacurkan benteng mereka. Kaum Quraisy membuat 
persyaratan yang oleh sebagian Sahabat dinilai tidak adil tapi 
diterima Nabi berdasarkan petunjuk dari langit.105

Sebagian sahabat tidak menerima keputusan Nabi, bahkan 
menentangnya. Di antara tokoh yang paling keras menentang 
Nabi adalah Umar bin Khaththab, sampai-sampai Umar 
meragukan kenabian Rasulullah Saw. Dengan kasar Umar 
berkata kepada, “Apakah Anda benar-benar Nabi Allah yang 
sesungguhnya?!”

Rasulullah menjawab, “Ya.”
Tidak puas dengan jawaban Nabi, Umar berkata lagi, 

“Bukankah kita yang benar dan musuh kita salah?”
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Sekali lagi Nabi menjawab, “Ya.”
Masih belum puas dengan jawaban beliau, Umar berkata 

lagi, “Lalu, mengapa kita hinakan agama kita?!”
Rasulullah menjawab, “Aku adalah utusan Allah. Dan Aku 

tidak akan melanggar perintah-Nya, Dia-lah Penolongku.”
Namun, meskipun dengan jelas dan tegas Nabi mengatakan 

bahwa keputusannya itu berdasaran petunjuk langit, Umar 
masih belum percaya kepada Nabi. Tidak puas dengan jawaban 
Nabi, Umar mendatangi Abu Bakar dan mengajukan pertanyaan 
yang sama kepadanya. “Wahai Abu Bakar! Benarkah dia 
(Muhammad) seorang Nabi?”

Abu Bakar menjawab, “Ya.”
Kemudian Umar menghujaninya dengan pertanyaan yang 

ia ajukan kepada Rasulullah Saw. Dan Abu Bakar menjawab 
dengan jawaban yang sama pula. Rupanya Umar masih belum 
puas dengan jawaban Abu Bakar. Agar tidak lagi meragukan 
keputusan Nabi buru-buru Abu Bakar memotong sikap keras 
kepala Umar.

“Wahai Saudaraku! Beliau adalah utusan Allah yang 
sesungguhnya, yang tidak akan melanggar perintah-Nya. Dia-
lah Penolongnya. Maka, percayalah kepadanya.”

Usai Nabi menandatangani naskah perdamaian, beliau 
berseru kepada Sahabat-Sahabatnya, “Hendaklah kalian 
sembelih hewan kurban yang kalian bawa, dan cukurlah rambut 
kalian.”106

Bukhari melaporkan, “Demi Allah, tidak satupun Sahabat 
yang mematuhi perintahnya itu sampai beliau mengatakannya 
sebanyak tiga kali. Ketika  dilihatnya mereka tidak mematuhi 
perintahnya, Rasulullah masuk ke kemahnya menceritakan 
apa yang terjadi kepada Ummu Salamah kemudian keluar lagi 
tanpa berbicara dengan siapapun. Beliau menyembelih sendiri 
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hewan kurbannya, memanggil tukang cukurnya, lalu bercukur. 
Baru setelah itu para Sahabat menyembelih kurban mereka, 
kemudian saling bercukur. Dalam masterpiece-nya  Bukhari 
menutup kisah ini dengan menulis, “Hampir saja mereka saling 
berbunuhan.”107

Kisah di atas menunjukkan bahwa Sahabat yang 
sebelumnya berbaiat untuk taat dan patuh kepada Nabi, tidak 
lama setelah itu mereka langsung membatalkan baiatnya dengan 
tidak segera melaksanakan perintah Nabi. Bahkan seorang 
tokoh Sahabat, Khalifah Umar bin Khaththab, dengan sangat 
keras menentang keputusan Nabi yang menerima persyaratan 
Quraisy. Padahal al-Quran dengan tegas menyebutkan: Wa 
mâ yanthiqu ‘an al-hawâ in huwa illa wahyun yûhâ. Hal ini 
berarti bahwa keputusan Nabi berdasarkan wahyu dari langit, 
dan itu ditegaskan lagi oleh Nabi dalam tiga kali jawabannya 
kepada Khalifah kedua ini, seperti dilaporkan Bukhari di atas. 
Tapi Umar bin Khaththab masih meragukan jawaban Nabi 
dan malah bertanya ulang kepada Abu Bakar pertanyaan yang 
sama, dan Abu Bakar menjawab dengan jawaban yang sama. 
Kenyataannya Umar lebih mempercayai Abu Bakar daripada 
Rasulullah Saw.

 Dalam konteks ayat di atas menentang keputusan 
Nabi berarti melanggar baiat. Padahal baiat adalah syarat 
mutlak seseorang beroleh ridha Allah Swt. Dalam teori Gracia 
implication function dari sikap tersebut berarti mereka yang 
tidak taat kepada Nabi tidak beroleh ridha Allah Swt. Tidak 
hanya di sini, bahkan al-Qur`an menyebut siapa yang tidak ridha 
terhadap keputusan Nabi sebagai orang yang tidak beriman.108 
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Ayat lain yang juga seringkali dipakai untuk menopang 
dogma keadilan Sahabat adalah Qs al-Taubah[9]: 100 

 
Menurut Hasyim Kamali ayat di atas membuktikan keadilan 

seluruh Sahabat, lepas dari perilaku dan konflik politik di antara 
mereka. Menurutnya hal ini juga didukung oleh beberapa hadis 
yang, sayangnya tidak ia sebut, memuji habis generasi Sahabat 
baik secara umum maupun khusus.109 

The qualification of ‘adala is eshtablished for all 
Companions of the prophet regardless of their juristic or political 
views. This conclusion is based on the Qur`an, which declares 
in a reference to the Companions tha “God is well plessed with 
them, as they are pleased with Him (al-tawba, 9: 100). This is 
supported by a number of ahadith in which the Prophet has also 
spoken highly of his Companions, both in general terms and 
also by reference to particular individuals among them.

Berbeda dengan Kamali al-Hiskani melihat sebaliknya. 
Ayat tersebut tidak turun memuji seluruh Sahabat, tapi hanya 
untuk nama-nama tertentu, saja. Sambil menukil riwayat Hamid 
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bin al-Qasim bin Hamid bin Abd Rahmah bin Auf, al-Hiskani 
menerangkan kalimat al-sâbiqûn al-awwalûn pada ayat di atas 
sebagai berikut: Hum sittah min quraish awwaluhum islâman Ali 
ibn Abi Thâlib. Dalam riwayat Zubair bin Adi dari al-Dhahhak: 
al-sâbiqûn al-awwalûn adalah Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan 
Amar, Abu Dzar, Salman dan Miqdad.110 

Berangkat dari interpretans tersebut maka konteks ayat 
di atas berbeda dengan apa yang selama ini dipahami secara 
umum. Jaminan Allah tidak mutlak diperoleh semua Sahabat. 
Apalagi ayat sesudahnya menyebutkan. Wa min al-a’râb 
munâfiqûn wa min ahl al-madînah maradû alâ al-nifâq. Ayat ini 
menyebut kaum Munafik yang berasal dari penduduk Madinah 
yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar. Ayat ini bagian 
dari surat Taubah yang turun pada tahun kesembilan hijrah. 
Sebagian mufasir menyebut surat al-Taubah dengan surat al-
fadhîhah. Karena hampir separo dari surat ini membuka kedok 
mereka yang imannya hanya di bibir saja. Sejatinya kelompok 
ini juga disebut Sahabat dalam definisi formal yang dibuat ahli 
hadis. Kelompok ini tidak mungkin beroleh ridha Allah Swt, 
karena kedudukannya sama seperti orang-orang yang tidak 
beriman. Oleh karena, tidak tepat bila ayat ini (al-Taubah 100) 
dipakai untuk mendukung doktrin keadilan sahabat.   

Berikut akan penulis tunjukkan ayat lain sebagai 
intrerpretans untuk memahami ayat di atas, sekaligus untuk 
menjawab argumentasi Kamali. Menurut teori Hermeneutikanya 
Gracia ayat berikut bisa berfungsi ganda; sebagai interpretandum 
dan interpretans. Sebagai interpretans ayat berikut memperjelas 
makna  obyektif beberapa ayat yang secara subyektif dimaknai 
sebagai bukti keadilan Sahabat. Dan sebagai interpretandum 
ayat ini menolak teori keadilan Sahabat. Ayat berikut adalah 
tentang pengharaman hamar. Qs al-Maidah[5]: 90-91. 
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Semua ahli tafsir sepakat bahwa ayat di atas menegaskan 
diharamkannya khamar. Laporan Ibnu Hisyam berikut 
menunjukkan bahwa khamar sudah diharamkan sejak awal 
kedatangan Islam di Mekkah. Suatu hari A’sya bin Qais hendak 
menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Di tengah jalan 
serombongan kafir Quraisy mencegatnya. Mengetahui maksud 
baik A’sya Abu Sufyan mencoba menghalanginya dengan 
berkata, “Bahwa Muhammad mengharamkan zina.” A’sya 
menjawab, “Aku tidak keberatan.” Abu Sufyan berkata lagi, 
“Bahwa Muhammad mengharamkan khamar.” A’sya menjawab, 
“Adapun yang satu ini, aku belum bisa meninggalkannya. Tahun 
ini aku ingin puas minum, tahun depan baru masuk Islam.” 
Akhirnya A’sya pun mengurungkan niatnya masuk islam waktu 
itu, dan, pada tahun yang sama ia meninggal dunia sebelum 
sempat bertemu dengan Rasulullah Saw.111

Dialog di atas terjadi di Mekkah, jauh sebelum turun Qs al-
Maidah 90. Menurut al-Thabrani dari antara yang diharamkan 
sejak awal kenabian adalah shurb al-khamr. Tahrîm al-khamr 
turun empat kali; yang pertama Qs al-Baqarah 219 dan yang 
terakhir Qs al-Maidah 90 ini.112 Sama dengan al-Thabrani al-
Jashshash memandang Qs al-Baqarah 219 sudah mengandung 
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pengharaman khamar. “Hâdzihi al-âyat iqtadhat tahrîm al-
khamr, tulis Jashshash.113Alih-alih taat mayoritas Sahabat 
justru senang melanggarnya. Akhirnya Allah menurunkan ayat 
pengharaman khamar berkali-kali. Al-Maidah ayat 90 menurut 
al-Thabathabai adalah al-tahrîm bi al-tasydîd al-bâligh 
karena Sahabat melanggar larangan-larangan sebelumnya.114 
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setelah turun ayat 
di atas, Khalifah Umar bin Khaththab berkata, “Intahainâ, 
intahainâ.”115

Kisah di atas bertolakbelakang dengan konsep keadilan 
yang dirumuskan oleh ahli hadis. Bahwa seseorang dinilai adil 
bila ia tidak hanya meninggalkan dosa kecil bahkan perbuatan 
yang sekiranya dilakukan menodai kemuliaan akhlak pun, 
harus ditinggalkan. Padahal minum khamar bukan saja merusak 
akhlak, juga termasuk dosa besar yang mendatangkan murka 
Allah Swt. Bagaimana otak manusia memahami kontradiksi ini, 
mari kita lihat bagaimana filsafat menjawabnya.

Para filosuf Muslim membagi konsep hukum otak manusia  
menjadi dua; (1) al-Ahkâm al-‘aql al-nazharî (Hukum akal 
teoritis). (2) Al-Ahkâm al-aql al-‘amalî (Hukum akal praktis).116 
Maksud konsep ini adalah bahwa akal manusia memiliki dua 
macam pemahaman. Pemahaman terhadap sesuatu yang telah 
ada (das sein) dan pemahaman terhadap sesuatu yang harusnya 
ada (das solen). Yang pertama disebut akal teoritis, yang kedua 
disebut akal praktis. Sebuah doktrin dan/atau konsep apa pun akan 
kokoh berdiri di tengah hantaman badai kritik bila mengandung 
kesesuaian antara dua hukum di atas. Bila tidak, maka konsep 
tersebut rapuh yang, walau dalam batas-batas tertentu menjadi 
benar, tetapi benar karena sebab lain. Dalam istilah ilmu hadis 
kesahihannya li ghairihi, bukan sahîh lidzâtihi, seperti kaidah 
keadilan Sahabat. Kebenaran doktrin keadilan Sahabat bukan 
karena materinya, tapi karena selalu dikampanyekan sebagai 
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travelling theory. Sabda Hitler berikut kiranya tepat untuk 
menggambarkan konsep keadilan Sahabat, “If you tell a big 
enough lie and tell it frequently enough, it will be believed.”117 
Oleh karena itu, teori ini, dalam pandangan Kamaruddin, lebih 
pas disebut dogma daripada konsep ilmiyah.118

Saya memandang bahwa akal praktis tidak berperan 
dalam konsep keadilan Sahabat. Bagian inti dari doktrin 
keadilan sahabat adalah akal teoritis yang menjustifikasi semua 
pelanggaran Sahabat yang bertolakbelakang dengan konsep 
keadilan itu sendiri. Teori ini tidak berpijak pada pondasi yang 
kokoh. Berikut kita akan menghadapkan perilaku Sahabat 
dengan konsep ‘adâlah al-râwî yang telah menjadi travelling 
theory di kalangan sarjana hadis.

Setelah menerangkan makna kata al-’adl  lughatan wa 
ishthilâhan  menurut ulama ushul fiqih dan sebagian tokoh 
seperti al-Ghazali dan al-Thabari, Azami menukil pendapat 
Ibnu al-Najar berikut: al-’adâlah fi ishthilâh al-syar’î: shifatun 
ai kaifiyyatun insâniyyatun...râsikhatun fî al-nafsi...tahmiluhu 
‘alâ mulâzamati al-taqwâ wa al-murûah wa tahmiluhu aidhan 
‘alâ tarki al-kabâir wa tahmiluhu aidhân ‘alâ tarki al-radzâil 
al-mubâhah.119 Menurut Ibnu Mubarak (w. 181) seseorang dapat 
disebut adil bila memiliki lima karakter yang melekat kuat pada 
dirinya, satu di antaranya: wa lâ yasyrab hâdza al-syarâb (ay 
al-nabîdz).120

Bagaimana dengan Khalifah Umar bin Khaththab yang 
ketika berkuasa masih minum nabîdz bahkan saat-saat akhir 
menjelang ajalnya beliau tidak bisa meninggalkan tradisi 
Jahiliyah ini? Apakah syarat Ibnu Mubarak di atas tidak berlaku 
baginya, sehingga walaupun jelas-jelas melanggar larangan 
Allah, sebagaimana dilaporkan al-Jashshash, beliau masih 
dianggap adil. Juga Mughirah bin Syu’bah dan Sahabat lain 
yang ditegur oleh Qs al-Maidah 90 di atas?121 
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Inilah problem ilmu hadis yang belum tuntas dan tidak 
akan tuntas karena tidak ada yang berani menentukan sikap. 
Akhirnya perdebatan dalam bidang inipun berputar-putar tanpa 
ujungpangkal. Dan kajian ini berinisiatif untuk mengakhiri 
diskusi ‘obat nyamuk bakar’ ini dengan mengusulkan bahwa 
kaidah jarh wa ta’dîl juga harus diberlakukan pada Sahabat. 
Hal ini sesuai dengan prinsip persamaan (al-musâwah) yang 
dijunjungtinggi oleh Islam. Mengecualikan Sahabat dari kaidah 
ini justeru malah bertentangan dengan prinsip utama HAM. 
Kasus Khalifah Umar yang menerapkan hukum cambuk pada 
rakyatnya yang mabuk adalah ekses buruk dari pandangan 
seperti ini. Kalau memang adil seharusnya Khalifah Umar 
menghukum dirinya, karena sang terdakwa minum dari bekas 
minumannya. Bagaimana mungkin seorang pelaku dosa besar 
dinilai adil dan kita dilarang mempermasalahkannya? Kita 
hanya akan menemukan circular reasoning, kecuali berani 
menyatakan dan membuktikan bahwa tidak semua Sahabat 
adil. Dan ini yang akan saya buktikan pada bab-bab yang akan 
datang.

