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Pendahuluan

Jika Anda bertanya kepada saya: Mengapa 
Anda tidak mendasarkan keberagamaan Anda 

kepada Asy’ari dalam akidah dan kepada salah satu 
dari empat imam mazhab dalam fikih? Maka saya akan 
menjawabnya:

Pertama, tidak adanya dalil khusus yang 
mengharuskan saya menjadikan mereka sebagai 
rujukan dalam agama, baik dalam akidah maupun fikih 
(syari’at).

Kedua, adanya banyak dalil yang mengharuskan 
saya menjadikan Ahlulbait Nabi saw. sebagai rujukan, 
imam dan sumber keberagamaan saya.

Ketiga, para imam dan tokoh agama yang 
disebutkan itu tidak lebih agung dan berkualitas dari 
para imam suci dari Ahlulbait Nabi saw.

Dalam Risalah kecil di tangan Anda ini saya 
hendak berbagi informasi tentang nash-nash/dalil-dalil 
suci yang mendorong saya untuk bermazhab Syi’ah 
dan menjadikan Ahlulbait as. sebagai imam-imam 
saya dalam agama, tidak ada maksud mempengaruhi 
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apalagi memaksa siapapun untuk menerimanya atau 
menyalahkan siapapun atas pilihannya. Yang ada 
hanya berbagi informasi! Yang ada saya hanya ingin 
menjelaskan dasar pilihan saya. 

Semoga bermanfaat bagi Anda.

Penulis



7~ Abdul Hadi Singoputro ~

Dalil 1
Sabda Imam Ali as. 

Agar Kita Mendatangi Ahlulbait as.

Pertama-tama yang mendorong saya untuk 
mengikuti Ahlulbait as. adalah sabda Imam Ali as.

Beliau as. bersabda:

)َفأَْيَن َتْذَهُبوَن(؟ و )أَنَّى ُتْؤَفُكوَن(! َوااْلْعاَلُم َقاِئَمٌة، َواالَْياُت َواِضَحٌة، 
َواْلََناُر َمْنُصوَبٌة، َفأَْيَن ُيَتاُه ِبُكْم؟ َبْل َكْيَف َتْعَمُهوَن َوَبْيَنُكْم ِعْتَُةَنِبيُِّكْم؟ 
الُقْرآِن،  َمَناِزِل  ِبَأْحَسِن  فأَْنِزُلوُهْم  ْدِق!  الصِّ َوأَْلِسَنُة  اْلَقِّ،  َأِزمَُّة  َوُهْم 

َوِرُدوُهْم ُوُروَد اْلِيِم اْلِعَطاِش.

أَيَُّها النَّاُس، ُخُذوَها َعْن َخاَتِ النَِّبيِّنَي)صلى اهلل عليه وآله(: »ِإنَُّه 
َيُوُت َمْن َماَت ِمنَّا َولَْيَس ِبَيِّت، َوَيْبَلى َمْن َبِلَي ِمنَّا َولَْيَس ِبَبال«، 
َفاَل َتُقوُلوا ِبَا اَلَتْعِرُفوَن، َفإنَّ َأْكَثَر اْلَقِّ ِفَيما ُتْنِكُروَن، َواْعِذُروا َمْن 
َة َلُكْم َعلَْيِه ـ َوأََنا ُهَو ـ َأَلْ َأْعَمْل ِفيُكْم ِبالثََّقِل ااْلْكَبِ! َوأَْتُرْك  اَل ُحجَّ

ِفيُكُم الثََّقَل ااْلْصَغَر! َوَرَكْزُت ِفيُكْم َراَيَة ااْلَياِن...
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“Kemanakah kalian akan pergi, dan kemanakah kalian 
berpaling?! Sedangkan panji-panji telah tegak, tanda-tanda 
telah jelas, mercusuar telah ditancapkan! Kemanakah kalian 
dibuat bingung dan sesat. Bahkan bagaimanakah kalian 
bisa buta, sedangkan di tengah-tengah kalian ada Itrah nabi 
kalian; mereka adalah kendali kebenaran, panji-panji agama 
dan lisan-lisan kejujuran, maka dudukkanlah mereka pada 
sebaik-baik kedudukan Al Qur’an, datangi mereka bak unta-
unta dahaga mendatangi telaga.

Wahai sekalian manusia, ambillah dari Pemungkas para 
nabi –semoga shalawat Allah atasnya dan atas Ahlulbaitnya-, 
“Sesungguhnya seorang dari kami yang mati sebenarnya ia 
tidak mati, dan lapuklah seorang dari kami padahal ia tidak 
lapuk.”1  Maka janganlah kalian mengatakan sesuaatu yang 
tidak kalian ketahui, karena kebanyakan dari kebenaran itu 
terdapat pada apa-apa yang tidak kalian ketahui. Dan berilah 
uzur seorang yang kalian tidak mempunyai hujjah atasnya, 
yaitu aku! Tidakkah aku telah mengamalkan Tsaqal terbesar 
(Al Qur’an) di tengah-tengah kalian?!2  Dan aku tinggalkan 
di tengah-tengah kalian Tsaqal kecil dan telah aku tancapkan 

1. Karena ruh mereka abadi dalam pancaran nuraniahnya di 
alam dzuhûr, kejelasan

2 Tsaqal terbesar adalah Al Qur’an dan Tsaqal kecil adalah 
kedua putra beliau; Hasan dan Husain as. Demikian 
diterangkan Syeikh Muhammad Abduh dalam Syarah 
Nahjul Balâghahnya
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pada kalian bendera keimanan…“3

Keterangan:

Coba Anda perhatikan bagaimana Imam Ali as. 
memerintahkan kita agar mendatangi Ahlulbait Nabi 
as. dengan penuh semangat, bak unta-unta kehausan 
mendatangi telaga air untuk mengusir dahaga dan 
menebar ruh kehidupan dalam dirinya! Lalu salah 
dan sesatkan mereka yang bergegas mendatangi mata 
air kehidupan Itrah Nabi saw.? Salahkah mereka 
yang menjadikan Ahlulbait as. sebagai rujukan dalam 
keberagamaannya?! Tentu tidak akan ada seorang 
Muslim yang sadar akan apa yang dikatakannya 
menuduh demikian? Lalu mengapakah aku tidak harus 
bergegas mendatanginya? 

`

3 Nahjul Balâghah,1/155. Khutbah no.86. tentang sifat 
orang-orang bertaqwa.. 
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Dalil 2
Sabda Imam Ali as.

Agar Kita Bergabung Bersama Ahlulbait as.

Dalam kesempatan lain, Imam Ali as. tegas-tegas 
memerintah kita agar bergabung bersama Ahlulbait as. 
dan mengikuti jejak mereka. Beliau as. bersabda:

اْنُظُروا َأْهَل َبْيِت َنِبيُِّكْم َفالَْزُموا َسَْتُهْم، َواتَِّبُعوا أََثَرُهْم َفَلْن ُيِْرُجوُكْم 
َنَهُضوا  َوِإْن  َفالُْبُدوا،  لََبُدوا  َفِإْن  َردًى،  ِف  ُيِعيُدوُكْم  َوَلْن  ُهدًى،  ِمْن 

ُروا َعْنُهْم َفَتْهِلُكوا. َفاْنَهُضوا، َواَل َتْسِبُقوُهْم َفَتِضلُّوا، َواَل َتَتَأخَّ
“Perhatikanlah Ahlulbait nabi kalian, lalu konsistenlah 

di jalan mereka dan ikutilah jejak mereka, karena mereka 
tidak akan mengeluarkan kalian dari petunjuk dan tidak 
akan mengembalikan kalian ke dalam kesesatan. Jika mereka 
tinggal maka tinggalah kalian dan jika mereka bangkit maka 
bangkitlah kalian. Janganlah kalian mendahului mereka 
karena kalian pasti akan binasa dan jangan tertinggal dari 
mereka karena kalian pasti akan binasa.”4

4 Ibid. 1/189. Khutbah no.96.
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Keterangan:

Adakah perintah untuk mengikuti petunjuk 
Ahlulbait as. lebih dari apa yang beliau tegaskan?!

Apa yang beliau sampaikan di sini adalah 
mempertegaskan kembali sabda-sabda Nabi saw. 
tentang keharusan mengkuti Ahlulbait as., seperti hadis 
Tsaqalain, sebagaimana akan kita baca nanti.

Lalu apakah Anda telah menyahuti ajakan Imam 
Ali as. untuk mengikuti dan menapak-tilasi jejak dan 
jalan Ahlulbait as?

Mengapa masih ada di antara kita yang kurang 
memberikan perhatiannya kepada ajakan Imam Ali as. 
tersebut?

Mengapakah masih ada di antara kita yang 
telinga-telinganya tidak mau mendengarkan seruan 
Imam Ali as. seakan ada sumbatan di dalamnya?

Kurang jelaskah seruan tersebut?

Adapun aku, aku segera bergegas menyahuti 
seruan Amirul Mukminin as.
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Dalil 3
Fungsi Keberadaan Ahlulbait as.

Sabda Imam Ali as.:

ُهْم َعْيُش اْلِعلِْم، َوَمْوُت اْلَْهِل، ُيِْبُُكْم ِحلُْمُهْم َعْن ِعلِْمِهْم، َوَصْمُتُهْم 
َدَعاِئُم  َتِلُفوَن ِفيِه، ُهْم  َمْنِطِقِهْم، اَل ُيَاِلُفوَن اْلَقَّ َواَل َيْ َعْن ِحَكِم 
ااْلْساَلِم، َوَواَلِئُج ااْلْعِتَصاِم، ِبِهْم َعاَد اْلَقُّ ِف ِنَصاِبِه، َواْنَزاَح الَْباِطُل 
َعْن ُمَقاِمِه، َواْنَقَطَع ِلَساُنُه َعْن َمْنِبِتِه، َعَقُلوا الدِّيَن َعْقَل ِوَعاَية َوِرَعاَية، 

اَل َعْقَل َسَاع َوِرَواَية، َفِإنَّ ُرَواَة اْلِعلِْم َكِثرٌي، َوُرَعاَتُه َقِليٌل.

 “Mereka adalah kehidupan ilmu pengetahuan 
dan kematian atas kebodohan. Ketenangan jiwa mereka 
mengabarkan akan ilmu mereka. Zahir mereka mengabarkan 
batin mereka. Diam mereka mengabarkan kebijakan tutur 
kata mereka. Mereka tidak menyalahi kebenaran dan tidak 
berselisih tentangnya. Mereka adalah pilar-pilar Islam, 
dan benteng perlindungan. Hanya dengan mereka haq/
kebenaran kembali pada asalnya, dan kebatilan sirna dari 
tempatnya, dan hujjah-hujjahnya tumbang dari pangkalnya. 



14 ~ Mengapa Aku Memilih Mazhab Ahlulbait ~

Mereka memahami agama dengan pemahaman penuh dan 
pemeliharaan utuh, bukan hanya dengan pendengaran dan 
periwayatan. Karena periwayat ilmu itu banyak, tetapi yang 
memeliharanya sedikit!.”5

Keterangan:

Dalam sabda di atas Imam Ali as. menjelaskan 
kepada kita fungsi keberadaan Ahlulbait as. di tengah-
tengah umat Islam. Mereka adalah pengawal al Haq 
sehingga tidak akan melenceng dari relnya. Mereka 
yang akan menyingkap tirai kebatilan yang menutupi 
wajah cemerlang kebenaran. Merekalah yang akan 
menumbangkan syubhat kaum pembatil dan musuh-
musuh Islam. 

Syeikh Muhammad Abduh berkata 
menerangkan, “Mereka memahami agama dengan 
pemahaman penuh…” memelihara dalam pemahaman 
“… dan pemeliharaan”. Kata ri’âyah maksudnya 
adalah memperhatikan hukum-hukum agama 
dan menyesuaikan amal dengannya. Inilah ilmu 
pengetahuan agama yang hakiki. Adapun sekedar 
mendengar tanpa pemahaman dan pemeliharaan, maka 
ia tak ada bedanya dengan kejahilan kecuali hanya 
dalam namanya saja.”6

5 Ibid.2/232. Khuthbah no.234
6  Ibid.2/232-233.
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Dalil 4
Kedudukan Ahlulbait as.