B. HaDIs naBI
 
Tidak hanya kaum muslimin yang mempercayai hadis 

-dalam pengertian umum- sebagai referensi hukum umat 
Islam. Lepas dari perbedaan sudut pandang sarjana barat pun 
mengakui hal itu.122 Tidak ada yang menyangsikannya kecuali 
mereka yang oleh mainstream umat Islam disebut dengan 
ingkar sunah.123 Menurut Saifuddin problem hermeneutik 
dalam proses tadwin menjadi pemicu munculnya kelompok 
ini.124 Jarak waktu yang begitu panjang antara kemunculan 
hadis dengan proses kodifikasinya menjadi salah satu alasan 
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mengapa muncul pelbagai keraguan terhadap hadis tidak saja 
oleh pengingkar sunah, bahkan, menurut Arkoun, dalam arus 
tradisional penganut sunah pun masih menjadi polemik di 
antara mereka.125 

Menurut Saya munculnya gugatan terhadap hadis 
disebabkan oleh faktor internal ilmu hadis itu sendiri dan bukan 
faktor eksternal dari kaum orientalis yang ingin menghancurkan 
Islam, misalnya, seperti yang selama ini dituduhkan kepada 
para peminat studi hadis yang mempermasalahkan beberapa 
teori klasik ilmu hadis.126 Artinya bahwa teori klasik ilmu hadis 
yang selama ini diterima secara taken for granted sebenarnya 
menyisakan banyak persoalan. Selain tentang konsep keadilan 
sahabat seperti yang telah dibahas pada bab sebelum ini, 
problematika tadwin juga menyisakan persoalan. Oleh karena 
ini, pada bagian ini, kita akan melihat kembali konsep tadwin 
menurut pandangan mainstream dan bagaimana Saya melihat 
problem ini secara komprehensif, berdasarkan asumsi yang 
saya bangun pada bab sebelum ini.

   
Polemik Tadwin 

 
Belum tercapai kata sepakat tentang kapan hadis Nabi 

pertama kali ditulis. Para peneliti masih berselisih pendapat 
tentang awal waktu dimulainya penulisan hadis. Waktu yang 
diperdebatkan pada umumnya antara zaman Nabi hingga 
Umar bin Abdul Aziz. Menurut Abu Rayyah aktifitas tadwin 
baru dimulai di akhir kekuasaan dinasti Umayyah.127  
Pendapat umum menyatakan sepanjang abad pertama hijriah 
hadis ditransmisikan secara lisan.128 Menurut Schoeler hal itu 
disandarkan pada beberapa alasan berikut:129 (1) Takut akan 
menyaingi al-Qur`an, atau merusak proses pengumpulan al-
Qur`an.130 (2) Dikhawatirkan akan membuat orang berpaling 
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dari al-Qur`an seperti terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani.131 
(3) Agar tidak terlalu bergantung pada tulisan dan melupakan 
kekuatan hafalan, disamping mayoritas Sahabat (dan Nabi) 
buta huruf. Semua perkara ini selanjutnya kita pakai sebagai 
hipotesis pelarangan tadwin hadis.

Argumentasi di atas menjadi travelling theory yang dianut 
mainstream umat Islam untuk menyebut alasan keterlambatan 
penulisan hadis. Meski belakangan muncul gugatan dari 
sebagian sarjana Islam maupun barat yang menyebut penulisan 
hadis sudah dimulai sejak zaman Nabi,132 travelling theory di 
atas tampak lebih diminati.133 

Pada bagian ini kita akan menguji hipotesis di atas 
dengan memakai metode historis. Menurut Kerlinger metode 
historis sama dengan historiografi.134 Badri Yatim  mengartikan 
historiografi dengan “Penulisan sejarah, yang didahului oleh 
penelitian terhadap peristiwa-peristiwa di masa silam.”135 
Berbeda dengan ilmu-ilmu di luar sejarah yang merumuskan 
hipotesis dengan metode deduktif atau induktif, dalam penelitian 
historiografis langkah pertama yang dilakukan, menurut Kang 
Jalal, adalah menemukan hipotesis awal melalui metode abduktif 
yang diajarkan Charles Pierce. Dalam filsafat, metode ini lazim 
dikenal sebagai “inference to the best explanation.”136

Langkah berikutnya ialah mencari bukti (evidence) untuk 
mengkonfirmasi setiap hipotesis atau sebaliknya. Hipotesis 
yang tidak didukung dan/atau bertentangan dengan fakta 
sejarah ditolak. Fakta sejarah menurut Gottschalk diperoleh 
melalui pengamatan artifak dari masa lalu.137 Dan teori 
historis menjelaskan hasil pengamatan pada artifak tersebut 
–biasanya berbentuk dokumen. Langkah ketiga adalah mencari, 
menemukan, dan menafsirkan artifak itu. Hasil akhir dari 
langkah ketiga adalah penyusunan teori.
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Berikut contoh penerapan metode abduktif dalam sejarah 
penulisan hadis yang digagas oleh Kang Jalal. Seperti disebut di 
muka, pendapat umum menyatakan bahwa hadis baru ditulis pada 
paruh terakhir abad ke dua hijriah atas inisiatif Khalifah Umar 
bin Abdul Aziz (w. 101 H).138 Keterlambatan penulisan hadis 
diasumsikan karena adanya riwayat-riwayat yang bertentangan 
tentang penulisan hadis: ada yang melarangnya dan ada yang 
memerintahkannya, tulis Jalaluddin Suyuthi139 Bagaimana 
metode abduktif memecahkan masalah ini, Jalaluddin Rakhmat 
mengurainya sebagai berikut:140 

Pelarangan mula-mula dinisbahkan kepada para 
khalifah, tetapi kemudian kepada Nabi saw. Dengan 
menggunakan metode al-jarh wa al-ta’dîl, kedua kelompok 
hadis ini bisa didhaifkan dan juga bisa disahihkan. Hadis 
yang melarang penulisan diriwayatkan melalui Abu Said 
al-Khudri, Abu Hurairah, dan Zaid bin Tsabit. Hadis Abu 
Said al-Khudri, sekali pun disahihkan oleh Muslim, adalah 
hadis yang mauquf. Tidak sahih dijadikan hujjah. Diduga 
bahwa Hammam bin YaÊya menjadikannya marfû’. Secara 
sanad, hadis Abu Hurairah juga daif karena ada ‘Abd al-
RaÊman bin Zaid bin Aslam. Terakhir, pada sanad hadis 
Zaid bin Tsabit ada Katsir bin Zaid yang dhaif dan al-
Muttalib bin Abdullah yang banyak melakukan tadlî dan 
irsâl. Dengan cara yang sama bisa kita buktikan bahwa 
hadis-hadis yang memerintahkan penulisan pun bisa 
didhaifkan.

Dalam penelitian sejarah, semua hadis -baik yang 
melarang maupun yang memerintahkan dikumpulkan- 
tanpa mempedulikan isnad dan rijal. Ada kejadian yang 
segera teramati dari hadis-hadis itu; yakni, telah terjadi 
pelarangan penulisan hadis. Kita merumuskan hipotesis 
awal untuk menjawab pertanyaan: Mengapa terjadi 
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pelarangan hadis? Apa saja dugaan kita tentang sebab 
pelarangan hadis? Kita selusuri pelarangan hadis itu dan 
kita menemukan bebarapa alasan yang tercantum dalam 
dokumen atau teks: takut meriwayatkan hadis yang salah, 
takut menyaingi Al-Quran, takut bercampurnya hadis dan 
Al-Quran. Seluruh hipotesis itu diuji dengan sumber-
sumber sejarah yang ada. Sebagaimana dibuktikan pada 
bab selanjutnya, hipotesis-hipotesis ini tidak terbukti. 
Yang tersisa hanya satu hipotesis: Pelarangan periwayatan 
hadis dilakukan untuk mengembangkan sunah sahabat.
Sekarang mari kita coba menguji hipotesis yang disebut 

Shoeler di atas dengan fakta sejarah yang dapat kita temukan. 
Hipotesis pertama, takut menyaingi al-Qur`an, atau merusak 
proses pengumpulan al-Qur`an. Bangsa Arab dikenal sebagai 
masyarakat yang memiliki kefasihan bahasa tingkat tinggi. 
Dov Goiten menyebutnya: highly developed art of arabic 
poetry.141Al-Malakah al-lughawiyyah yang mereka miliki 
mampu mengindentifikasi asal sebuah prosa atau syair Arab 
kuno.142 Makanya al-Qur`an turun menantang mereka untuk 
membuat surat dengan gaya bahasa yang sama, dan ternyata 
mereka tidak mampu. Mereka mengakui bahwa al-Qur`an 
bukan buatan manusia. Dengan kemampuan tersebut mustahil 
mereka tidak mampu membedakan antara kalâmullah dengan 
kalâm al-nâs sehingga al-Qur`an dapat bercampur dengan hadis. 
Jangankan antara firman Tuhan dengan sabda Rasul, gaya bahasa 
antarsesama manusiapun dapat dibedakan. Seorang Hernowo 
dapat membedakan gaya bahasa Quraisy Shihab, Kang Jalal, 
dan Cak Nun. Ini baru style antar sesama manusia.143 Apalagi 
bila membandingkan gaya bahasa manusia dengan Tuhan. Tentu 
akan tampak jelas perbandingannya. Meminjam istilah Gus Dur 
perbedaannya baina al-samâi wa al-sumûri. 
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Hipotesis kedua, dikhawatirkan berpaling dari al-Qur`an 
seperti yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani yang 
berpaling dari kitab sucinya. Al-Qur`an adalah firman Tuhan 
yang membacanya adalah ibadah. Setiap huruf al-Qur`an yang 
dibaca akan diganjar dengan pahala yang berlipat.144 Membaca 
al-Qur`an sama dengan menabung pahala. Karena itu mustahil 
umat Islam akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini dengan 
meninggalkan al-Qur`an hanya untuk membaca atau menghafal 
hadis saja. Selain bahwa hadis berfungsi sebagai penjelas dan 
penafsir al-Qur`an bagi umat Islam di sepanjang masa. Maka 
sekiranya hadis telah ditulis sejak dini umat Islam yang tidak 
hidup dengan Nabi akan menerima lafad dan makna hadis secara 
mutawatir seperti mereka menerima al-Qur`an. Hal ini dapat 
mencegah riwayat bi al-ma’nâ yang menjadi sebab sengkarutnya 
hadis Nabi145 dan perpecahan umat dapat dihindari, paling tidak 
diminimali.146

Hipotesis ketiga, agar tidak bergantung pada tulisan dan 
melalaikan kekuatan hafalan, disamping bahwa bangsa Arab 
sebagai bangsa ummî yang dimaknai dengan tidak bisa baca 
tulis. Hipotesis ini justeru bertolakbelakang dengan seruan Nabi 
untuk menjaga hafalan dengan tulisan. “Ista’in biyamînika,” 
kata Nabi kepada seorang Anshar yang mengeluhkan kelemahan 
hafalannya.147Juga riwayat Anas: “Qayyidû al-’ilma bi al-
kitâb.”148 Sedangkan hipotesis ‘ummiyyah Nabi dan bangsa 
Arab yang diartikan sebagai buta huruf bertabrakan dengan 
fakta sejarah tentang Mekkah sebagai kota kosmopolitan 
di masanya.149 Amstrong menyebutnya sebagai the thriving 
mercantile city.150 Penduduknya dikenal pandai dagang. Dan 
aktifitas dagang membutuhkan kegiatan baca tulis. Maka 
siapapun yang tinggal di dalamnya, mau ataupun tidak, harus 
mengikuti kebiasaan lingkungannya. Al-Nâs ibn ‘awâidihi. 
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Najib menyebut ummiyah dalam masyarakat Arab adalah 
usthûrah (mitos).151

Sejak kecil Nabi sudah aktif dalam kegiatan dagang di 
world trade center masanya; Syam. Muhammad sang putra 
gurun telah menjadi pebisnis international, tulis Dov Goiten.152 
Akal sehat sulit menerima orang buta huruf sukses berdagang di 
dunia internasional. Apalagi Nabi dikenal cerdas, sesuai dengan 
sifat wajib Nabi: fathânah. Akal sehat sulit menerima asumsi 
orang yang cerdas itu buta huruf.

Terkait dengan ummiyah Nabi yang menurut pemahaman 
mainstream untuk mendukung kemukjizatan al-Qur`an, agar 
masyarakat Arab tidak menuduh al-Qur`an made by Muhammad, 
saya menganggap argumentasi seperti ini sumir. Al-Qur`an 
adalah kalâmullah yang mengandung nilai sastra tingkat tinggi. 
Tidak ada syair, prosa, puisi Arab yang mampu menandingi 
kandungan sastra al-Qur`an walau dalam tingkat yang paling 
elementer. Seorang sastrawan per exelence sekalipun tak akan 
mampu membuat karya sastra sekelas al-Qur`an. Jangankan 
setingkat al-Qur’an, tidak semua orang yang bisa baca tulis 
mampu membuat puisi seindah karya WS Rendra, misalnya, 
atau Mushthafa Bishri, atau Cak Nun. Dalam bahasa mahasiswa 
Ciputat tidak semua mahasiswa mampu membuat disertasi 
sebagus Fuad Jabali. 

Saya memahami kata ummî bukan sebagai buta huruf, 
sebagaimana dipahami oleh mayoritas umat Islam. Kata ini 
Saya maknai sebagai tidak membaca kitab suci yang turun dari 
langit. Karena itu jawaban Nabi kepada Jibril: “Mâ ana bi-
qâriin” artinya bukan saya tidak bisa membaca, tapi saya tidak 
membaca kitab. Kitab apa? the holy scriptures. Nabi menjawab 
seperti itu karena memang beliau tidak tahu apa yang harus 
dibaca. Bukan tidak bisa membaca. Karena memang beliau 
tidak membaca kitab suci yang diturunkan kepada para Nabi 
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sebelumnya. Terkait hal ini Bernad Lewis, Lambton, dan Holt 
menulis, “Biblical religious conceptions were not unknown to 
pre islamic arabs of hijaz.”153 

Jadi, al-ummî artinya yang tidak membaca kitab suci. 
Bukan yang tidak bisa membaca. Lawan al-ummî adalah yang 
membaca kitab suci atau yang kepadanya diberikan al-Kitab. 
Dalam al-Qur`an ada ayat yang berbunyi. Wa qul lilladzîna 
ûtû al-kitâb wa al-ummiyyîn aaslamtum.154 Katakanlah kepada 
mereka yang diberikan al-kitab dan mereka yang ummî. Dalam 
ayat ini kata ummî dihadapkan kepada mereka yang kepadanya 
diturunkan al-kitab (alladzîna ûtû al-kitâb).  

Dari pemahaman seperti ini kita juga bisa menyimpulkan 
rahasia isra’ mi’rajnya Nabi Saw. Mengapa beliau harus pergi 
terlebih dahulu ke Masjidil Aqsha. Mengapa tidak langsung 
Mi’raj ke langit dari Baitullah, saja? 

Keberangkatannya ke Yerussalem adalah untuk 
menyambungkan risalahnya di Mekkah dengan risalah para 
Nabi terdahulu yang berporos di Masjidil Aqsha sebagai satu 
kesatuan dari ajaran langit. Hal ini menunjukkan bahwa semua 
agama monotoisme, menurut Goiten, esesinya adalah sama.155 
Kalau para Nabi terdahulu menjadikan Masjidil Aqsha sebagai 
poros penyembahan, maka kenabian Muhammad sebagai Nabi 
penutup menjadikan Ka’bah sebagai poros utamanya. Itulah 
mengapa sebelum arah kiblat dipindah beliau selalu berharap 
untuk menghadap ke Masjidil Haram. Wa laqad na’lamu 
taqalluba wajhika fi al-samâi fa-lanuwalliyannaka qiblatan 
tardhâha, fa walli wajhaka syatra al-masjid al-hârâm.

Dengan memakai pendekatan sosio historis tidak sulit 
untuk mencari bukti pembenar dari hipotesis ini. Rasulullah 
Saw lahir dan hidup di wilayah Hijaz, tepatnya Mekkah. Di 
Mekkah tidak pernah diturunkan para Nabi atau Rasul. “The 
arabs no prophet and scripture in their own language,” tulis 
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Amstrong.156 Semua Nabi sebelum Muhammad yang diberi 
kitab suci keturunan Nabi Ishaq (Bani Israil) diturunkan di 
wilayah Syam. Karena itu Nabi Muhammad disebut sebagai al-
nabî al-ummî yang artinya Nabi yang tidak membaca kitab suci. 
Bukan Nabi yang tidak bisa membaca.