Imam Ali as. bersabda menjelaskan kedudukan 
Ahlulbait as.:

َعاُر َوااْلْصَحاُب، َواْلََزَنُة َواالْْبَواُب، ]َواَل[ ُتْؤَتى الُْبُيوُت ِإالَّ  َنُْن الشِّ
ِمْن أَْبَواِبَها، َفَمْن أََتاَها ِمْن َغرْيِ أَْبَواِبَها ُسَِّي َساِرقاً..... ِفيِهْم َكَراِئُم 
الُْقْرآِن، َوُهْم ُكُنوُز الرَّْحِن، ِإْن َنَطُقوا َصَدُقوا، َوِإْن َصَمُتوا َلْ ُيْسَبُقوا. 
َفِإنَُّه  ااْلِخَرِة،  أَْبَناِء  ِمْن  َولَْيُكْن  َعْقَلُه،  َولُْيْحِضْر  َأْهَلُه،  َراِئٌد  َفلَْيْصُدْق 

ِمْنَها َقِدَم، َوإِلَْيَها َيْنَقِلُب.

 “Kami adalah kerabat terdekat Nabi saw., kami adalah 
para sahabat, kamilah tempat penyimpanan dan pintu-pintu. 
Dan rumah-rumah tidak akan didatangi melainkan melalui 
pintunya. Barang siapa mendatanginya dari selain pintunya 
disebut pencuri…. Hanya pada mereka (Ahlulabit as.) ayat-
ayat mulia Al Qur’an. Dan mereka adalah tambang-tambang 
Dzat Yang Maha Rahman. Jika mereka berbicara, mereka 
jujur/benar tutur katanya. Jika mereka diam, tidak didahului. 
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Hendaknya seorang pemimpin jujur terhadap bawahannya 
dan hendaknya ia selalu menghadirkan akalnya serta menjadi 
anak akhirat, karena sesungguhnya darinya lah ia datang dan 
kepadanya lah ia akan kembali.”7

Keterangan:

Jelas sekali apa yang disabdakan Imam Ali as…. 
Ahlulbait as. adalah pintu-pintu menuju kebenaran dan 
kejernihan ajaran mulia Rasulullah saw…. dan hanya 
melalui pintu itulah umat Islam dapat memasuki kota 
ilmu syari’at Rasulullah saw.! kecuali jika kita mau 
disebut pencuri!!

Mengapa kita harus menjauh dari Ahlulbait dan 
meninggalkan masuk melalui pintu-pintu Allah SWT 
yang dibukakan di depan kita? 

Mengapa saya harus lebih mengutamakan 
memasuki agama Islam melalui pintu-pintu lain (jika 
memang di sana ada pintu lain) dan mengabaikan 
seruan Imam Ali as.?!

Apakah selain Ahlulbait as. telah dijamin Allah 
SWT kesuciannya? Apakah selain Ahlulbait telah Allah 
SWT. jadikan panutan dalam agama?

7 Ibid. 2/43-44. Khuthbah 154 tentang keutamaan 
Ahlulbait as. Kata Syi’âr artinya baju yang langsung 
menempel pada kulit badan. Sedangkan yang dimaksud 
di sini ialah bahwa mereka (Ahlulbait) adalah kerabat 
terdekat Nabi saw. (Syeikh Muhammad Abduh).
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Bukankah telah datang beratus-ratus ayat suci 
Al Qur’an untuk menerangkan keagungan maqam 
istimewa dan kemuliaan kedudukan mereka di sisi 
Allah?  Hanya pada mereka (Ahlulbait as.) ayat-ayat 
mulia Al Qur’an.
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Dalil 5
Kewajiban Mencari Kebenaran

Dengan Seluruh Potensi

Imam Ali as. juga berkata:

َواْعَلُموا أَنَُّكْم َلْن َتْعِرُفوا الرُّْشَد َحتَّى َتْعِرُفوا الَِّذي َتَرَكُه، َوَلْن َتْأُخُذوا 
َحتَّى  ِبِه  ُكوا  َتَسَّ َوَلْن  َنَقَضُه،  الَِّذي  َتْعِرُفوا  َحتَّى  اْلِكَتاِب  ِبَيَثاِق 
َتْعِرُفوا الََّذي َنَبَذُه; َفالْـَتِمُسوا ذِلَك ِمْن ِعْنِد َأْهِلِه، َفِإنَُّهْم َعْيُش اْلِعلِْم، 
َوَمْوُت اْلَْهِل، ُهْم الَِّذيَن ُيِْبُُكْم ُحْكُمُهْم َعْن ِعلِْمِهْم، َوصْمُتُهْم َعْن 
َتِلُفوَن ِفيِه،  َمْنِطِقِهْم، َوَظاِهُرُهْم َعْن َباِطِنِهْم، اَل ُيَاِلُفوَن الدِّيَن َواَل َيْ

َفُهَو َبْيَنُهْم َشاِهٌد َصاِدٌق، َوَصاِمٌت َناِطٌق.

“Ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan 
mengenali petunjuk sehingga kalian mengenali siapa yang 
meninggalkannya. Dan kalian tidak mengambil perjanjian 
Kitab sehingga kalian mengenali siapa yang memudarkannya. 
Dan kalian tidak berpegang teguh dengannya sehingga kalian 
mengenali siapa yang mencampakkannya. Maka carilah 
kebenaran itu pada ahli/pemiliknya, karena sesungguhnya 
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mereka itu adalah kehidupan bagi ilmu pengetahuan dan 
kematian atas kejahilan. Mereka itulah orang-orang yang 
hukum mereka akan mengabarkan kepada kalian akan ilmu 
mereka, diam mereka akan ucapan mereka, dan zahir mereka 
akan batin mereka. Mereka tidak menyalahi agama dan tidak 
pula berselisih tentangnya. Agama di tengah-tengah mereka 
adalah bukti yang jujur dan yang diam namun berbicara.”8

Keterangan:

Semua mukallaf berkewajiban mencari kebenaran 
dengan seluruh tenaga dan potensi yang Allah 
anugerakan kepadanya. Puting beliungnya angin 
kekacauan dalam pemahaman ajaran agama tidak 
membatalkan kewajiban itu. Banyaknya penyandang 
kebatilan dan penganjur kepada penyimpangan tidak 
menggugurkan keharusan mencari kebenaran, sebab 
Allah SWT telah tancapkan panji-panji kebenaran dan 
tegakkan hujjah-hujjah-Nya di tengah-tengah umat 
manusia, maka carilah kebenaran dan petunjuk ilahi 
pada Ahlulbait Nabi kalian! Pastilah mereka akan 
mengenalkan sejatinya kebenaran dan petunjuk Tuhan.  
Pastilah mereka akan menuntun kalian menuju hidayah 
Allah SWT yang akan menjamin kebahagiaan dunia 
hingga akhirat!

8 Ibid. Khutbah 147.
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Mereka adalah jaminan Allah... Mereka tidak 
akan berselisih dan menyelisihi kebenaran... Mereka 
itulah sebenarnya kebenaran absolut itu!!

Akankah seruan Imam Ali ini kita indahkan?! 
Atau kita acuh dan tak mau tau, seakan kebahagiaan 
dunia akhirat bukan urusan kita? Seakan kita telah 
memiliki jaminan khusus dari Allah bahwa kita akan 
mampu menggapai langit kebenaran dengan tanpa 
Ahlulbait as.!

Sungguh naïfnya kita jika demikian cara berfikir 
kita! Apakah Anda menuduh Imam Ali as. dengan 
seruannya itu ingin meraut keuntungan pribadi untuk 
dirinya dan keluarga sucinya?  Imam Ali as. hanya 
menginginkan kebahagian saya dan Anda dan semua 
umat Islam! Hanya keselamatan agama kita! Karena itu 
saya sambut seruan beliau as. dengan ketundukan dan 
kepatuhan.
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Dalil 6
Ahlulbait as. Petunjuk di Kegelapan

Imam Ali as. bersabda:

راِر َوَقَر  بنا اْهَتَدْيُتْم ِف اْلَظلَْماِء َو َتَسنَّْمُتم الَعلَْياَء، وِبَنا اْنَفَجْرُت َعن السِّ
َسٌْع َلْ َيْفَقِه الَواِعَيَة.

“Hanya dengan kami kalian mendapat petunjuk di 
kegelapan dan menduduki kedudukan tinggi, dan hanya 
dengan kami kalian berada di keadaan terang setelah dalam 
kegelapan. Tulilah telinga yang tidak mengerti pekikan 
nasihat.”9

Keterangan:

Kata sirâr artinya adalah akhir malam pada 
setiap bulan di mana bulan tidak tampak. Kata 
infajartum artinya kalian masuk waktu fajar/subuh. 

9 Ibid. Khutbah 33.
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Yang dimaksud denganya seperti dijelaskan Syeikh 
Muhammad Abduh dalam Syarah Nahjul Balaghah-
nya adalah bahwa kalian berada dalam kegelapan yang 
sangat yaitu kegelapan syirik dan jahiliyah, dan kini 
kalian dalam petunjuk dan hidayah Allah berkah kami 
Ahlulbait (Nabi saw. Muhammad saw. dan keluarga 
suci beliau).

Lalu apakah kini kita akan meninggalkan 
Ahlulbait Nabi as. dan kembali hidup meraba-raba 
dalam kegelapan jahiliyah dan gulita keberagamaan ?!

Maukah Anda terputus dari mendapatkan 
pancaran cahaya hidayah Ilahi dari Ahlulbait as. ?!

Tentu saya lebih memilih hidup di bawah sorotan 
cahaya petunjuk Ahlulbait as.
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Dalil 7
Ahlulbait as. Adalah Mata Air Yang Jernih

Dalam salah satu pidatonya, Imam Ali as. berkata:

أْيَن الِذْيَن َزَعُموا أنَُّهم الرَّاِسُخْون ِف الِعلِْم ُدْوَنَنا ِكْذباً َو َبْغياً َعلَْينا، 
أْن َرَفَعنا اهلُل وَوَضَعُهم، وَأْعَطاَنا َوَحَرَمهم، َوأْدَخلَنا وأْخَرَجُهم، ِبنا 
ِف  ُغِرُسوا  ُقَرْيٍش  َمْن  األِئمََّة  إنَّ  الَعَمى.  وُيْسَتْجَلى  اُلَدى  ُيْسَتْعَطى 
ِمْن  الًواَلُة  تصلح  وال  ِسواُهم،  َعَلَى  َتْصُلُح  اَل  هاِشٍم،  ِمن  الَبْطِن  هذا 

َغرْيِِهْم....

 “Di manakah mereka yang mengaku-ngaku secara 
palsu dan membangkang kami bahwa mereka adalah orang-
orang yang Râsikhûn (mendalami ilmu pengetahuan) 
selain kami. Dimana Allah telah meninggikan kami dan 
merendahkan mereka, menganugerahkan kepada kami dan 
tidak memberikan apapun kepada mereka, memasukkan kami 
dan mengeluarkan mereka. Hanya dengan kamilah hidayah 
(Allah) dapat digapai dan kebutaan disingkap. Sesungguhnya 
para imam itu dari suku Quraisy ditanam pada keluarga ini 
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dari keturunan Hasyim. Tidaklah akan layak kepemimpinan 
bagi selain mereka. Dan tidaklah pantas pemimpin dari selain 
mereka.

Setelahnya beliau melanjutkan dengan menyebut 
kaum yang meninggalkan Ahlulbait as.:

ُروا آِجاًل، َوَتَرُكوا َصاِفياً وَشِرُبوا آِجنًا آَثُروا عاِجاًل وأخَّ
“Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia yang 

cepat ini dan mengakhirkan akhirat. Mereka meninggalkan 
mata air yang jernih dan meminum air yang keruh.”