Al-Nabî al-ummî bisa juga berarti Nabi yang berasal dari 
umm al-qurâ; induknya desa-desa, nama lain dari kota Mekkah. 
Untuk memahami ini mari kita tengok sejarah kota Mekkah. 
Sebelum Nabi Ibrahim datang dengan membawa Nabi Ismail 
beserta Ibunya, siti Hajar. Di tempat yang kemudian dikenal 
dengan Mekkah itu tidak ada kehidupan. Ismail dan Hajar 
adalah dua manusia pertama yang mendiami tempat yang tak 
berpenduduk itu.

Setelah keluar sumur zamzam dalam ceritanya yang 
terkenal itu, mulailah ada kehidupan. Secara pelan namun pasti 
mulai muncul perkampungan di sekitar wilayah yang dulunya 
tak berpenghuni tersebut. Muncul desa-desa di sekitar sumur 
zamzam. Mulai tampak kehidupan dari ‘kota mati.’ Karena 
itulah Mekkah disebut dengan ummu al-qura.

Melalui pengamatan dan penafsiran artifak terbukti bahwa 
hipotesis yang berhasil dihimpun Schoeler bertentangan dengan 
fakta sejarah. Karena itu kita tolak. Dan sekarang saatnya kita 
merumuskan hipotesis baru. Seperti disebut Kang Jalal ada 
dua riwayat yang saling bertentangan terkait bolehtidaknya 
menulis hadis. Dengan metode jarh wa ta’dil an sich keduanya 
bisa sama-sama disahihkan, atau sama-sama didaifkan. 
Namun bagi Azami hadis yang membolehkan jauh lebih kuat 
daripada yang melarang.157 Berangkat dari asumsi Azami yang 
disandingkan dengan izin Nabi kepada Abdullah bin Amru bin 
Ash untuk mencatat hadis, kita mencoba untuk membuat teori 
baru bahwa: larangan penulisan tidak dilakukan oleh Nabi. 
Siapa yang melakukannya, bagaimana modus operandinya, dan 



52  |  Polemik Sunni - Syiah

untuk tujuan apa? inilah research question yang akan kita cari 
jawabannya dalam kajian ini.

Dalam membuktikan kebolehan penulisan hadis Azami 
menukil izin Nabi kepada Abdullah bin Amru bin Ash 
untuk menulis segala apa yang ia dengar dari Nabi, setelah 
sebelumnya dilarang oleh orang Quraisy. Siapa orang Quraisy 
yang melarangnya? Riwayat tersebut tidak menyebutnya 
dengan jelas. Dengan content analysis kajian ini mencoba untuk 
mencaritahu siapa yang dimaksudkan dengan Quraisy tersebut.

Pada fase kehidupan Madinah umat islam didentifikasi 
dengan sebutan Anshar dan Muhajirin. Berbeda dengan Anshar 
yang berasal dari dua klan; Khazraj dan Aus, Muhajirin hanya 
dari satu klan saja; Quraisy. Dalam catatan sejarah ketika kata 
Quraisy disebut biasanya hanya merujuk pada tokohnya saja. 
Hal ini tampak pada laporan sejarah tentang peristiwa Saqifah.

Pada sisi lain banyak riwayat yang menunjukkan aktifitas 
tulis menulis yang lazim dilakukan dan/atau diperintahkan oleh 
Nabi. Al-Qur`an sendiri mengisyaratkan pentingnya kegiatan 
ini. Bahkan mengabadikannya pada ayat yang turun di masa-
masa awal. Nûn wa al-qalam wa mâ yashthurûn. 

Kesimpulannya, Nabi tidak melarang penulisan hadis. 
Yang melarang adalah para tokoh Quraisy. Lalu, mengapa 
mereka melarang?

Azami menukil riwayat tentang Abu Bakar yang 
hendak menghimpun hadis, lalu membatalkannya, bahkan 
membakarnya. Beliau dilaporkan telah menulis 500 hadis. 
Aisyah meriwayatkan kisah ini dengan memakai kata jama’a 
bukan kataba.
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Menurut Azami hadis ini menjadi bukti telah terjadinya 
penulisan hadis. Tapi al-Dzahabi meragukan otentitasnya. Al-
Dzahabi berdalih bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling 
dekat dengan Nabi. Dan untuk menghimpun hadis Abu Bakar 
tidak membutuhkan perantara. Menurut al-Dzahabi riwayat 
ini dinukil begitu saja tanpa menguji otentitasnya sehingga 
merusak reputasi Abu Bakar sebagai sahabat yang paling dekat 
dan memahami Nabi.158

Dengan mengikuti logika Azami kita mencoba untuk 
melihat riwayat di atas dalam kerangka penulisan hadis. 
Riwayat Aisyah ini kita jadikan sebagai interpretans bagi 
interpretandum (riwayat Abdullah bin Amru bin Ash). Kita 
terima asumsi dasar Azami bahwa Nabi tidak melarang 
penulisan. Dengan menggabungkan kedua riwayat ini, kita akan 
mengetahui bahwa Abu Bakar adalah salah satu tokoh Quraisy 
yang menentang penulisan hadis. Jadi yang melarang adalah 
Abu Bakar dan bukan Nabi. Mengapa Abu Bakar menentang? 
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Jawaban Abu Bakar kepada Aisyah mendukung asumsi yang 
ditolak al-Dzahabi. 

Riwayat tersebut menunjukkan kalau Abu Bakar banyak 
tidak mengetahui hadis-hadis Nabi. Banyak hadis-hadis yang 
dihimpun para sahabat tidak diketahui oleh Abu Bakar. Karena 
itu tidak aneh kalau al-Dzahabi menolak riwayat ini dengan 
asumsi bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat 
dengan Nabi. “Adalah tidak mungkin bila dalam keintimannya 
tersebut Abu Bakar tidak mengetahui banyak hadis,” tegas al-
Dzahabi. 

 Hadis riwayat Aisyah ini menjadi petunjuk awal 
untuk mengetahui fakta lain di luar tema kita sekarang terkait 
sedikitnya jumlah hadis riwayat Abu Bakar dibanding dengan 
Abu Hurairah atau mereka yang masuk islam belakangan. 
Dengan pendekatan sosio historis kita dapat meraba riwayat apa 
saja yang dibakar oleh Abu Bakar. Mengapa beliau resah dan 
gelisah setelah membaca 500 hadis Nabi saw. Dalam kedudukan 
Nabi sebagai panutan dan pemberi petunjuk setelah membaca 
petunjuk Nabi seharusnya beliau merasa tenang dan damai. 
Tetapi yang terjadi justeru sebaliknya. Ada apa? dan mengapa 
semua ini terjadi? Tunggu saja buku Saya selanjutnya.

Politik Khalifah Abu Bakar terus berlanjut sepeninggalnya. 
Dengan modus operandi yang sama Khalifah Umar melanjutkan 
kebijakannya; melarang penulisan hadis dengan cara membakar 
atau membatasi riwayat. Dan, sejak saat itu larangan penulisan 
hadis menjadi kebijakan penguasa yang terus berlanjut hingga 
masa Umar bin Abdul Aziz. Karena itu, meski Umar bin Abdul 
Aziz mencabut larangan ini dan memerintahkan penulisan, kaum 
muslimin masih enggan melaksanakannya, karena bertentangan 
dengan sunah Penguasa.159Tidak kita temukan dokumen yang 
menyatakan bahwa perintah itu telah dilaksanakan. Dalam 
hipotesis Kang Jalal: Pelarangan periwayatan hadis dilakukan 
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untuk mengembangkan sunah sahabat. Riwayat Ma’mar dari 
Zuhri berikut mendukung hipotesis ini. “Kunnâ nakrahu 
kitâb al-’ilm hattâ akrahana ‘alaihi hâulâi al-umarâ farainâ 
an-lâ namna’ahu ahadan min al-muslimîn.160 Dari sini dapat 
kita pahami mengapa Cook menyebut penulisan hadis sebagai 
gerakan oposisi.161

Kesimpulan dari pembahasan di atas Nabi tidak melarang 
penulisan hadis, para tokoh Quraisy yang melarangnya. Dan 
untuk memberikan legitimasi diciptakan riwayat pelarangan 
yang disandarkan kepada Nabi, sehingga tampak seolah-olah 
Nabi yang melarangnya. Kajian ini memberikan tambahan 
bukti bagi temuan Schacht maupun Goldziher yang menyebut 
banyak doktrin yang disandarkan pada otoritas yang lebih tinggi. 
Tradisi Tabiin menjadi tradisi Sahabat. Dan tradisi Sahabat 
menjadi tradisi Nabi.162 Azami, meski banyak menentang 
Goldziher maupun Schacht, tetapi dalam kasus ini mendukung 
counterpartnya itu; bahwa riwayat Abu Said yang melarang 
tidak datang dari Nabi. Hadis itu mauqûf. Tapi Abu Said 
menyandarkannya kepada Nabi, sehingga menjadi marfû’.163

Namun, dalam kasus pemalsuan hadis seperti yang akan 
kita lihat nanti yang terjadi justeru sebaliknya. Pemalsuan selalu 
dikaitkan pada otoritas yang lebih rendah. Tradisi Sahabat 
menjadi tradisi Tabiin. Dan tradisi Tabiin menjadi tradisi Tabi’ 
Tabiin.

Pemalsuan Hadis 
 
Menurut Abu Rayyah keterlambatan penulisan hadis 

hingga akhir abad I H mengakibatkan derasnya aliran hadis palsu 
hingga menggenangi seluruh wilayah kehidupan umat Islam.164 
Terkait hadis palsu ini semua sarjana hadis, baik barat ataupun 
Islam, pendukung atau penolak keadilan sahabat, sepakat bahwa 
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konflik politik menjadi motif utamanya.165 Perbedaan terletak 
pada penanggalannya. Bagi pendukung keadilan Sahabat seperti 
Azami dan Sibai pemalsuan hadis baru terjadi setelah fitnah di 
masa Usman, dan meluas dalam skala masif setelah konflik 
terbuka antara Ali versus Muawiyyah. Menurut kelompok ini, 
aktor utamanya adalah Tabiin (Ibnu Saba’) dan bukan Sahabat. 

Pada posisi yang berbeda penolak keadilan Sahabat juga 
menyebut fitnah sebagai sebab utama membanjirnya hadis 
palsu. Namun, kelompok ini berbeda dalam penanggalan 
fitnah yang dimaksud. Pendukung kelompok ini yang berasal 
dari kalangan muslim sepakat dengan counterpart-nya bahwa 
fitnah yang dimaksud yang terjadi di paruh terakhir kekuasaan 
Usman. Abu Rayyah mewakili kelompok ini.166 Sementara itu, 
mereka yang berasal dari sarjana barat memandang fitnah yang 
dimaksud secara berbeda. Ada yang memaknainya dengan fitnah 
Ibnu Zubair yang terjadi sekitar tahun 72 H di Mekkah, saat 
memplokamirkan perang melawan pemerintahan Damaskus.167 
Ada pula yang memaknainya dengan fitnah terbunuhnya 
Khalifah Walid bin Yazid tahun 126 H, Schacht bagian dari 
pendukung argumen ini.168 

Di sini, berbeda dengan semua pendapat di atas, Saya 
sepakat dengan Jonathan Brown yang memandang konflik 
politik telah muncul segera sepeninggal Nabi. Namun berbeda 
dengan Brown yang dalam kasus ini tidak menyinggung 
masalah pemalsuan hadis, Saya memandang konflik tersebut 
sebagai pematik api pemalsuan. Walaupun sejatinya benih-benih 
pemalsuan sudah muncul sejak masa hidup Nabi saw. Dalam 
bagian ini kita akan melihat polemik ini secara komprehensif 
sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengapa 
Saya cenderung memilih pendapat yang berbeda dengan arus 
mainstream.
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Terkait pemalsuan hadis ada dua pendapat yang saling 
bertolakbelakang. Pertama, pendapat yang menyebut pemalsuan 
hadis sudah terjadi sejak masa hidup Nabi. Pelakunya adalah 
Sahabat dalam definisi kajian ini. Ahmad Amin dan Abu Rayyah 
termasuk pendukung teori ini.169 Dalam argumentasi keduanya 
hadis mutawatir: “Whoever lies about me intentionally, let 
him prapare for himself a seat in Hellfire,” adalah reaksi atas 
adanya dusta atas nama Nabi Saw. Argumentasi ini ditolak oleh 
para pendukung doktrin keadilan Sahabat. Menurut Siba’i hadis 
tersebut adalah hadis prediktif tentang apa yang akan terjadi. 
Hadis ini adalah perintah Nabi kepada Sahabatnya untuk 
menyampaikan hadis apa adanya, tidak ditambah dan dikurangi. 
Bukan karena ada dusta. Menurutnya tidak ada bukti sejarah 
dan apalagi hadis yang menyatakan Sahabat telah memalsukan 
hadis. Menurut Siba’i dan para pendukung doktrin keadilan 
Sahabat Syiah lah dengan tokoh utamanya Abdullah bin Saba’ 
yang pertama kali memalsukan hadis untuk menyokong ajaran 
sesatnya.170 

Namun melalui penelusuran terhadap artefak sejarah yang 
ada akan kita peroleh bukti yang mendukung tesis Amin yang 
ditolak oleh Sibai.  Imam Ali dalam kumpulan sabdanya yang 
dihimpun oleh Syarif al-Radhi, Nahjul Balaghah, menjawab 
pertanyaan tentang hadis-hadis bid’ah dan perbedaan 
periwayatan yang sudah semarak waktu itu. 
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Inilah fakta sejarah yang ditolak oleh Sibai bahwa 
Sahabat yang semuanya adil itu ada di antara mereka yang 
memalsukan hadis. Penolakan Sibai tampaknya dalam kerangka 
mempertahankan travelling theory: kullu ashhâbi al-nabî udûl 
yang dimaknai sebagai kebebasan mereka dari penyebaran 
hadis palsu. Untuk tujuan ini sikap Sibai dapat dimaklumi, 
karena ia mempertahankan sumber ideologinya. Dalam teori 
disonansi kognitif yang digagas Leon Festinger penolakan 
Sibai dalam upaya menjaga keajegan keyakinannya.172 Tetapi, 
penolakannya terhadap artefak sejarah di atas menunjukkan 
kalau argumentasinya, menurut Golschack, tidak ilmiyah.173 
Dari sini dapat dipahami mengapa Kamaruddin menganggap 
travelling theory yang dianut Sibai lebih pas disebut dogma 
daripada teori ilmiyah.174 Karena, seperti dibuktikan Jabali: 
tidak tahan terhadap kritik sejarah.175 

Riwayat Bara’ bin Azib berikut semakin menguatkan tesis 
Amin bahwa Sahabat telah memalsukan hadis Nabi. Suatu 
ketika seorang Tabiin memujinya sebagai salah satu Sahabat 
yang beruntung karena telah berbait di bawah pohon. “Tûbâ 



Polemik Sunni - Syiah  |  59

laka shahibta al-nabî wa bâya’ta tahta al-syajarah.” Bara’ 
menjawab, “Innaka lâ tadri  mâ ahdatsnâ ba’dahu.” 176 Jawaban 
Bara’ di atas berarti, “Sesungguhnya engkau tidak tahu hadis-
hadis apa yang kami adakan sesudahnya.”

Kesimpulan pembahasan di atas. Pemalsuan hadis sudah 
ada sejak masa Nabi. Pelakunya adalah orang yang hidup 
semasa dengannya. Dalam pengertian umum orang yang hidup 
semasa dengan Nabi disebut Sahabat. Jadi, inisiator pemalsuan 
hadis Sahabat, dan bukan tabiin yang tidak semasa dengan Nabi. 
Mengapa dan untuk tujuan apa mereka memalsukan hadis? 
bagaimana modus operandinya. Kita akan membahasnya pada 
bab-bab yang akan datang.

OTENTITAS HADIS
 
Pada bagian ini kita akan membahas otentitas hadis 

menurut sarjana Islam dan barat. Dalam banyak kasus kajian 
dunia Islam bernuansa ideologis dogmatis. Sementara kajian 
sarjana barat, meski tidak tunggal, bernuansa kritis akademis. 
Saya tidak sendirian Kamaruddin Amin, Fuad Jabali dan 
Dede Radliyana berpandangan sama. Pada bab ini Saya akan 
membuktikan kesimpulan ini dengan melihat bagaimana kedua 
kutub yang berlawanan ini memandang hadis Nabi. Kajian 
ini memilih Goldziher dan Schacht sebagai wakil dunia barat, 
dan Azami sebagai wakil dunia Islam. Pilihan ini bukan tanpa 
alasan. Goldziher dan Schacht dua nama yang selalu lekat dalam 
kajian Islam orientalis. Meski tidak sepi dari kritik bahkan dari 
internal mereka, keduanya adalah ‘Ayatullah’ Islamic Studies. 
Coulson, Cook, Motzki sebagian orientalis yang mengkritik 
salahsatu atau keduanya. Bagi mainstream sarjana muslim 
keduanya mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Telah 
banyak argumentasi dibangun untuk membantah hipotesis dan/
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atau kesimpulan keduanya. Namun argumentasinya tetap kokoh. 
Seperti tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas. Sedangkan 
Azami garda depan sarjana muslim yang menghalau keduanya. 
Bagaimana kedua kutub yang berlawanan ini memandang hadis 
Nabi khususnya terkait dengan pemalsuan hadis? Kita akan 
melihatnya pada uraian berikut. 