Keterangan:

Tidak ada yang samar dari ucapan Imam Ali as. 
di atas.

Dan yang pasti saya tidak akan meninggalkan 
mata air kesucian, dan saya memilih untuk meminum 
darinya. Saya tidak akan memilih meminum air keruh 
dari sumber-sumber selain Ahlulbait as.
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Dalil 8
Pentingnya Pengenalan Ahlulbait as.

Imam Ali as. bersabda:

َربِِّه، وحق  َمْعِرَفِة َحقِّ  ِفراِشِه، وهو على  َمْن مات ِمنكم َعلى  فإنه 
رًسوِلِه، وأْهِل َبْيِتِه َمات َشِهْيداً َو َوَقَع أْجُرُه على اهلِل، واْسَتْوَجَب 

َثواَب َما َنَوى ِمْن صاِلِ َعِمِلِه، وَقاَمِت النِّيَُّة َمقاَم إْصالِتِه ِلَسْيِفِه.

“Sesungguhnya siapa dari kalian yang mati di atas 
ranjangnya sedang ia mengenali hak Tuhannya, dan hak 
Rasul-Nya serta hak Ahlulbaitnya maka ia mati syahid dan 
pahala telah tetap atas Allah, ia berhak mendapatkan pahala 
apa yang ia niatkan dari amal shaleh. Niatnya menduduki 
posisi hunusan pedangnya.”10

Keterangan:

Hadis di atas membuktikan betapa pentingnya 
pengenalan/makrifat kepada maqam-maqam kunci 

10 Ibid. Akhir khutbah 185.
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Ahlulbait as. di mana penetapan pahala untuk hamba 
bergantung kepadanya. Itu artinya bahwa meyakini 
Wilâyah/kepempinan Ahlulbait as. setelah mengenal 
mereka akan menentukan dan menyempurnakan nilai 
keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul-
Nya.

Sebagian orang hanya sibuk memperbanyak amal 
dan memperhatikan sisi-sisi kulit dari ibadah, tanpa 
memperhatikan pondasi yang seharusnya seluruh amal 
dan ibadah ditegakkan di atasnya.

Sementara Islam lebih menitikberatkan pada 
sisi pondasi yaitu akidah yang benar, dan itulah 
yang mendapat penekanan khusus dari Imam Ali as.; 
putra teladan Islam. Pengenalan kepada posisi sentral 
Ahlulbait as. sebagai pembawa Risalah Islam.



29~ Abdul Hadi Singoputro ~

Dalil 9
Ahlulbait as. Adalah Yang Paling Utama

Imam Ali as. bersbda:

نن النُِّجباُء، َو أْفراُطَنا أفراُط األنِبياِء، وِحْزُبنا حزُب اهلِل عز وجل، 
َو الِفَئُة الباِغَيُة ِحزُب الَشْيطاِن، َو َمن َسوَّى َبْيَننا وبنْيَ َعُدوَِّنا َفلَْيَس 

ِمنَّا.
“Kamilah orang-orang unggulan dan keturunan kami 

adalah keturunan para nabi. Partai kami adalah partai Allah 
–Azza wa Jalla- dan kelompok Bâghiyah adalah partai setan. 
Dan barang siapa menyamakan kami dengan musuh-musuh 
kami maka ia bukan dari kami.”11

11 Kalimat di atas telah diriwayatkan oleh banyak ulama 
dalam buku-buku mereka, di antaranya Ibnu Hajar dalam 
ash Shawâiq-nya pada akhir bab tentang kekhususan 
Ahlulbait as. walaupun kemudian ia berlaku zalim 
dengan meragukannya.
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Keterangan:

Mengapakah saya harus meninggalkan “Partai 
Allah” dan membelakangi keturunan para nabi untuk 
mencari-cari teladan dan panutan lain dalam kehidupan 
keberagamaan saya ?!
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Dalil 10
Ahlulbait as. adalah Pemimpin Umat

Sabda Imam Hasan as.:

اتَُّقوا اهلَل ِفْينا َفِإنَّا ُأَمراُؤُكْم.
“Bertaqwalah kalian kepada Allah tentang kami. 

Karena Sesungguhnya kami adalah pemimpin kalian.”12

Keterangan:

Dalam nash di atas Imam Hasan as. menegaskan 
bahwa Ahlulbait as. adalah para pemimpin umat Islam. 
Merekalah pemilik hak kepemimpinan atas umat Islam 
berdasarkan ketetapan Alllah SWT yang disampaikan 
Rasul-Nya dalam berbagai ayat dan hadis. Dan beliau 
meminta umat Islam agar bertaqwa kepada Allah 

12 Ash Shawâiq; Ibnu Hajar al Haitami:227, Syarah Nahjul 
Balaghah; Ibnu Abi al Hadid,4/8, Majma’ az Zawâid,9/172 
dan Syawâhid at Tanzîl; al Hakim al Hiskani,2/18 hadis 
no.650, 651 dan 652.



32 ~ Mengapa Aku Memilih Mazhab Ahlulbait ~

SWT dalam sikap mereka terhadap Ahlulbait Nabi as. 
Dengan mengimani hak tersebut dan tidak menolaknya, 
menerima dan tidak menentangnya, dengan ta’at dan 
tidak melawannya.

Mendengar seruan putra Nabi tersebut saya 
bergegas menyambutnya, menjadikan mereka sebagai 
Pemimpin-pemimpin dalam urusan agama saya, dan 
menjadikan mereka penuntun jalan menuju ridha 
Allah Swt. dan surga; kenikmatan abadi di kampung 
kedamaian.
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Dalil 11
Sabda Imam Ali Zainal Abidin as.