Kritik Azami didasarkan pada karya Goldziher 
Muhammedanische Studien yang menjadi rujukan penting bagi 
Studi Islam di Barat. Sejak saat kemunculannya di tahun 1890 
karya ini seperti menjadi kitab suci bagi orientalis peminat 
kajian islam. Adalah The Traditions of Islam karya A. Guillame 
yang yang muncul sesudahnya. Namun tak ada yang baru dari 
Guillame. Menurut Azami Guillame hanya mengamini pendapat 
Goldziher di atas.177 Karenanya Guillame berada dalam bayang-
bayang Goldziher. Bila kedua nama ini disandingkan segera 
nama Goldziher yang akan lebih dikenal. Hal ini terbukti 
dengan munculnya D. S. Margoliouth dengan karyanya The 
Early Development of Mohammedanisme yang mengamini 
seratus persen pendapat Goldziher.178 

Selang tiga seperempat abad kemudian Josep Schacht 
muncul dengan adikaryanya The Origins of Muhammadan 
Jurisprudence. Dalam kesimpulannya, seperti yang akan kita 
lihat nanti dan karenanya menjadi obyek kritik Azami, Schacht 
tidak sekedar mengamini dua pendahulunya; Goldziher dan 
Margoliouth. Ia memperkuat argumentasinya dengan amunisi 
baru;  teori common link. Teori ini ia pakai untuk menggugat 
sistem sanad yang didewakan sarjana Muslim. Pokok kajiannya 
pada dating hadis untuk menentukan kapan, di mana dan 
siapa yang memopulerkannya. Dan kelak teori Schacht ini 
dimodifikasi oleh Joynboll dengan konsep the partial common 
link.179

Terkait dengan Schacht sejatinya Azami telah melakukan 
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studi kritis tersendiri dalam bukunya On Schacht’s Origins 
of Muhammadan Jurisprudence. Dan, ternyata, bukan hanya 
Azami yang mengkritik teori Schacht. Abu Zahrah dan Zafar 
Ishaq Ansari pun melakukan hal yang sama. Bahkan Schacht 
tidak luput dari kritik internal orientalis, seperti Motzki.180 
Dari sini tampak kalau kajian orientalis tidak tunggal. Brown 
mengklasifikasikannya dalam empat kelas: orientalist 
approach, philo islamic apology, revisionist approach, western 
revaluation.181 

Tesis Goldziher dan Schacht

Tesis Goldziher yang kemudian diperkuat oleh Schacht 
menyebut sebagian besar hadis yang sekarang beredar tidak 
ada yang benar-benar berasal dari Nabi. Kalaupun ada dan bisa 
dibuktikan maka jumlahnya sangat sedikit sekali. Walaupun 
Goldziher tidak menampik adanya kemungkinan sahabat 
merekam hadis di masa hidup Nabi.182 Pada titik ini sejatinya 
Goldziher sejalan dengan sarjana Islam yang menyebut Sahabat 
memiliki catatan-catatan pribadi yang mereka sebut dengan 
shahîfah. Goldziher menyebutnya script or perhaps notebooks 
for private use.183 Namun secara umum Goldziher memandang 
hadis sebagai refleksi interaksi dan konflik kepentingan antar 
pelbagai aliran yang muncul pada masa dinasti Umayyah yang 
baru berdiri.184 Karena itu kodifikasi hadis yang pertama kali 
muncul menurut Schacht bercorak fikih. Those tradition that 
were current in the Umayyad period, were hardly concerned 
with law. Pernyataan Schacht ini memberi jawaban kepada 
kita mengapa kajiannya difokuskan pada al-Muwaththa’ karya 
Malik.

Dalam catatan Azami ada tujuh poin argumentasi Goldziher 
yang dideduksi dari pelbagai sumber primer seperti Sunan Abi 
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Daud tentang penduduk Syam yang tidak mengetahui hukum 
salat witir; Sahih Bukhari tentang orang yang tidak mengetahui 
bagaimana salat; Tarikh al-Thabari tentang awal waktu 
munculnya hadis palsu.185 Pada bagian berikut kita akan melihat 
bagaimana Azami membantah tuduhan Goldziher terkait awal 
pemalsuan hadis yang dinukil dari al-Thabari.

Argumentasi Azami

Menurut Goldziher pemalsuan hadis telah terjadi di masa-
masa paling awal sebelum hadis secara resmi dikodifikasi pada 
masa Umar bin Abdul Aziz. Tepatnya, sejak Muawiyah menjadi 
penguasa tunggal dunia Islam. Muawiyah berkirim surat kepada 
para gubernur di seluruh wilayah kekuasaanya untuk mendekati 
para pendukung Usman dan menciptakan hadis-hadis tentang 
keutamaannya untuk menandingi banyaknya hadis tentang 
keutamaan Ali.

Al-Thabari membawakan surat Muawiyah kepada salah 
satu gubernurnya, Mughirah bin Syu’bah, sebagai berikut: “Lâ 
tattahim ‘an syatmi ‘aliy wa dzammihi wa al-tarahhum ‘alâ 
utsmân wa al-istighfâr lahu. Wa al-’aib ‘alâ ashhâbi ‘aliy wa 
al-iqshâ` lahum wa tarki al-istima’ minhum.

Berangkat dari surat Muawiyah tersebut Goldziher 
menyimpul kan sahabat bertanggungjawab atas pemalsuan hadis. 
Kesimpulan Goldziher ini ditolak Azami. Dalam pandangannya 
surat Muawiyah tidak sedikitpun mengindikasikan terjadinya 
pemalsuan hadis. Adalah wajar bila dalam kondisi konflik seperti 
yang terjadi pada Ali dengan Muawiyah, masing-masing pihak 
yang terlibat berusaha dengan segala cara menarik pendukung 
sebanyak mungkin “Dalam kasus ini memberi perhitungan 
kepada siapa saja yang terlibat pembunuhan Usman adalah 
suatu hal yang wajar,” tegas Azami. 
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Berikut akan penulis kutip sanggahan Azami secara utuh.
It is a well-known fact that there had been wars between 

Umayyads and Alids. Every government, even now in every 
country, employs people who are thought to be loyal to the 
regime, and suprresses rebels. Similar measures were taken by 
the Umayyads. But in the entire quotation there is neither an 
official nor an unofficial statament alleging fabrication of the 
hadith and the diffusion of them. Muawiyah says, “denounce 
Ali, and those who assassinated the Caliph Uthman, and pray 
for Uthman...” ect. There seems to be nothing wrong in this 
attitude, except for his denunciation of Ali. There is not a single 
word giving the slightest hint of any fabrication of ahadith.”

Statemen Azami menunjukkan argumentasinya sangat 
ideologis dan dibangun di atas persepsi bukan fakta dan/
atau data. Sementara Goldziher membangun argumentasinya 
berdasarkan data yang dinukil dari al-Thabari. Karena hanya 
berdasarkan persepsi maka argumentasi Azami sangat rentan 
dan akan runtuh seketika bila ditemukan bukti lain yang 
menguatkan asumsi Goldziher. Di sini letak kelemahan kritik 
Azami. Karena itu, seperti yang Saya sebut di awal, meski 
mendapat serangan bertubi dari para pengkritiknya, terutama 
dari sarjana muslim, tesis Goldziher masih tetap kokoh karena 
berdiri di atas fakta sejarah yang diambil dari sumber yang juga 
diakui oleh para pengkritiknya, tidak terkecuali Azami. 

Berikut ini fakta sejarah lain yang menguatkan tesis 
Goldziher. Adalah Abu al-Hasan al-Madini, salah satu gurunya 
Bukhari yang membawakan dokumentasi penting ini dalam 
salah satu karyanya; al-Ahdâts. Dokumentasi ini lebih panjang 
dari apa yang ditulis oleh al-Thabari di atas. Ibnu al-Hadid 
al-Mu’tazili menukilnya dalam adikaryanya, Syarh Nahj 
al-Balâghah.186 Catatan al-Madini semakin memperkokoh 
argumentasi Goldziher yang menyebut pemalsuan hadis 
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dilakukan Sahabat Nabi (Muawiyah), selain komentar Imam Ali 
yang Saya sebutkan dalam bab pemalsuan hadis sebelum ini. 
Untuk melengkapi dan/atau membandingkan dengan nukilan 
al-Thabari berikut kita akan melihat artifak sejarah ini secara 
lengkap. 

Al-Madini bercerita bagaimana Muawiyah dengan struktur 
dan infrastruktur yang dimiliki menyebarkan hadis-hadis palsu 
tentang keutamaan Sahabat.

Muawiyah mengirimkan satu dekrit kepada para 
pegawainya setelah Amul Jama’ah. Dalam dekrit itu 
disebutkan bahwa perlindungan dilepaskan dari siapa saja yang 
meriwayatkan sesuatu tentang keutamaan Abu Turab -yakni Ali 
bin Abi Thalib- dan keluarganya, dan tidak menerima kesaksian 
mereka. Dan melihat para pendukung dan pecinta Usman 
yang meriwayatkan keutamaan-keutamaannya. Mendekatai 
majelis mereka dan menghormati mereka. Muawiyah meminta 
namanya dan nama orang tua dan keluarganya untuk dicatat 
sebagai daftar penerima gratifikasi.”

Lalu mereka melakukannya. Sampai diriwayatkanlah 
banyak keutamaan dan kemuliaan Usman. Untuk setiap 
riwayat yang diterimanya, Muawiyah membalasnya dengan 
berbagai macam hadiah. Pada setiap negri orang bersaing untuk 
memperoleh kedudukan dengan meriwayatkan hadis. Siapa saja 
dari para pengikut Muawiyah yang meriwayatkan keutamaan 
Usman, dituliskan namanya dan diberikan kedudukan serta 
perlindungan.

Setelah hadis-hadis tentang keutamaan Usman menyebar 
luas pada setiap kota, di seluruh penjuru negeri Muawiyah 
mengeluarkan dekrit baru lagi, sebagai berikut:
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“Apabila surat ini sampai kepada kalian, ajaklah orang 
banyak untuk meriwayatkan keutamaan para sahabat dan 
para khalifah yang pertama.

Janganlah kalian tinggalkan satu hadis pun 
tentang keutamaan Abu Turab kecuali kalian membuat 
tandingannya dengan keutamaan para Sahabat.”

Lalu dibacakannya surat perintahnya itu kepada 
orang banyak. Mulailah menyebar berbagai hadis 
tentang keutamaan sahabat, yang dibuat-buat dan tidak 
sebenarnya. Begitu bersungguh-sungguhnya orang 
menyebarkan riwayat sahabat itu, mereka menyebutkannya 
di mimbar-mimbar, memasukkannya dalam kitab-kitab, 
mengajarkannya kepada anak-anak, sehingga orang banyak 
mempelajari hadis itu sebagaimana mereka mempelajari 
al-Qur’an.

Kemudian Muawiyah menerbitkan lagi surat perintah 
ke seluruh negri, “Selidikilah orang-orang yang terbukti 
mencintai Ali dan keluarganya. Hapuskan nama mereka 
dari daftar. Putuskan tunjangan mereka. Bersama surat 
perintah ini, Muawiyah melengkapinya dengan naskah 
yang lain,: “Siapa saja yang kalian curigai mencintai 
kaum tersebut, hukumlah dia dan hancurkan rumahnya.” 
Tidak ada bencana yang lebih besar waktu itu, selain yang 
menimpa penduduk Irak, terutama Kufah.

Dokumentasi di atas meruntuhkan bangunan asumsi 
Azami yang menolak keterlibatan Muawiyah (Sahabat) dalam 
pemalsuan hadis. Adalah aneh bila catatan Ali al-Madini yang 
sangat terkenal itu luput dari penelusuran Azami. Karena 
faktanya, tidak hanya di zaman Muawiyah saja pemalsuan hadis 
terjadi bahkan jauh sebelum Muawiyah berkuasa, seperti yang 
ditunjukkan dalam tema pemalsuan hadis pada bab sebelum 
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ini. Jawaban Bara’ bin Azib, sahabat Ansar dan veteran Badar, 
kepada Tabiin yang memujinya adalah pengakuan tulus dari 
seorang Sahabat yang telah memalsukan hadis. 

Riwayat Bukhari tersebut semakin meluluhlantakkan 
argumentasi Azami. Asumsi Azami tidak dibangun di atas 
pondasi yang kokoh, karena itu sangat mudah untuk dirobohkan. 
Adalah janggal bila catatan Bukhari ini juga luput dari 
pengamatan Azami. Kejanggalan ini memberi kesan bila Azami 
melakukan tebangpilih data. Hanya data-data yang mendukung 
asumsinya saja yang ia pakai. Sedangkan yang mendukung 
asumsi counterpart-nya ia kesampingkan. Hal ini menunjukkan 
bahwa seorang peneliti sekaliber Azami pun tidak bisa lepas 
dari subyektifitasnya. Dalam hal ini Azami tidak sepenuhnya 
salah.  Karena, sudah tentu, ia akan membela keyakinannya. 
Hal serupa  bisa juga terjadi pada Goldziher maupun peneliti 
yang lain.

Bias ideologi tampak kental dalam pembelaan Azami. 
Kecenderungan Sunni tampak melekat dalam setiap argumentasi 
yang ia bangun. Azami, sama dengan sejawatnya seperti 
Mustafa al-Sibai atau Abu Syuhbah, berusaha mempertahankan 
doktrin keadilan sahabat yang diartikan sebagai kebebasan 
mereka dari pemalsuan hadis. Menerima pendapat Goldziher 
berarti meruntuhkan teori keadilan sahabat. Karena Muawiyah, 
dalam tradisi mainstream, masuk dalam kelompok Sahabat. 
Maka surat Muawiyah kepada Mughirah bin Syu’bah di atas, 
bila benar, berarti Muawiyah bertanggungjawab atas pemalsuan 
hadis. Kesimpulan seperti inilah yang hendak dihindari oleh 
Azami. Karena itu, untuk menghindari konsekwensi tersebut, 
buru-buru Azami menafsirkannya: there is not a single word 
giving the slightest hint of any fabrication of ahadith. Tampak 
ada cognitive dissonance dalam argumentasinya. 
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Seharusnya Azami memperlakukan semua data secara 
adil. Tidak hanya data yang memperkuat asumsinya, saja. Data 
yang tampak menolak asumsinya sejatinya juga ia tampilkan. 
Sekalipun kemudian, dalam upaya mendukung asumsinya, ia 
menafsirkannya secara berbeda dengan dzahir lafadnya. Dengan 
demikian ia telah melakukan kejujuran akademis dan kajiannya 
akan tampak obyektif.  Namun dengan tidak menampilkan data-
data tersebut maka subyektifitasnya tampak sangat kentara. 
Argumentasinya sangat dogmatis. Memberi justifikasi kepada 
Muawiyah melakukan segala cara dalam upaya memperkokoh 
kekuasaannya.

Karena itu pembelaan Azami tidak berarti untuk 
meruntuhkan tesis Goldziher yang didukung oleh banyak 
data yang dilewatkan oleh Azami dan sulit untuk ditolak. 
Inilah rahasia pertama kekokohan argumentasi Goldziher dan 
kelemahan Azami. Argumentasi Azami seperti tak berdaya di 
hadapan data yang diajukan oleh Goldziher. Tesis Goldziher 
masih kokoh berdiri di atas pijakan kaki yang kuat.

Tampaknya, dalam menolak tesis Goldziher Azami sedikit 
memakai historical critical method yang umum dipakai oleh 
sarjana barat. Dalam metode kritik sejarah analogi menjadi 
salah satu prinsip utamanya.187

Hal tersebut tampak dalam pembelaan Azami terhadap 
politik machiavelli yang dianut Muawiyah. Dalam pandangannya 
semua penguasa pasti akan melakukan segala cara untuk 
merebut kesetiaan para pendukungnya dan menumpas para 
pembrontak. Hal yang sama dilakukan oleh Muawiyah. Karena 
itu menurut Azami tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan 
Muawiyah.

Azami telah berada dalam jalan yang benar ketika memakai 
metode kritik sejarah untuk menghadapi serangan sarjana barat, 
karena metode yang sama juga dipakai oleh mereka. Namun 
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sayang Azami tidak konsisten. Ia lebih mengandalkan metode 
klasik yang diandalkan sarjana muslim. Karena itu Azami gagal 
meruntuhkan teori sarjana barat. Kegagalan Azami, menurut 
Kamaruddin,  disebabkan ketergantungannya pada informasi 
yang ia pungut tanpa mengujinya secara mendalam.188 Hal ini 
akan semakin jelas dalam argumentasinya yang lain terkait 
tadwin hadis berikut.

Dalam upaya membuktikan bahwa hadis sudah ditulis 
sejak dini, sejak Rasulullah saw masih hidup di tengah-
tengah sahabatnya dan bukan satu abad sepeninggalnya, 
Azami mencoba untuk memakai pendekatan analisa teks yang 
dikembangkan oleh sarjana barat.189 Menurutnya Argumentasi 
yang menyebut hadis ditransmisikan secara oral selama satu 
abad dan baru ditulis oleh al-Zuhri atas perintah Umar bin 
Abdul Aziz karena kesalahan memahami kata-kata haddatsana, 
akhbarana, tadwîn, tashnîf, yang dipakai oleh para transmitor 
hadis.190

Azami tidak menampik otentitas riwayat yang menyebut 
perintah Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya di Madinah, 
Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang memintanya 
untuk menuliskan hadis. Berangkat dari riwayat ini mayoritas 
orientalis seperti Muir dan Guillame menyimpulkan bahwa 
hadis-hadis yang ditrasmisikan secara oral tersebut pada abad 
ke-2 sudah tidak ada lagi yang asli. Karena itu hadis-hadis 
yang dihimpun oleh al-Zuhri mayoritas tidak otentik. Menurut 
Guillame, “The hadith must be regarded as an invention.”191

Menurut Azami pendapat Goldziher dan Schacht bahkan 
lebih sadis dari tuduhan Guillame. Goldziher and Schacht have 
rather harsh oponions.192 Kemudian Azami menukil pendapat 
Schacht secara tidak lengkap. Di sini Saya akan menukilnya 
secara lengkap, “Hardly any of these traditions, as far as 
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matters of religious law are concerned, can be condsidered 
authentic; they were put into circulation, no doubt from the 
loftiest of motives, by the Traditionist themselves .from the first 
half of the second century onwards.”193

Dalam asusmsi Azami pendapat umum yang mengatakan 
hadis baru ditulis abad ke-2 berdasarkan, meskipun tidak 
jelas siapa yang pertama kali membawakannya, informasi 
dari ahli hadis itu sendiri. Bahkan Ibnu Hajar dan al-Dzahabi, 
dua maestro di bidang ini, menukil begitu saja pendapat ini 
tanpa melakukan penelitian lebih lanjut, bahkan mereka juga 
menampilkan informasi yang justru bertolakbelakang dengan 
pendapat umum tersebut.

Terkait masalah ini Azami mencoba untuk mendamaikan 
dua kontradiksi ini. Pertama hadis yang membolehkan penulisan. 
Dan kedua yang melarang penulisan. Terkait dengan pelarangan 
penulisan menurut Azami ada tiga hadis yang berasal dari 
tiga sahabat; Abu Said al-Khudri, Abu Hurairah, dan Zaid bin 
Tsabit. Hadis yang berasal dari Abu Said al-Khudri memiliki 
dua versi. Salah satunya diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin 
Zaid yang Ibnu Hibban menilainya lemah. Karena itu Azami 
menganggap hadisnya dhaif.194 Nama yang sama juga muncul 
dalam riwayat Abu Hurairah. Karena itu hadis ini juga lemah. 
Sedangkan riwayat Zaid bin Tsabit dibawakan oleh al-Muthalib 
bin Abdullah yang menurut ulama rijal tidak pernah bertemu 
dengan Zaid bin Thabit. Karena itu hadisnya tidak diterima. 
Selain itu, riwayat dari Zaid bin Thabit ini memiliki dua versi. 
Salah satu versi menyebutkan larangan berasal dari Nabi. 
Sementara versi lain menyebutnya sebagai pendapat pribadi. 
Berdasarkan riwayat ini sulit bagi Azami untuk menyimpulkan 
larangan berasal dari Nabi.

Sekarang tinggal riwayat Abu Said al-Khudri yang datang 
melalui Hammam yang berbunyi. “Lâ taktubû ‘annî, wa man 
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kataba ‘annî ghair al-qur`ân fa li-yamhuhu. Wa hadditsû 
‘annî wa lâ haraj. Wa man kadzdzaba ‘alayya. Qâla hammam: 
ahsibuhu qâla muta’ammidan.195  

Menurut Azami hadis yang terakhir inilah yang 
menurutnya otentik dari Sahabat. Pelarangan terjadi pada 
penulisan hadis dengan al-Qur’an dalam satu tempat. Larangan 
ini terjadi pada masa-masa turunnya al-Qur’an yang belum 
sempurna, untuk menghindari bercampurnya al-Qur’an dengan 
al-Hadis. Argumentasi Azami mencerminkan pendapat arus 
mainstream. Kedati demikian banyak data yang menunjukkan 
tidak sedikit sahabat yang memiliki beberapa catatan tentang 
hadis Nabi bahkan di antara mereka ada nama-nama yang juga 
membawakan hadis larangan penulisan.196  

Bagaimana mendamaikan kontradiksi ini?  selain 
argumentasi di atas Azami mengajukan teori bahwa larangan 
muncul pada masa-masa awal saat semua perhatian harus 
diarahkan untuk memelihara al-Qur’an. Dikhawatirkan bila 
hadis ditulis akan memalingkan kaum muslimin dari al-
Qur’an. Dan kelak ketika kekhawatiran ini hilang penulisan 
pun diizinkan. Sejak saat itu para sahabat berlomba untuk 
mendokumentasikan hadis. Catatan-catatan sahabat ini disebut 
dengan sahifah atau nuskhah. Adonis menyebutnya dengan 
kerja individu hingga datang perintah Umar bin Abdul Aziz 
yang menjadikannya sebagai kerja negara.197 Dan kelak sahaif 
sahabat inilah yang dihimpun oleh Ibnu Syihab al-Zuhri. 
Dengan menampilkan rangkaian sanad para penghimpun hadis 
dari Sahabat Azami ingin membuktikan ketersambungan sanad 
para rawi hadis yang digugat oleh Schacht.

Pandangan Azami mencerminkan pendapat umum sarjana 
Muslim. The travelling theory tampak mendominasi medan 
kajian ini. Seperti tampak dalam teori isnad, misalnya. Azami 
membantah argumentasi Schacht yang menyebut teori isnad 
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dipakai setelah abad ke dua hijriah. Dengan menyandarkan pada 
ucapan Ibnu Sirrin (w. 110/728), “Lam yakûnû yasalûna ‘an al-
isnâd fa-lammâ waqa’at al-fitnah qâlû sammû lanâ rijâlakum 
fa-yundzar ilâ ahl al-sunnah fa-yu`khadz hadîtsuhu wa-yundzar 
ilâ ahl al-bida’ fa-lâ yu`khadz hadîtsuhum. Azami berargumen 
bahwa isnad sudah digunakan setelah fitnah yang menewaskan 
Khalifah Usman pada tahun 35 H/656 M.

Sementara Schacht menolak statemen tersebut berasal 
dari Ibnu Sirrin karena ia meninggal pada tahun 110 H. 
Schacht menafsirkan fitnah yang dimaksud dengan peristiwa 
terbununuhnya Khalifah Walid bin Yazid (w. 126). Azami 
menolak penafsiran Schacht ini dengan menunjukkan banyak 
fitnah yang terjadi sebelum terbunuhnya Walid bin Yazid. Ada 
fitnah Ibnu Zubair sekitar tahun 70 H. Dan sebelumnya Fitnah 
Ali versus Muawiyah, yang didahului oleh fitnah Ali versus 
Aisyah.198

Azami, seperti halnya mayoritas sarjana Muslim, 
memahami kata fitnah sebagai peristiwa politik yang 
mengiringi pembunuhan Khalifah Usman. Azami memperkuat 
argumentasinya dengan analisa gramatik terhadap kata-kata, 
“lam yakûnû yasalûna...” yang menurutnya menyiratkan 
bahwa Ibnu Sirrin menunjuk sebuah tradisi yang lebih tua dari 
periodenya. Pernyataaan ini juga dapat dipahami bahwa praktek 
penggunaan Isnad telah ada, tetapi tidak dijadikan sebagai 
syarat mutlak.199

Dalam upayanya membuktikan bahwa hadis telah ditulis 
sejak masa-masa awal dan tidak adanya larangan penulisan dari 
Rasulullah saw. Azami --walaupun tidak konsisten-- menolak 
beberapa riwayat terkait dengan memakai rezim kritik sanad. 
Beberapa nama yang oleh sebagian kritikus rijal disebut dhaif 
diterima begitu saja tanpa melihat sebab-sebab kedhaifannya. 
Akibatnya, satu riwayat ditolak (riwayat Abu Hurairah dan Zaid 
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bin Tsabit), sementara riwayat lain diterima (riwayat Abu Said 
al-Khudri). Penolakannya pada riwayat Sahabat difokuskan 
pada jajaran rawi bukan pada Sahabatnya. 

Azami tidak bisa menolak pendapat umum yang menyebut 
hadis baru ditulis pada abad kedua yang selain dianut oleh 
mayoritas umat Islam juga diamini oleh sarjana barat. Karena 
memang data yang akurat menunjukkan demikian. Persoalan 
Azami menafsirkannya secara berbeda untuk mendukung 
asumsinya adalah hal biasa.

Di sini letak kelemahan argumentasi Azami. Dalam 
menjawab gugatan orientalis Azami memakai teori isnad 
yang tidak mereka percayai. Karena itu perdebatannya tidak 
berujungpangkal. Kedua pihak memiliki metodologi masing-
masing dengan karakteristik yang berbeda. Pendekatan ini tidak 
bisa dijadikan satu-satunya alat untuk menentukan kualitas 
hadis. Karena itu mutlak diperlukan pendekatan lain yang 
bukan sekedar pelengkap, tapi sebagai hakim bagi subyektifitas 
kritikus hadis, Karcic menyebutnya by resorting to the methods 
of social sciences (anthropology, psychology, sociology, cultural 
studies).200 

Dengan memakai pendekatan sosiologis, seperti yang 
kita pakai dalam bab tadwin sebelum ini, juga dalam bab yang 
lainnya. Kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 
dalam polemik penulisan hadis dan siapa yang melarang 
penulisan hadis. Apakah Rasulullah yang melarangnya atau 
pihak lain?

Kesimpulan pembahasan di atas. Ada perbedaan karakter 
antara pola kajian sarjana Islam dan barat. Meski sama-sama 
fokus pada otentitas laporan masa lalu, tetapi memiliki cara 
pandang yang berbeda dan berangkat dari asumsi dasar yang 
juga berbeda. Terkait tradisi Nabi sarjana Islam membangun 
disiplin ilmu hadis yang independen. Sementara sarjana 
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barat mengkaji hadis sebagai bagian yang tak terpisahkan 
dari investigasi terhadap sejarah awal dan orisinalitas ajaran 
Islam. Lingkup kajiannya dikelompokkan pada tiga area yang 
semuanya terkait dengan reabilitas literatur hadis: sejarah politik, 
orisinalitas Qur’an, dan orisinalitas hukum Islam. Karena itu 
Azami mengkritik kesimpulan Schacht yang studinya terhadap 
Muwaththa’ Imam Malik diterapkan pada studi hadis. Karena 
dalam pandangan Azami Muwaththa’ adalah kitab fikih yang 
karakternya berbeda dengan kitab hadis. Dalam pandangan 
sarjana Islam keduanya adalah disiplin ilmu yang berbeda. 
Tetapi sarjana Barat memandangnya sebagai satu kesatuan 
obyek studi keislamaan. 

Sarjana Islam memandang hadis atau apa saja yang 
diatributkan kepada Nabi sebagai sesuatu yang taken for 
granted, asli dan benar-benar telah dikatakannya. Mereka tidak 
ragu untuk mengambilnya sebagai landasan hukum. Bahkan 
bagi kelompok ahli hadis, riwayat yang otentitasnya diragukan 
sekalipun, asal dinisbahkan kepada Nabi, jauh lebih baik daripada 
pendapat pribadi. Karena itu kajian Sarjana Islam bersifat 
ideologis dogmatis. Sementara sarjana Barat memandang kritis 
terhadap semua laporan masa lalu. Pendekatan ini didasarkan 
pada metode kritik sejarah yang pada awalnya dipakai untuk 
melakukan studi bible yang kemudian diterapkan pada studi 
hadis.201



74  | 

Korupsi ayat al-Qur`an 
 
Dalam seminar tentang Syiah di UNISBA Prof Maman 

Abdurrahman (selanjutnya disebut Maman, saja) yang adalah 
Ketua Umum PERSIS, salah satu organisasi Wahabi di Indonesia 
melakukan tindak pidana korupsi terhadap ayat 33 dari surat 
al-Ahzab. Pada buku yang ia bagikan tersebut; Antara Sunni 
& Syiah, Sang tokoh Wahabi ini ‘menyunat’ ayat tersebut dan 
menggunakannya secara tidak benar. 

Kalau Anda menyunat anggaran belanja atau 
menggunakannya bukan untuk peruntukannya, berarti Anda 
telah melakukan korupsi. Maka bersiap-siaplah untuk diciduk 
KPK. Nah, itu pula yang dilakukan oleh pejabat UNISBA ini. 
Bedanya yang beliau sunat bukan anggaran, tapi ayat al-Qur`an 
dan menggunakannya tidak pada tempatnya. 

Pada bukunya halaman 34 untuk mendukung ‘tindak 
pidana korupsinya.’ Maman memotong al-Ahzab 33 seperti 
berikut:

BAB II
Catatan BUKU antara

sUnnI & sYIaH
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Selanjutnya Maman berkomentar “Ayat ini menunjukkan 
para istri Nabi termasuk Ahlulbait. Jika tidak, maka tak ada 
faidahnya mereka disebutkan dalam ungkapan ayat ini dan 
karena semua istri Nabi adalah termasuk Ahlulbait sesuai 
dengan nash al-Qur`an, maka mereka mempunyai hak yang 
sama dengan hak-hak Ahlulbait yang lain.”

Pemahaman Maman terhadap ayat tersebut ternyata 
berbeda dengan pemahaman para Ulama Sunni yang otoritatif. 
Dari sini jelas, kalau Maman bukan orang Sunni. Beliau orang 
Wahabi yang mengaku-ngaku sebagai Sunni. Semua orang tahu 
kalau PERSIS itu Wahabi. Dan, kalau Anda tanya saudara-
saudara kita dari NU sebagai benteng ASWAJA (Ahlussunah 
wal jama’ah) mereka akan menjawab bahwa PERSIS bukan 
Aswaja. Bahkan kodok hamil pun tahu kalau PERSIS itu 
Wahabi yang gemar membid’ahkan ritual yang setia dijalankan 
oleh orang-orang NU, pemilik sah label ASWAJA.

Bagaimana para ulama Sunni yang otoritatif memahami 
ayat ini. Sabar sebentar. Akan saya tunjukkan lebih dulu 
bagaimana Maman melakukan tindak pidana korupsi ayat 
tersebut.

Ayat yang dikorupsi Maman adalah surat al-Ahzab ayat 
33 berikut.
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“Hendaklah kalian (para isteri Nabi) tinggal di rumah kalian, 
dan jangan bersolek seperti masa Jahiliyyah yang pertama. Dan 
dirikanlah Salat, bayarlah zakat dan taatlah kepada Allah dan 
Rasulnya. (sampai pada bagian ini ayat ini dipisahkan dengan 
tanda wakaf dengan kalimat berikutnya). “Sesungguhnya Allah 
hendak menghilangkan kotoran dari kalian, Ahlulbait, dan 
mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya.”