Ibnu Hajar dalam ash Shawaiq-nya13  Bab:11 ketika 
menafsirkan ayat:

َيا أيُّها الِذْيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَل  َو ُكوُنوا َمَع الصاِدِقنْيَ.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada 
Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar 
(Ash Shadiqin).” (QS:9;119)

yang ia golongkan sebagai  ayat-ayat yang 
turun untuk keutamaan Ahlubait as. Ia menyebutkan 
tafsir Imam Ali Zainal Abidin as.. Ibnu Hajar berkata, 
“Dan kakek Imam Ja‘far as. yang digelari Zainul 
Abidin, apabila beliau membaca firman Allah dalam 
surah At Taubah, beliau berdoa kepada Allah dengan 
doa yang panjang sekali. Beliau memohon agar 

13 Ash Shawâiq:152.
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ditinggikan derajatnya pada tingkatan orang-orang 
yang bersungguh-sungguh dan tingkat yang paling 
tinggi. Dalam doanya itu pula beliau menyebutkan 
tentang bencana-bencana yang dialaminya dan 
tuduhan-tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya 
oleh sekelompok ahli bid’ah (yang mengada-ada dalam 
agama) dan yang telah berlepas diri dari para imam suci 
dari Ahlulbait Nabi saw., diantara doa beliau adalah 
sebagai berikut:

القرآن،  بتشابه  واحتجوا  أمرنا،  ف  التقصري  اىل  آخرون  وذهب 
من  فاىل  قال(:  أن  )إىل  فينا  اخب  مأثور  واتهموا  بآرائهم،  فتأولوا 
يفزع خلف هذه األمة، وقد درست اعالم هذه اللة، ودانت األمة 
بالفرقة واالختالف، يكفر بعضهم بعضاً واهلل تعاىل يقول: )وال تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات( فمن الوثوق به 
أئمة  وأبناء  الكتاب  اعدال  اال  وتأويل الكم؟  ابالغ الجة،  على 
الدى، ومصابيح الدجى، الذين احتج اهلل بهم على عباده، ول يدع 
اللق سدى من غري حجة، هل تعرفونهم أو جتدونهم؟ إال من فروع 
الرجس،  عنهم  اهلل  أذهب  الذين  الصفوة  وبقايا  الباركة،  الشجرة 

وطهرهم تطهريًا، وبرأهم من اآلفات، وافتض مودتهم ف الكتاب

“Ada pula sebagian orang yang teledor dalam 
kewajiban terhadap kami (Ahlulbait), mereka 
memperalat dan menyelewengkan penafsiran ayat-ayat 
Al Qur’an yang Mutasyâbih dan mencocok-cocokkannya 
dengan pendapat-pendapat pribadinya. Mereka 
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menolak dan meragukan berita-berita (hadis) tentang 
keutamaan kami (Ahlulbait) yang datang dalam sabda-
sabda suci Rasulullah saw.”

Akhirnya beliau berkata, “Kepada siapakah 
umat ini akan berlindung di saat ajaran agama telah 
dikaburkan dan umat telah terbiasa dengan perpecahan 
dan pertengkaran, masing-masing kelompok 
mengafirkan yang lainnya? Padahal Allah telah 
berfirman:

َو اَل َتُكْوُنوا َكالَِّذْيَن َتَفرَُّقْوا َو اْخَتلَُفْوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الَبيَِّناُت،
 َو ُأْولَِئَك َلُْم َعَذاٌب َعِظْيٌم.

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang 
bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan 
yang jelas kepada mereka.Mereka itulah orang-orang yang 
mendapat siksa yang berat”.(QS: 3;105)

Siapa lagi yang saat ini dapat dipercaya dalam 
menyampaikan bukti-bukti kebenaran yang nyata dan 
menjelaskan hukum Allah selain Ahlulbait sebagai 
(kembaran Al Qur’an), (keturunan) para imam suci 
pemberi petunjuk, penerang jalan, penembus kegelapan 
yang telah dijadikan oleh Allah sebagai hujjah-Nya 
(bukti kebenaran) atas hamba-hamba-Nya? Bukankah 
Allah tidak pernah membiarkan hamba- hamba-Nya itu 
terlepas dari hujjah-Nya? Dan siapa lagi kiranya yang 
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kamu kenal dan kamu dapati sebagai hujjah-hujjah 
Allah selain Ahlulbait yang berasal dari ranting-ranting 
pohon Rasulullah saw. yang diberkati, manusia pilihan 
Allah sebagai pelanjut kepemimpinan umat (Khalifah-
khalifah Allah di muka bumi) yang telah dijauhkan 
dari mereka segala kotoran dan mereka telah disucikan 
sesuci-sucinya, serta diwajibkan atas umat Islam untuk 
mencintai mereka -sebagaimana dalam Al Qur’an-.”

Keterangan:

Tidak ada yang samar dari untaian do’a 
(yang penuh dengan keluhan atas keteledoran dan 
penyimpangan umat dari Ahlulbait as.) sehingga harus 
diterangkan dan dijelaskan.

Yang ada hanyalah; maukah kita menerima 
kenyataan pahit itu ?!

Maukah kita kembali menjadikan Ahlulbait as. 
sebagai panutan dan pemimpin agama ?!
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Dalil 12
Sabda Imam Muhammad al Baqir as.

Syeikhul Islam Al Muhaddits al Kabîr Ibrahim 
bin Muhammad bin Muayyad Al Juwaini al Khurâsâni 
(W.730 H) meriwayatkan dalam Farâid as Simthain,2/253/
Bab ke 48/hadis no.523 sebuah pernyataan dari Imam 
Muhammad bin Ali al Baqir as. (Imam Kelima Syi’ah 
Imamiyah) dari riwayat Abu Bashîr dari Khaitsamah al 
Ju’fi bahwa Imam Muhammad Al Baqir as. berkata:

نن جنب اهلل ، ونن صفوة اهلل  ، ونن خريته ، ونن مستودع 
مواريث األنبياء ، ونن ُأمناء اهلل عّز وجّل ، ونن حّجة اهلل ، 
ونن أركان اإليان ، ونن دعائم اإلسالم ، ونن من رحة اهلل 
على خلقه ، ونن َمن بنا يفتح وبنا يتم ، ونن أئّمة الدى ، 
ونن مصابيح الدجى ، ونن منار الدى ونن السابقون ، ونن 
اآلخرون ، ونن العلم الرفوع للحّق ،َمن تّسك بنا لق ، وَمن 
تأّخر عّنا غرق ، ونن قادة الغّر احملّجلني ، ونن خرية اهلل ، 
ونن الطريق الواضح ، والصراط الستقيم إىل اهلل ، ونن من نعمة 
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اهلل عّز وجّل على خلقه ، ونن النهاج ، ونن معدن النبّوة ، 
ونن موضع الرسالة ، ونن الذين إلينا خمتلف الالئكة ، ونن 
السراج لَن استضاء بنا ، ونن السبيل لَن اقتدى بنا ، ونن الداة 
إىل الّنة ، ونن عرى اإلسالم ونن السور والقناطر ، َمن مضى 
عليها ل ُيسَبق ، وَمن ختّلف عنها ُمق ، ونن السنام األعظم ، 
ونن الذين ] بنا [ ينزل اهلل الرحة ، وبنا يسقون الغيث ، ونن 
الذين بنا يصرف عنكم العذاب ، فَمن عرفنا وأبَصَرنا وعرف حّقنا 

وأخذ بأمرنا فهو مّنا وإلينا.
“Kami adalah janbullah !14

Kamilah manusia pilihan Allah! 

Kamilah inti sari makhluk Allah! 

Kamilah gudang-gudang penitipan warisan para 
nabi! 

Kamilah pengemban amanat Allah –Azza wa 
Jalla-! 

Kamilah hujjah-hujjah Allah! 

Kamilah pilar-pilar keimanan dan tiang-tiang 
penyangga Islam! 

14 Menunjuk kepada ayat 56 surah Az Zumar [39]:

اِخريَن  َأْن َتُقوَل َنْفٌس يا َحْسَرتى  َعلى  ما َفرَّْطُت ف  َجْنِب اهللَِّ َو ِإْن ُكْنُت َلَِن السَّ
“Supaya jangan ada orang yang mengatakan: Amat 
besar penyesalanku atas kelalaianku terhadap janbullah 
(menunaikan kewajiban terhadap Allah), sedang aku 
sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok- 
olokkan (agama Allah).”
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Kami adalah manifestasi rahmat Allah atas 
makhluk-Nya! 

Hanya dengan kamilah agama ini dibuka dan 
hanya dengan kamilah agama ini diakhiri pula! 

Kamilah para imam pemberi hidayah! 

Kamilah lentera bersinar di kegelapan malam!

Kamilah mercusuar/menara hidayah Allah! 

Kamilah orang-orang yang Sabiqûn (bergegas 
mendahului lainnya dalam kebaikan)! 

Dan kamilah orang-orang yang terakhir! 

Kamilah bendera yang dikibarkan untuk 
kebenaran; al Haq, siapa yang berpegang teguh 
dengan kami ia pasti akan sampai (tujuan 
keselamatan), dan siapa yang meninggalkan kami 
pasti akan tenggelam (dalam kesesatan)! 

Kamilah para pemimpin/qâdah kaum al Ghurr al 
Muhajjalîn (yang mukmin lagi ta’at)!

Kamilah orang-orang pilihan Allah! 

Kamilah jalan yang benderang dan shirath yang 
mustaqîn (lurus) menuju Allah! 

Kami adalah manifestasi perwujudan nikmat 
Allah atas hamba-hamba-Nya! 

Kamilah jalan yang jelas! 

Kamilah tambang kenabian! 

Kamilah tempat kerasulan!
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Kamilah tempat mondar-mandir/naik-turunnya 
para malaikat! 

Kamilah lentera yang menyinari siapa yang 
bersinar dengan kami! 

Kamilah jalan yang lurus bagi orang yang 
mengikuti kami! 

Kamilah pembimbing menuju surga! 

Kamilah tali kokoh Islam! 

Kamilah jembatan (menuju surga), barang siapa 
berjalan di atasnya ia tidak akan didahului (orang 
lain) dan barang siapa meninggalkan (berjalan di 
atasnya) ia akan binasa.

Kamilah puncak teragung! 

Kamilah orang-orang yang dengan kami Allah 
menurunkan rahmat! 

Kamilah orang-orang yang dengan kami Allah 
menurunkan hujan! 

Kamilah orang-orang yang dengan kami Allah 
memalingkan dari kalian siksa! Maka barang 
siapa mengenali kami, melek kami, mengakui hak 
kami dan mengambil ajaran agama dari kami 
berarti ia bagian dari kami dan kepada kami.!”15

15 http://www.shiastudies.net/library/Subpage/Book_
Matn.php?syslang=1&id=523&id_matn=9104.
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Dalil 13
Hadis Tsaqalain

Hadis Tsaqalain adalah mutawâtir dan telah 
diriwayatkan dari puluhan sahabat Nabi saw. serta 
beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan.

Ibnu Hajar berkata:

ثم اعلم أن لديث التمسك بهما طرقاً كثرية وردت عن نيف وعشرين 
صحابيا... ومر له طرق مبسوطة ف حادي عشر الشبه، وف بعض 
تلك الطرق أنه قال ذلك حبجة الوداع بعرفة، وف أخرى أنه قاله 
بالدينة ف مرضه، وقد امتألت الجرة بأصحابه. وف أخرى أنه قال 
ذلك بغدير خم، وف آخرى أنه قال ذلك لا قام خطيباً بعد انصرافه 
من الطائف كما مر .... وال تناف، إذ ال مانع من أنه كرر عليهم 
والعتة  العزيز  الكتاب  بشأن  اهتماماً  وغريها  الواطن  تلك  ف  ذلك 

الطاهرة....
“Ketahuilah bahwa hadis (perintah) berpegang 

teguh dengan keduanya (Al Qur’an dan Itrah) memiliki 
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banyak sekali jalur yang telah datang dari dua puluh 
sahabat lebih. Dan telah lewat (dipaparkan) banyak 
dari jalurnya pada Syubhat Kesebelas. Dalam sebagian 
jalurnya hadis itu disampaikan di Haji Wada’. Dalam 
riwayat lain hadis itu disampaikan di Madinah 
ketika beliau sakit, ketika kamar beliau penuh sesak 
dengan para pengunjung. Dalam riwayat lain hadis 
itu disampaikan di Ghadir Khum. Dalam riwayat lain 
bahwa hadis itu disampaikan ketika beliau berpidato 
sepulang dari Thaif, seperti telah lewat disebutkan. 
Dan itu semua tidak saling bertentangan, sebab tidak 
ada alasan yang mencegah beliau mengulang-ulang 
penyampaiannnya di berbagai kesempatan itu sebagai 
bentuk perhatian besar beliau terhadap kedudukan Al 
Kitab dan Itrah suci.16

Dibawah ini akan saya sebutkan beberapa contoh 
hadis tersebut.