Memang, mukhathab ayat ini dengan ayat sebelumnya 
adalah para isteri Nabi sampai pada kalimat wa athi’nallaha 
wa rasûlah. Lalu, setelah kalimat itu mukhathab nya berubah. 
Tidak lagi memakai kata ganti perempuan seperti sebelumnya. 
Tapi memakai kata ganti Laki-Laki. Perubahan mukhâthab itu 
dipisah dengan tanda wakaf. Tapi, coba lihat apa yang dilakukan 
Maman. Beliau memotong ayat tersebut sak pena’e wudele 
dewe. Beliau memotong ayat di tengah jalan dari kata-kata wa 
athi’nallaha wa rasûlahu innama yurîdullah, dst seperti terlihat 
di atas. 

Saat Anda membaca al-Qur`an, dan karena nafas 
Anda pendek tidak bisa menyelesaikan bacaan Anda. Maka 
berhentilah pada tanda wakaf yang ada. Setelah itu teruskan 
bacaan Anda mulai kalimat setelah wakaf, agar tidak merusak 
makna al-Qur’an. Begitu pula cara membaca al-Ahzab 33 di 
atas. Cara membacanya harus dari permulaan ayat sampai tanda 
wakaf pada ayat wa athi’nallaha wa rasûlah. Baru kemudian 
diteruskan pada kalimat innamâ yurîdullah dst. Karena 
meski satu ayat tapi memiliki dua konteks yang berbeda. 
Begitu cara yang benar membaca ayat ini. Akan tetapi, tidak 
demikian dengan Maman. Beliau memotong ayat dari dari kata 
waathi’nallaha warasûlah innamâ yurîdullah dst. Seharusnya 
antara waathi’nallaha wa rasûlah tidak digabung dengan 
innamâ yurîdullah. Karena disitu jelas ada tanda wakaf yang 
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memisahkannya. Dan, karenanya, meski berada dalam satu 
ayat, tapi mengandung konteks yang berbeda.

Bagaimana pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut? 
Siapapun Anda yang belajar Ulumul Qur`an pasti paham 
bahwa ayat al-Qur`an tidak ujug-ujug turun ke bumi. Entahlah 
apakah ketua PERSIS yang satu ini belajar ulumul qur`an 
atau tidak hingga memotong-motong ayat sak pena’e wudele 
dewe. Selalu ada peristiwa yang mendahului, mengiringi, atau 
menyudahinya. Dalam istilah Ulumul Qur`an disebut asbâb 
al-nuzûl atau sya`n al-nuzûl. Dalam teori hermeunetika asbâb 
nuzûl dianggap sebagai konteks di balik turunnya sebuah ayat. 
Dan setiap ayat memiliki konteksnya masing-masing. Bahkan 
dalam beberapa kasus, satu ayat memiliki konteks lebih dari 
satu. Karena konteksnya berbeda maka pemahamannya pun 
berbeda. Seperti dalam kasus al-Ahzab 33 ini, misalnya. Karena 
itu untuk memahami ayat ini dengan benar, pertama-tama, harus 
kita temukan konteksnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? 
Kita carikan interpretans bagi interpretandum ini dengan 
menelusuri riwayat dari para tokoh yang otoritatif. Anda yang 
tidak tahu apa maksud interpretans dan interpretandum, tunggu 
saja buku saya yang lain. Tapi, baiklah agar Anda tidak seperti 
Maman yang salah memahami ayat ini, di sini, akan saya 
terangkan sedikit apa maksud dua istilah ini.

Interpretandum adalah teks utama yang ingin kita tafsirkan. 
Dalam kasus kita sekarang QS al-Ahzab ayat 33. Sedangkan 
interpretans adalah teks lain di luar teks utama yang kita pakai 
untuk mendukung pemahaman kita terhadap interpretandum. 
Dalam kasus kita sekarang berupa riwayat yang kita temukan 
dalam pelbagai sumber yang otoritatif, seperti kitab hadis, kitab 
sejarah, atau kitab bahasa. Semua sumber tersebut dijamin 100 
% sebagai referensi Sunni otoritatif yang bahkan diakui oleh 
Maman. Kalau tidak, gantung Maman di Monas.
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Siapa yang tidak kenal Imam Muslim. Seorang rawi besar 
Ahlussunah yang hadisnya menjadi jaminan mutu bagi hampir 
seluruh umat Islam, tidak terkecuali Maman. Terkait ayat di 
atas Muslim membawakan riwayat dari Aisyah ra dalam bab 
Fadhail Ahlulbait sebagai berikut;

Dari Aisyah: Pada suatu sore Rasullah Saw keluar 
membawa selimut, kemudian datang Hasan bin Ali, lalu beliau 
memasukkannya ke dalam selimut. Kemudian datang Husein, 
dan dimasukkannya lagi, kemudian datang Fatimah, dan 
dimasukkannya lagi, kemudian datang Ali, dan digabungkan 
bersama mereka. Kemudian beliau berkata, “Sesungguhnya 
Allah hendak menghilangkan kotoran kalian Ahlulbait dan 
mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya.”

Tokoh Ahlussunah lainnya, Imam Tirmidzi meriwayat 
sya`n al-nuzûl ayat ini dengan jalur yang berbeda:
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Dari  Abu Salmah, ia berkata: “Ayat tathhir turun di rumah 
Ummu Salmah. Kemudian Nabi memanggil Fatimah, Hasan, 
Husein, dan menyelimuti mereka dengan kasa’, sedangkan Ali di 
belakangnya, dan menyelimutinya pula dengan kasa`. Lalu beliau 
berkata: “Ya Allah, merekalah Ahlibaitku. Hilangkan kotoran 
dari mereka. Dan sucikan mereka dengan sesuci-sucinya.” Lalu 
Ummu Salamah berkata: “Apakah Aku termasuk dari mereka, 
wahai Rasulullah? Beliau menjawab: “Tidak. Engkau tetap di 
tempatmu. Semoga engkau selalu dalam kebaikan.”

 Dua interpretans di atas adalah riwayat para tokoh 
Ahlussunah yang otoritatif. Keduanya tidak memasukkan Isteri 
Nabi ke dalam Ahlulbait yang dimaksud dalam ayat 33 dari surat 
al-Ahzab di atas. Jadi, kalau saudara Maman menganggap isteri-
isteri Nabi bagian dari Ahlulbait seperti yang dimaksudkan ayat 
tersebut, berarti ia menyalahi pemahaman para tokoh Ahlussunah. 
Di sini semakin jelas bahwa saudara Maman itu bukan Sunni. 
Tapi Wahabi. Kalau dia Sunni seharusnya mengikuti para tokoh 
Sunni yang tidak memasukkan isteri-isteri Nabi ke dalam 
Ahlulbait. Ummu Salamah yang tidak dimasukkan ke dalam al-
kisa’ adalah bukti nyata kalau para isteri Nabi tidak termasuk 
Ahlulbait. For your information bahwa Ummu Salamah adalah 
salah satu isteri Nabi. Kalau beliau termasuk Ahlulbait, tentu 



80  |  Polemik Sunni - Syiah

Nabi tidak akan menolak beliau ketika ingin masuk ke dalam 
al-Kisa’. Fa’tabirû yâ ulil abshâr (tanpa Abdillah, lho).

Berikut akan saya bawakan riwayat salah seorang Sahabat 
yang tidak menganggap para isteri Nabi sebagai Ahlulbait yang 
dimaksud dalam surat al-Ahzab ayat 33 di atas. Imam Muslim 
meriwayatkannya dalam adikaryanya. Ketika Zaid bin Arqam 
ditanya tentang siapakah yang dimaksud dengan Ahlulbaitnya? 
Isteri-Isteri Nabi kah? Zaid bin Arqam menjawab: “Tidak. Demi 
Allah. Ketika seorang isteri beberapa tahun bersama suaminya, 
kemudian dicerai, dia pun kembali kepada ayah dan kaumnya. 
Ahlulbait adalah asal dan keturunan Rasul, yang sepeninggalnya 
diharamkan menerima sedekah.”

Kesaksian Zaid bin Arqam yang adalah seorang Sahabat 
cukup menjadi bukti bahwa yang dimaksud Ahlulbait adalah 
Ahlul Kisa’, sebagaimana Syiah memahami ayat ini. Jadi, di sini 
jelas kalau keyakinan Syiah didukung oleh referensi Sunni yang 
otoritatif. Dan sini, semakin jelas pula kalau Maman itu bukan 
Sunni. Beliau adalah penganut Wahabi yang mengaku-ngaku 
sebagai Sunni. Kalau beliau benar-benar Sunni seharusnya 
mau mengikuti pemahaman Sahabat di atas dalam menafsirkan 
makna Ahlulbait ayat 33 dari surat al-Ahzab ini. Bukan malah 
menolak bahkan menyesatkan Syiah yang pemahamannya 
sesuai dengan riwayat Ahlussunah. Bukankah doktrin Sunni 
adalah Mâ ‘alaihi anâ wa ashhâbî. “Apa yang Aku dan Sahabat-
Sahabatku pahami,” konon, sih, kata Nabi. Tapi, mengapa 
dalam menafsirkan ayat ini berbeda dengan Nabi dan Sahabat? 
Jadi, Siapa sejatinya yang mengikuti Sunah Nabi?

Semua riwayat di atas menunjukkan kepada kita konteks 
surat al-Ahzab ayat 33 ini. Adalah di luar konteks ayat ini bila 
para isteri Nabi dipaksa untuk menjadi bagian dari Ahlulbait, 
seperti yang dilakukan oleh saudara Maman. Lha wong Aisyah 
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sendiri sebagai Isteri Nabi mengaku bukan Ahlul Kisa, kok 
Maman ngotot memasukkannya. Katanya mengikuti Aisyah, 
tapi kok menolak riwayatnya?!

Jadi, meski berada dalam satu ayat memiliki konteks yang 
berbeda yang ditandai dengan wakaf. Silahkan pelototi ayat 
di atas, lalu renungkan dan pikirkan dengan hati yang jernih. 
Bukan dengan hati yang penuh dengan kebencian. Agar dapat 
mengambil kesimpulan yang cerdas, bukan kesimpulan tolol 
seperti Maman.

Berikut akan Saya tunjukkan kasus sejenis dalam Surat 
Yusuf 29.

“Yusuf, berpalinglah dari urusan ini. Dan beristighfarlah 
atas dosamu.”
 
Perhatikan ayat di atas. Satu ayat tapi mengandung 

konteks yang berbeda. Untuk mengetahui perbedaan konteks 
ayat maka diperlukan interpretans yang dapat diperoleh 
melalui penggalian terhadap sumber hadis, sejarah dan/atau 
yang lainnya. Dalam kasus ini kita akan memakai metode 
sejarah untuk menemukan konteks ayat di atas. Menurut Louis 
Gottschalk metode sejarah dinilai ilmiah, bila memenuhi dua 
syarat. (1) mampu menemukan fakta yang dapat dibuktikan; 
dan (2) fakta itu berasal dari suatu unsur yang diperoleh dari 
hasil pemeriksaan yang kritis terhadap dokumen sejarah.

Dalam kasus ayat di atas. Siapa yang harus ‘meminta 
ampun atas dosamu.’ Siapa mukhâthab dari Istighfarlah atas 
dosamu? Dengan metode sejarah kita akan tahu bahwa yang 
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harus meminta maaf kepada Tuhan adalah Zulaikah, bukan 
Yusuf. Jadi, satu ayat tapi punya dua mukhatab. Kasusnya sama 
dengan al-Ahzab 33 di atas. 

Memahami ayat suci al-Qur`an itu ada ilmunya. Tidak bisa 
sak pena’e wudele dewe. Ayat suci al-Qur`an jangan dipaksa 
untuk memuaskan syahwat keyakinan kita. Tapi keyakinan kita 
lah yang harus disesuaikan dengan ayat suci al-Qur`an. Hindari 
manipulasi ayat suci untuk mendukung pendapat Anda yang 
tidak cerdas. Karena, hal itu, sama saja dengan korupsi.

Oleh karena itu saat Maman memakai al-Ahzab 33 ini 
untuk memaksa para isteri Nabi sebagai bagian dari Ahlulbait 
yang dimaksud Allah, berarti ia telah memanipulasi ayat-ayat 
suci. Atau, menggunakan ayat tidak pada tempatnya. Hal ini 
berarti Maman telah melakukan tindak pidana korupsi. Apa 
yang dikorupsi? yang dikorupsi adalah ayat-ayat suci al-Qur`an. 
Maka Maman seorang koruptor. Karena seorang koruptor, 
maka berdasarkan fatwa yang ia keluarkan sendiri, kelak kalau 
meninggal dunia jangan disalatkan, seperti dilaporkan oleh 
harian Pikiran Rakyat edisi Senin 9 Desember 2013/6 Safar 
1435 H. 

Pada halaman 4 edisi tersebut di atas, korannya masyarakat 
Jawa Barat ini menurunkan judul berita “ Persis: Jangan Salatkan 
Jenazah Koruptor.” Berikut cuplikan berita yang dimuat PR. 
“Nabi Muhammad tidak menyalatkan jenazah orang yang 
melakukan penyimpangan. Salah satunya koruptor,” kata Ketua 
Umum PP Persis, M Abdurrahman, saat pengajian bulanan di 
rumah Bendahara Umum PP Persis, Andi Sugandi, Minggu 
(8/12/2013).

Nah, dari semua bukti yang ditampilkan di atas terbukti 
bahwa Maman telah melakukan penyimpangan ayat-ayat suci 
al-Qur`an; menafsirkan secara berbeda dengan yang dimaksud 
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oleh Rasulullah. Dan, lebih parah lagi, ‘menyunat’ surat al-
Ahzab ayat 33 sak pena’e wudele dewe. 

Oleh karena itu kalau orang-orang PERSIS-WAHABI itu 
jujur dan ksatria, kelak, jangan salatkan Ketua Umum mereka 
yang telah melakukan penyimpangan. 

Bukti lain korupsi Maman 
 
Belum lama ini media kita diramaikan oleh pemberitaan 

tentang penahanan Anas Urbaningrum oleh KPK. Alasan 
penahan Anas, menurut keterangan Johan Budi, Jubir KPK, 
karena penyidik telah menemukan  dua alat bukti terkait 
kasus korupsi yang disangkakan. Walaupun pihak Anas 
mempertanyakan motif dan alasan penahanan ini. Faktanya 
Anas sekarang mendekam di jeruji tahanan KPK dengan 
sangkaan korupsi. 

Apa kaitannya dengan topik yang sedang kita bicarakan 
sekarang? Dalam bab di atas sudah saya temukan satu alat bukti 
tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara 
Maman. Pada bagian ini akan saya tunjukkan alat bukti lain 
yang menguatkan tuduhan ini. Tidak hanya dua. Tapi lebih 
dari dua. Karena itu saudara Maman sudah patut untuk ditahan 
karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Kalau Anas 
diduga melakukan korupsi anggaran, maka Maman tidak hanya 
diduga tapi terbukti telah melakukan korupsi Ayat-Ayat al-
Qur`an. Modusnya dengan menyunat dan  menggelembungkan 
ayat-ayat suci.

Berikut ini akan saya tunjukkan kepada Anda modus 
operandi tindak pidana korupsi yang telah Maman lakukan. 
Maman menambahkan satu atau beberapa kata dalam sebuah 
ayat. Inilah yang saya sebut dengan penggelembungan ayat 
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suci. Dan ini berarti Maman melakukan tindak pidana korupsi. 
Tapi menuduh Syiah yang melakukannya. Dia berusaha 
menutupi kejahatan korupsinya dengan menuduh pihak lain 
yang melakukannya. Dia sedang mempraktekkan jurus lempar 
batu sembunyi tangan. 

Berikut akan Saya tampilkan apa adanya modus korupsi 
yang Maman lakukan pada halaman 26-28 bukunya. Silahkan 
Anda cermati. Saya tidak seperti Maman yang memotong, 
menyunat dan menggelembungkan alat bukti dalam 
berargumentasi. 

Saya punya al-Qur`an terbitan Iran. Akan Saya 
tunjukkan bahwa semua tuduhan Maman adalah Palsu. 
Justeru Maman dengan seluruh wadia balanya lah yang telah 
‘menggelembungkan’ ayat al-Qur`an dengan menambah kata-
kata dalam banyak ayat. Silahkan Anda bandingkan al-Qur’an 
versi Maman dengan al-Qur’an Syiah asli yang saya miliki. 
Untuk memastikan bahwa al-Qur’an Saya Asli terbitan Iran, 
silahkan anda pastikan pada lampiran buku ini.

Pada halaman 26 Maman menuduh Syiah telah memalsukan 
Surat al-Baqarah ayat 257 dengan menambahkan kata-kata 
bi wilâyati Aliyyi ibni Abî Thâlibin. Maman menulis sebagai 
berikut. 

“Dalam al-Qur’an palsu mereka tertulis:

Benarkah kata-kata  ada dalam al-
Qur’annya Syiah? Coba anda perhatikan al-Qur’annya Syiah 
yang asli berikut. Ternyata kata-kata yang ditambahkan oleh 
Maman tidak ada.
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Pada halaman 27 Maman menuduh Syiah telah mengganti 
kosakata alaina  pada Qs al-Lail 12 dengan aliyyan. Maman 
menulis, “Dalam al-Qur`an palsu mereka tampak betul 
pengacauan ayat-ayat al-Qur`an dengan mengganti kosakata 
alaina dengan aliyyan berikut:

Ketahuilah bahwa dalam al-Qur’an Syiah yang asli tuduhan 
Maman tidak terbukti. Tapi, entahlah kalau Maman memiliki al-
Qur’an Syiah imajinasi. Silahkan Anda cek al-Qur’annya Syiah. 
Kemudian bandingkan dengan al-Qur’an  yang Anda punya. 
Saya jamin bahwa al-Qur’annya Syiah terbitan Iran ini isinya 
sama dengan al-Qur’annya Ahlussunah terbitan Indonesia. 
Tapi, entahlah kalau Maman memiliki al-Qur’an Wahabi yang 
berbeda dengan al-Qur’an Sunni, sehingga kata-kata tersebut 
hanya ada dalam al-Qur’annya Maman yang Wahabi.
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Dua alat bukti di atas menunjukkan kalau Maman telah 
melakukan penggelembungan ayat suci. Kalau Anda masih 
ragu dengan dua alat bukti yang saya temukan terkait tindak 
pidana korupsi Maman. Berikut akan saya tunjukkan alat bukti 
tambahan bagaimana Maman melakukan penggelembungan 
ayat suci, sebagai modus operandi.

Pada halaman 28 Maman menuduh Syiah telah 
menambahkan kata-kata bi ‘aliyyin shihrik pada QS al-inshirah 
4. Maman menulis berikut

Padahal, pada Qur`an Syiah yang asli kata-kata itu tidak 
ada. Berikut akan Saya tunjukkan pada Anda surat alam nasyrah 
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yang ada dalam al-Qur’an terbitan Iran. Saya berani bertaruh 
kata-kata yang Maman tuduhkan tidak benar adanya. Kalau 
ada, gantung Saya di Monas. Begitu pun sebaliknya. Jika kata-
kata itu tidak ada, beranikah Maman di gantung di Monas?!

Silahkan Anda pelototi dua tambahan alat bukti di atas 
yang semakin menguatkan penyimpangan yang dilakukan oleh 
Maman. Tidak berhenti di sini, Maman masih terus memalsukan 
al-Qur`an dengan menambah lafadz yang tidak ada dalam al-
Qur`an. Lalu berusaha menyembunyikan tindak pidananya itu 
dengan melemparkan tuduhan kepada Syiah. 

Dalam kasus surat al-Insyarah ayat 7, Maman menulis 
sebagai berikut: “Sementara itu, pada ayat “al-Qur`an mereka” 
bacaan kosakata asal diubah dan ditambah dengan kosakata 
lain, seperti pada contoh di bawah ini: 

Silahkan Anda hadapkan fitnah keji Maman terhadap Syiah 
dengan Qur’an terbitan Iran di atas. Adakah kata-kata fanshib 
‘aliyyan li al-wilâyah pada Qur’an Syiah yang asli? Sekali lagi, 
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kalau ada, gantung Babul Ulum di Monas. Dan kalau tidak ada, 
beranikah Maman digantung di Monas?!

Setelah semua bukti tersebut di atas, masihkah Maman 
keukeuh menuduh Syiah telah melakukan tahrif al-Qur’an?! 
Bukankah, justeru dia lah yang telah melakukan tahrif al-
Qur’an?! Dan itu berarti dia telah melakukan tindak pidana 
korupsi?! Beranikah Maman digantung di Monas?!

Saya nggak tahu apakah Maman pura-pura tolol, karena 
memenuhi pesan sponsor, atau bener-bener tolol, sekalipun 
menyandang gelar profesor. Bukankah Allah telah berjanji 
untuk menjaga al-Qur’an dari tangan-tangan jahil sepertinya, 
yang berusaha merubah al-Qur’an? Innâ nahnu nazzalna al-
dzikrâ wa innâ lahû lahâdizhûn. Karena itu, upaya apapun yang 
dilakukan oleh orang-orang seperti Maman tidak akan berhasil. 
Dan, di sini terbukti bahwa semua tuduhan Maman tidak benar. 
Orang-orang yang selalu menghembuskan isu adanya al-Qur`an 
palsu sejatinya tidak percaya dengan janji Allah yang menjamin 
keaslian al-Qur’an. Dan orang-orang yang tidak percaya 
dengan janji  Allah sama dengan tidak percaya kepada Allah. 
Maka, kalau Maman masih percaya dengan adanya al-Qur’an 
palsu, berarti Maman tidak percaya kepada Allah. Orang yang 
tidak percaya kepada Allah disebut apa? Silahkan Anda cari 
jawabannya di dalam al-Qur’an. Jadi, siapa sebenarnya yang 
sesat? 

 
Isu Usang Daur Ulang 

 
Seperti Saya sebut dalam mukaddimah buku ini. Para 

penolak Syiah selalu mengulang-ulang ‘lagu’ lama untuk 
membodohi umat dengan melemparkan fitnah-fitnah keji 
yang tak pantas dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai 
Muslim. Tidak terkecuali Saudara Maman. Selain isu tahrif al-
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Qur’an yang ternyata tidak terbukti, seperti Anda lihat sendiri. 
Fitnah caci maki Sahabat, menjadi ilusi yang ia angkat dalam 
berdiskusi.

Pada halaman 42 Maman menulis berikut: “Dalam buku-
buku kaum Syiah akan banyak didapati cercaan terhadap sahabat 
dan cercaan tersebut tidak hanya terbatas pada singhar sahabat, 
tetapi juga menimpa dua Syaikhani: Abu Bakar dan Umar ra. 
Dapat disebutkan di sini adalah, bahwa dengan sikap Syi’ah 
terhadap seperti itu, maka kaum Syi’ah dalam periwayatan 
hadis, hanya menerima periwayatan dari sahabat-sahabat yang 
loyal kepada mereka.”

Sama seperti dalam kasus tahrif qur’an di atas, dalam 
masalah Sahabat Maman membangun argumentasinya 
berdasarkan ilusi. Ia tidak menunjukkan dalam referensi apa 
Syiah  memuat cercaan kepada dua Syaikhani: Abu Bakar dan 
Umar. Maman tidak membangun argumentasinya berdasarkan 
bukti, tapi imajinasi. Sebagai seorang akademisi seharusnya 
Maman berargumentasi dengan bukti dan/atau data dan fakta. 
Dan faktanya tokoh Syiah yang telah diakui otoritasnya 
mengharamkan penistaan terhadap simbol-simbol yang 
dimuliakan oleh Ahlussunah.

Berikut fatwa Imam Ali Khamanei terkait simbol 
Ahlussunah yang harus dihormati:
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Teks Permohonan Fatwa:

Bismillahirrahmanirrahim 
Yang Mulia Ayatullah Al-Uzma Sayid Ali 

Al-Khamenei Al-Husaini Assalamualaikum wa 
rahmatullah wa barakatuh.

Umat Islam mengalami krisis metode yang 
mengakibatkan penyebaran fitnah antar para 
penganut mazhab-mazhab Islam dan mengakibatkan 
diabaikannya prioritas-prioritas bagi persatuan 
barisan muslimin. Hal ini menjadi sumber 
bagi kekacauan internal dan terhamburkannya 
kontribusi Islam dalam penyelesaian isu-isu penting 
dan menentukan. Salah satu akibatnya adalah 
teralihkannya perhatian terhadap capaian-capaian 
putra-putra umat Islam di Palestina, Lebanon, 
Irak, Turki, Iran dan negara-negara Islam lainnya. 
Salah satu hasil dari metode ekstrim ini adalah 
tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelecehan 
secara sengaja dan konstan terhadap ikon-ikon dan 
keyakinan-keyakinan yang diagungkan oleh para 
penganut mazhab suni yang kami muliakan.

Maka, bagaimanakah pendapat Yang Mulia 
tentang hal-hal yang dilontarkan dalam sebagian 
media televisi satelit dan internet oleh sebagian orang 
yang menyandang predikat ilmu berupa penghinaan 
terang-terangan dan pelecehan berupa kalimat-
kalimat tak senonoh dan melecehkan istri Rasul saw., 
Ummul Mukminin Aisyah serta menuduhkan dengan 
hal-hal yang menodai kehormatan dan harkat istri-
istri nabi, semoga Allah Taala meridai mereka?
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Karenanya, kami memohon Yang Mulia berkenan 
memberikan pernyataan tentang sikap syar’i secara 
jelas terhadap akibat-akibat yang timbul dari sensasi 
negatif berupa ketegangan di tengah masyarakat 
Islam dan menciptakan suasana yang diliputi 
ketegangan psikologis antar sesama muslim baik di 
kalangan para penganut mazhab ahlulbait maupun 
kaum muslimin dari mazhab-mazhab Islam lainnya, 
mengingat penghujatan-penghujatan demikian telah 
dieksploitasi secara sistematis oleh para provokator 
dan penebar fitnah dalam sejumlah televisi satelit 
dan internet demi mengacaukan dan mengotori 
dunia Islam dan menyebarkan perpecahan antar 
muslimin.

Sebagai penutup, kami berdoa semoga Yang 
Mulia senantiasa menjadi pusaka bagi Islam dan 
muslimin.

Tertanda, Sejumlah ulama dan cendekiawan 
Ahsa, 

4 Syawal 1431 H

Jawaban Imam Khamenei:

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa 
rahmatullah wa barakatuh

 
Diharamkan menghina simbol-simbol (yang 

diagungkan) saudara-saudara seagama kita, 
ahlusunah, berupa tuduhan terhadap istri Nabi saw. 
dengan hal-hal yang mencederai kehormatannya, 
bahkan tindakan ini diharamkan terhadap istri-
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istri para Nabi terutama penghulunya, yaitu Rasul 
termulia saw.

Semoga Anda semua mendapatkan taufik untuk 
setiap kebaikan.

Fakta sejarah justeru menunjukkan kebalikan dari semua 
tuduhan Maman. Bukan Syiah yang mencacimaki Sahabat. 
Justeru tokoh idola Maman lah, Muawiyah bin Abu Sufyan, 
yang melakukan dan mewajibkan cacimaki Sahabat. Sahabat 
yang wajib dicacimaki adalah Ali bin Abi Thalib, pahlawan 
besar Islam yang karena pedangnya Islam tegak berdiri. 

Di saat Muawiyah dan keluarganya memerangi dan 
berusaha menghancurkan Islam, Ali lah yang tampil di garda 
depan membela Islam dari rongrongan keluarga Muawiyah. 
Kepahlawanan Ali terutama dalam perang Badar, Uhud, 
Hunain, Khaibar tidak dapat ditandingi oleh para Sahabat yang 
lain. Dalam semua peperangan tersebut keluarga Muawiyah 
tewas di tangan Ali bin Abi Thalib. Karena itu, ketika dengan 
kelicikannya Muawiyah berhasil merampas kekuasaan, pertama-
tama, yang ia lakukan adalah melampiaskan dendam Badar dan 
Uhud dengan mewajibkan cacimaki kepada pahlawan Badar 
dan Uhud ini, yaitu Ali bin Abi Thalib, saudara dan washi 
Rasulullah Saw. 

Mustafa Azami dalam bukunya untuk menjawab 
argumentasi Ignaz Goldziher mengakui bahwa Muawiyah telah 
memerintahkan untuk mencaci maki Sahabat Ali bin Ali Thalib. 
Azami menulis berikut. Muawiyyah says, “denounce Ali and 
those who assassineted the Caliph Uthman.” 

Siapakah Mustafa Azami? Saya yakin sebagai Profesor 
hadis, Maman mengenal nama ini. Bagi peminat studi hadis 
di tanah air, Azami adalah nama yang tidak asing. Tokoh ini 
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menjadi panutan mereka, tidak terkecuali Saudara Maman. 
Azami didewakan sebagai pembela Sunah Nabi dari serangan 
kaum orientalis. Dan, karena itu, beliau beroleh hadiah Malik 
Faisal atas kontribusinya dalam dunia perhadisan. Dan tokoh 
kita yang satu ini mengakui kejahatan yang dilakukan oleh 
Muawiyah; yaitu mencacimaki Sahabat Ali bin Abi Thalib.

Sama seperti dalam tuduhan tahrif qur’an yang tidak 
terbukti. Dalam kasus ini pun tuduhan cacimaki Sahabat tidak 
terbukti. Kalau dalam kasus tahrif qur’an Maman lah yang 
terbukti melakukannya, dalam kasus cacimaki Sahabat, panutan 
Maman lah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang terbukti 
melakukannya. 

Dua kasus ini (tahrif qur’an dan cacimaki sahabat) saya 
angkat untuk menunjukkan modus operandi penyesatan yang 
dilakukan oleh mereka yang menolak Syiah, tidak terkecuali 
Saudara Maman. Maman melakukan copy paste dari banyak 
publikasi yang telah ada. Ia melakukan tindakan yang tidak 
terpuji dalam berargumentasi, yaitu plagiasi. Seperti ditunjukkan 
pada halaman 41 bukunya. Maman menulis sebagai berikut:

“Akidah paling dasar buat kalangan Syiah yang tidak 
ditutup-tutupi adalah semangat mereka untuk melaknat dan 
bahkan mengkafirkan para Sahabat Nabi. Mereka meyakini 
bahwa para Sahabat sepeninggal Nabi Saw. telah murtad, 
kecuali beberapa orang saja, seperti: Al-Miqdad bin Al-Aswad, 
Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman al-Farisy. Lihat kitab Ar-
Raudhah minal Kafi jilid VIII hal. 245, Al-Ushul Minal Kafi 
jilid II hal 244.”

Saya berani memastikan bahwa tulisan Maman di atas 
adalah hasil plagiasi. Sebagai seorang akademisi, apalagi telah 
menyandang gelar Guru Besar Ilmu Hadis Universitas Islam 
Bandung, Maman telah melakukan tindakan tercela dalam 
dunia akademik. Karena itu kita patut mempertanyakan gelar 
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akademiknya. Saya yakin 100 %, orang Arab bilang; haqqul 
yaqîîîn, dengan alasan berikut.

Maman tidak merujuk langsung kitab Ar-Raudhah min 
Kafi dan Al-Ushul Minal Kafi yang ia tulis di atas. Maman 
hanya melakukan copy paste dari semua ilusi yang ditulis oleh 
mereka yang tidak mengerti apa-apa tentang Syiah. Salah satu 
di antara mereka dan karenanya Saya berani memastikan bahwa 
yang Maman lakukan adalah plagiasi; Imran Rambe, peserta 
PKU ISID Gontor, yang tulisannya dimuat dalam Majalah 
Gontor Edisi Maret 2012.

Rambe dan Maman, sama. Keduanya melakukan plagiasi 
dalam berargumentasi. Untuk tidak mengulangi pembahasan 
yang telah ada, dan agar tidak seperti Maman yang mengulang-
ngulang isu usang. Silahkan Anda baca buku Kesesatan Sunni 
Syiah. Di situ Saya buktikan tindakan plagiasi yang Rambe 
lakukan. Dan Maman melakukan hal yang sama dengan yang 
Rambe lakukan. 

Kesalahan fatal, atau, mungkin, lebih tepatnya, ketololan 
orang-orang seperti Maman dalam membaca Sahabat adalah 
ketidakmampuannya membedakan antara fakta sejarah 
dengan imajinasi sejarah. Apa yang dilakukan Syiah hanyalah 
menampilkan fakta sejarah yang berasal dari pelbagai dokumen 
yang otoritatif dan dapat diverifikasi secara ilmiyah. Sementara, 
orang-orang seperti Maman bisanya hanya membangun 
imajinasi sejarah yang berasal dari ilusi yang hanya ada di 
alam mimpi. Tidak ada di dunia nyata. Seperti tentang tuduhan 
cacimaki Sahabat yang selalu mereka dendangkan.

Agar Anda dapat memahami Sahabat dengan benar, tentang 
Siapa dan Apa yang mereka lakukan. Silahkan Anda pelototi 
lagi bab I buku ini. Di sini, Saya hanya akan mempertegas 
kembali, untuk membuktikan bahwa argumentasi Saya berpijak 



Polemik Sunni - Syiah  |  97

pada fakta yang dapat diverifikasi melalui metodologi ilmiah 
yang benar. Sementara argumentasi Maman berdasarkan ilusi 
yang Saya jamin 100% mustahil dapat dibuktikan dengan 
metodologi ilmiah yang benar.

Umar Melanggar Larangan allah
 
Ketika Syiah menyebut beberapa perilaku Sahabat yang 

bertentangan dengan hukum Allah, hal ini bukanlah cacimaki. 
Syiah hanya menarasi ulang apa yang diriwayatkan secara 
mutawatir oleh para tokoh Ahlussunah. Ketika, misalnya, Syiah 
beranggapan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra melanggar 
perintah Allah, hal itu didasarkan pada bukti sejarah yang ditulis 
oleh para tokoh yang otoritatif. Mengapa Syiah berkesimpulan 
seperti ini? Karena memang faktanya demikian seperti yang 
dilaporkan oleh Imam al-Jashshash dalam Kitabnya Ahkâm 
al-Qur’ân. Bahwa beliau, di saat kritis sedang menghadapi 
sakaratul maut akibat tusukan pedang Abu Lu’lu, minta 
dihidangkan khamar untuk diminumnya. Bukankah Khamar 
telah diharamkan?!

Apa komentar Anda saat mengetahui orang minum 
khamar? Apakah Anda akan mengatakan orang itu taat 
menjalankan perintah Allah? Saya yakin kalau otak Anda masih 
waras, maka Anda akan mengatakan bahwa ia telah melanggar 
perintah Allah untuk menjauhi khamar. Nah, itu pula yang 
dilakukan oleh Syiah, ketika mengomentari apa yang dilakukan 
oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra yang diberi gelar al-fârûq 
yang berarti pembeda ini. Konon gelar ini disematkan kepada 
beliau karena ketegasannya dalam membedakan antara yang 
haq dengan yang batil. Kalau memang demikian, mengapa 
beliau tidak dapat membedakan antara yang halal dengan yang 
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haram, dengan masih minum khamar yang telah diharamkan? 
Apakah komentar seperti ini disebut cacimaki?! 

Orang yang otaknya waras bisa membedakan keduanya. 
Anda tidak perlu belajar tinggi-tinggi bahkan sampai meraih 
gelar profesor untuk dapat mengetahui bahwa khamar itu 
haram. Dan orang yang minum khamar berarti telah melanggar 
larangan Allah. Apa hukuman bagi orang yang melanggar 
larangan Allah?! Anak SD saja pasti tahu jawabannya. Tidak 
usah susah payah belajar sampai S3 di Ciputat.

 Ternyata, bukan hanya al-Jashshash yang melaporkan 
pelanggaran Umar. Okey lah, mungkin nama ini masih asing 
di telinga mayoritas umat Islam Indonesia, termasuk Maman. 
Berikut akan saya tunjukkan nama lain yang mudah-mudahan 
familiar di telinga Anda; Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-
Thabari. Beliau dikenal sebagai ahli tafsir dan ahli sejarah 
Ahlussunah yang otoritatif. Kitab tafsirnya berjudul Jâmi’ al-
Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân lebih dikenal dengan nama Tafsir 
al-Thabari. Dalam menafsirkan QS al-Maidah 90 tentang 
pengharaman khamar al-Thabari menulis bahwa khamar telah 
diharamkan sejak masa-masa awal kenabian. Akan tetapi, 
karena para Sahabat, termasuk Khalifah Umar ra, tidak bisa 
meninggalkan kebiasaan jahiliyah ini dan masih terus minum 
meski berulangkali turun ayat mengharamkannya, maka ayat 
ini turun dengan penegasan dan ancaman. Al-tahrîm bi tasydîd 
al-bâligh, yang diakhiri dengan kata-kata: Fa-hal antum 
muntahûn. Tidakkah kalian (wahai para sahabat) berhenti 
minum khamar?! 

Sebuah riwayat menyebutkan bahwa setelah turun ayat 
ini, Khalifah Umar bin Khaththab ra berkata, “Intahaina, 
intahaina.” Artinya: “Ya, kami berhenti. Kami tidak akan 
minum khamar lagi.”
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Ayat ini turun saat Nabi masih hidup. Artinya, Umar telah 
berjanji untuk tidak minum khamar lagi sejak saat itu. Akan 
tetapi, apa yang terjadi? Ternyata, Umar melanggar janjinya. 
Apa sebutan bagi orang yang melanggar janji. Coba ingat-ingat 
hadis Nabi yang berbunyi: Âyât al-munâfiqi tsalâtsun. Tanda-
tanda orang Munafik itu ada tiga. Idzâ haddatsa kadzdzaba. 
Bila berkata, ia berdusta. Coba perhatikan kisah di atas. Umar 
telah berkata untuk berhenti minum khamar. Tapi faktanya?! 
Idzâ wa’ada akhlafa. Bila berjanji, tidak menepati. Beliau 
berjanji di hadapan Rasulullah Saw untuk tidak minum lagi. 
Tapi faktanya?! Idzâ’tumina khâna. Bila dipercaya, berkhianat. 

Coba renungkan fakta ini. Umar telah dipercaya untuk 
menjadi Khalifah atau pemimpin. Tugas seorang pemimpin 
adalah menegakkan aturan. Apalagi ini aturan Tuhan. Akan 
tetapi faktanya?! Justeru beliau lah yang pertama kali melanggar 
aturan Allah yang satu ini. Alih alih menegakkan hukum Allah. 
Ketika ada rakyatnya mengikuti kebiasaannya minum bahkan 
minum dari bekas minumannya, beliau malah menghukum si 
badui tersebut. Sementara dirinya dibebaskan dari hukuman 
yang seharusnya beliau terima juga. Karena si Badui itu 
minum dari bekas minumannya. Fa’tabirû yâ ulil abshâr. Maka 
renungkanlah, wahai Ulil Abshar (tanpa Abdallah, lho)

Setelah Nabi meninggal dunia Umar minum lagi. Kebiasaan 
buruk ini terus berlanjut sampai beliau menjadi Khalifah, bahkan 
hingga menjelang akhir hayatnya. Coba Anda bayangkan, bro. 
Seorang Khalifah yang konon dijamin masuk surga, menjelang 
sakaratul maut, alih-alih minta doa atau bacaan surat Yasin 
malah minta khamar?! Bro, mari kita renungkan sekali lagi. 
Khamar menjadi obat penyakit sang Khalifah, bukan al-Qur’an 
sebagai syifâan limâ fi al-shudûr?!

Apakah menarasi ulang laporan seperti ini disebut cacimaki 
Sahabat?! Kalau ini Maman sebut cacimaki Sahabat. Maka 
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para tokoh Ahlussunah, seperti al-Thabari dan al-Jashshash, 
berarti juga mencacimaki Sahabat. Jadi, siapa sebenarnya yang 
mencacimaki Sahabat?!

Contoh kasus Khalifah Umar bin Khaththab sengaja Saya 
angkat untuk membuktikan argumentasi Saya terhadap Maman. 
Bahwa tuduhan cacimaki Sahabat yang Maman dendangkan 
untuk menyerang Syiah adalah ilusi yang tidak berbukti, sama 
seperti tuduhan Maman dalam isu tahrif al-Qur’an. Karena 
faktanya, justeru Maman lah yang telah melakukan tahrif al-
Qur’an. Semua argumentasi Saya ini berbukti. Silahkan Anda 
pelototi bukti-bukti yang Saya sertakan di atas maupun dalam 
lampiran buku ini. 

Di sini, supaya lebih jelas lagi, dan, agar Anda dapat 
membedakan antara cacimaki dengan kajian ilmiyah, akan Saya 
berikan contoh nyata yang ada di hadapan kita sekarang. Di atas, 
dengan tegas Saya nyatakan bahwa Maman telah melakukan 
tindak pidana korupsi ayat-ayat suci al-Qur’an. Pernyataan 
Saya ini bukan tidak berbukti. Halaman buku Maman yang 
saya scan adalah buktinya. Maman telah menambahkan banyak 
kata dalam banyak ayat yang tidak ada dalam al-Qur’an yang 
asli. Tapi, entahlah kalau Maman menyimpan al-Qur’an palsu 
terbitan Wahabi Saudi. 

Kalau, misalnya, Anda sebagai pejabat berwenang 
menambahkan angka tertentu pada anggaran belanja instansi 
Anda, maka Anda telah melakukan tindak pidana korupsi. Maka 
bersiaplah untuk diciduk KPK. Apakah menyebut Anda sebagai 
koruptor disebut cacimaki?! 

Demikian juga ketika Saya menyebut Maman telah 
melakukan tindak pidana korupsi ayat-ayat suci al-Qur’an, 
dan, karena itu, Maman  dapat dilaporkan ke KPKAA (Komisi 
Pemberantasan Korupsi Ayat Al-Qur’an). Apakah Anda 
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menuduh saya mencacimaki Maman? Bukankah Saya hanya 
menceritakan kepada Anda apa yang Maman lakukan dalam 
bukunya tersebut? Bukankah pernyataan Saya ini berdasarkan 
data yang Saya temukan dalam karya Maman, seperti Saya 
tunjukkan di atas? Dan karenanya dapat diverifikasi secara 
ilmiyah?! Apakah ini disebut cacimaki. 

Nah, demikian pula yang dilakukan oleh Syiah dalam 
menyebut beberapa penyimpangan Sahabat yang termaktub 
dalam banyak referensi Ahlussunah yang otoritatif, seperti 
tentang murtadnya Sahabat dalam bab berikut.

sahabat Murtad

Maman, sama seperti para teroris lain yang membenci 
ukhuwah Islamiyah, selalu menfitnah Syiah menuduh Sahabat 
murtad sepeninggal Nabi. Padahal, berita tentang murtadnya 
Sahabat juga ada dalam pelbagai referensi Ahlussunah yang 
otoritatif. Seperti, misalnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 
Anda pasti mengenal dua nama ini. Hadis riwayat keduanya 
adalah jaminan mutu bagi mayoritas umat Islam Indonesia, 
termasuk Maman dan kelompoknya. Keduanya meriwayatkan 
hadis tentang murtadnya Sahabat. Di sini, hanya sekedar contoh 
saja, akan Saya bawakan riwayat Bukhari yang menyebut 
Sahabat telah murtad sepeninggal Nabi. Ingat, sekali lagi, 
Bukhari meriwayatkan hadis yang menyebut Sahabat murtad 
sepeninggal Nabi. Siapakah Bukhari? Anda jawablah sendiri. 
Anak SD aja tahu. Nggak usah nunggu beroleh gelar profesor 
untuk mengenal who is he. Yang jelas, Bukhari bukan Syiah.
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Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Bahwa Rasulullah Saw 
bersabda, ‘Pada hari kiamat segolongan dari Sahabatku akan 
menghampiriku. Tiba-tiba mereka dijauhkan dari telaga. Maka 
aku berkata, ‘Tuhan! mereka para Sahabatku.’ Dia menjawab, 
“Sesungguhnya engkau tidak mengetahui hadis apa yang 
mereka palsukan sepeninggalmu. Sesungguhnya mereka telah 
MURTAD dari apa yang telah diperintahkan.”

Dari Ibn Abbas, bahwa Nabi bersabda, “Sesungguhnya 
kalian akan dikumpulkan dengan telanjang badan dan kaki. 
Bahwa kelompok orang dari Sahabat-Sahabatku akan digiring 
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ke golongan kiri. Lalu Aku berkata, ‘Tuhan! mereka adalah 
Sahabat-Sahabatku.’ Dia menjawab, “Sesungguhnya mereka 
telah MURTAD sejak kamu meninggalkan mereka.” Maka 
Aku berkata seperti seorang hamba yang saleh berkata, “Dan 
Aku menjadi saksi atas mereka selama Aku bersama mereka. 
Maka ketika Engkau wafatkan Aku, Engkaulah yang mengawasi 
mereka.”

Silahkan Anda pelototi hadis di atas. Cermati kata-kata yang 
berhuruf tebal. Siapa yang menyebut sahabat telah MURTAD?! 
Sekali lagi, ingat, riwayat ini ada di Sahih Bukhari. And for your 
information bahwa Bukhari meriwayatkan hadis MURTAD 
nya Sahabat di banyak tempat. Seperti, misalnya, di bab al-
Haudh Kitab al-Riqâq, 8: 158. Kitab Tafsir Surat al-Maidah, 
6: 69. Surat al-Anbiya, 6: 122. Kitab bad’u al-khalqi, 4: 110. 
Ini baru dalam riwayat Bukhari. Faktanya, tokoh Ahlussunah 
yang lainnya seperti Ibn Hanbal, al-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibnu 
Khuzaimah juga meriwayatkan dalam adi karyanya masing-
masing.

Tidak berlebihan kalau Saya sebut riwayat tentang 
MURTAD-Nya Sahabat Nabi adalah MUTAWATIR. Saya 
yakin saudara Maman pasti memahami fungsi dan kedudukan 
hadis Mutawatir dalam hirarki tasyrî’. Apa hukumnya orang 
yang mengingkari hadis Mutawatir? Sebagai guru besar hadis 
dan ilmu hadis, Saya harap Maman mengetahui jawabannya. 
Kalau Maman menolak pendapat yang menyebut Sahabat murtad 
sepeninggal Nabi, berarti Maman menolak hadis Nabi, karena 
hadis murtadnya Sahabat berasal dari Nabi dan diriwayatkan 
secara mutawatir dalam kanonik hadis Ahlussunah. Orang yang 
menolak hadis Nabi disebut Ingkar Sunnah. Berarti Maman 
penganut Ingkar Sunnah. Coba bayangkan Maman mengaku 
Ahlussunah, tapi menolak hadis mutawatir riwayat para rawi 
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Ahlussunah. Si Poltak, raja minyak dari Batak, akan berkata, 
“Walah Maaak, Ahlussunah macam mana pula ini?! 

Di sini jelas kalau Maman bukan Ahlussunah. Dia itu 
Wahabi berkedok Suni, yang gemar menyesatkan referensi/
ritual Sunni. Dan semua orang bahkan kodok hamil pun tahu 
kalau PERSIS itu WAHABI. Dan kalau Anda tanya orang-orang 
NU apakah Wahabi itu Ahlussunah? Mereka akan menjawab 
bahwa Wahabi bukan Ahlussunah. Kalau orang NU pemilik sah 
label ASWAJA (Ahlussunah Wal Jama’ah) menjawab bahwa 
WAHABI sama dengan Ahlussunah; Gantung Saya di Monas.

Semua fitnah keji tentang Syiah yang Maman umbar dalam 
bukunya terbukti bohong belaka. Semua fitnah itu hanya ada di 
alam imajinasi Maman. Tidak ada di alam nyata. Tampaknya 
Maman sedang ngelindur. Tuduhan Syiah melakukat Tahrif 
al-Qur’an, ternyata justeru Maman yang melakukannya. 
Fitnah Syiah mencacimaki Sahabat, justeru panutan Maman, 
Muawiyah bin Abu Sufyan, yang melakukannya. Fitnah Syiah 
memurtadkan Sahabat, justeru Bukhari, Muslim, Ibn Hanbal 
yang menyebutnya. 

Nah, setelah semua fitnah tersebut tidak terbukti. Masihkah 
Maman keukeuh dengan pendapat(an) sesatnya itu? 

Untuk sementara Saya cukupkan dulu sampai di sini catatan 
Saya terhadap buku Maman. Masih banyak poin buku maman 
yang ingin saya jawab. Meskipun sebenarnya sudah memiliki 
jawabannya dalam buku Saya; Kesesatan Sunni dan Merajut 
Ukhuwwah. Saya masih menunggu jawaban Maman terhadap 
kedua buku Saya tersebut. Semoga beliau dapat memberi 
jawaban yang bernas yang sesuai dengan gelar akademiknya 
sebagai guru besar hadis dan ilmu hadis Universitas Islam 
Bandung. Ditunggu jawabanya ya Prof.
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