۞ Hadis Tsaqalain dengan Riwayat Zaid bin Arqam:

1. Imam Muslim dan para muhaddis lain meriwayatkan 
dari Yazid bin Hayyan, ia berkata, “Aku bersama 
Hushain bin Saburah dan Umar bin Muslim 
datang menemui Zaid bin Arqam. Setelah kami 

16 Ash Shawâiq:150 ketika menerangkan ayat keempat 
tentang keutamaan Ahlulbait as.
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duduk, Hushain berkata kepadanya, ‘Wahai Zaid! 
engkau telah mendapatkan kebaikan yang banyak; 
engkau menyaksikan Rasulullah saw., mendengar 
hadis darinya, berperang bersamanya dan shalat 
di belakangnya. Wahai Zaid engkau benar-benar 
telah mendapat kebaikan yang banyak. Wahai Zaid! 
tolong sampaikan kepada kami hadis yang telah 
engkau dengar dari Rasulullah saw.’ Zaid berkata, 
‘Aku telah lanjut usia, dan telah lama berlalu 
masaku, dan aku telah lupa sebagian yang pernah 
aku faham dari Rasulullah saw.. Oleh karenanya, 
apa yang akan aku sampaikan terimalah dan yang 
tidak, maka jangan paksa aku menyampaikannya.’ 
Kemudian Zaid bin Arqam, ia berkata:

ا َبنْيَ َمكََّة  قام رسول اهلل )ص( َيْوًما ِفْيَنا َخِطْيًبا ِبَاٍء ُيْدَعى ُخَّ
َواْلَِدْيَنِة، َفَحِمَد اهلَل َواَْثَنى َعلَْيِه، َوَوَعَظ َوَذكََّر ُثمَّ َقاَل: اَمَّا َبْعُد، 
َااَل اَيَُّها النَّاُس َفِإنََّا اََنا َبَشٌر ُيْوِشُك َاْن َيأِْتَى َرُسْوُل َربِّي َفُأِجْيب، 
َوالنُّْوُر  اْلَُدى  ِفْيِه  اهلِل  ِكَتاَب  اَوََّلَُما  الثََّقَلنْيِ:  ِفْيُكْم  َتاِرٌك  َواََنا 
َفُخُذْوا ِبِكَتاِب اهلِل َواْسَتْمِسُكْوا ِبِه -َفَحثَّ َعَلى ِكَتاِب اهلِل َوَرغََّب 
ِفْيِه- ُثمَّ َقاَل: َواَْهَل َبْيِتى: ُاَذكُِّرُكُم اهلَل ِفى اَْهِل َبْيِتْى، ُاَذكُِّرُكُم 

اهلَل ِفى اَْهِل َبْيِتْى، ُاَذكُِّرُكُم اهلَل ِفى اَْهِل َبْيِتْى....

“Pada suatu hari Rasulullah saw. berdiri di hadapan 
kami di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum 
seraya berpidato. Maka beliau memanjatkan puja 
dan puji atas Allah, menyampaikan nasihat dan 
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peringatan. Kemudian beliau bersabda, ‘Ketahuilah 
-wahai manusia- sesungguhnya aku hanya seorang 
manusia; aku merasa bahwa, utusan Tuhanku 
(malaikat maut) akan segera datang dan aku akan 
memenuhi panggilan itu. Dan aku tinggalkan 
padamu ats tsaqalain; yang pertama, Kitabullah, di 
dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambil 
dan berpegang teguhlah dengan Kitabullah.’ Lalu 
beliau menganjurkan [kami] agar berpegang teguh 
dengan Kitabullah; kemudian beliau melanjutkan, 
‘Dan Ahlulbaitku; kuperingatkan kalian akan 
Ahlulbaitku (beliau ucapkan ini tiga kali)....’”17

2. Dalam riwayat dengan jalur lain terdapat tambahan 
setelah kata Kitabullah:

كتاُب اهلِل فيِه اُلَدى و النُّْوُر، َمْن اْسَتْمَسَك ِبِه و َأَخَذ ِبِه كاَن 
. على اُلَدى َو َمن َأْخَطَأُه َضلَّ

17 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya, bab 
Fadhail Ali bin Abi Thalib,2/362. Dan pada naskah yang 
dicetak bersama syarahnya pada,15/180. Imam Muslim 
dalam bab tersebut meriwayatkan hadis Tsaqalain 
dengan empat redaksi dari beberapa jalur dari Zaid bin 
Arqam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama 
lain, di antaranya dalam:
1. Sunan; Al Hafidz ad Darimi, 2/431, bab Fadhail al 

Qur’an.
2. Musnad; Ahmad bin Hambal, 4/367 dan 371.
3. Al I’tiqad; Al Baihaqi;163 dan Sunannya,1/113 dan, 

2/148 dengan sanad bersambung kepada Abu Hayyan 
at Taimi.
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“Kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan 
cahaya. Barangsiapa berpegang teguh dan mengambilnya ia 
berada di atas hidayah dan barang siapa salah/menyimpang 
darinya pasti ia sesat.”

3. Pada riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan 
dengan tambahan: 

كتاُب اهلِل َعزَّ و َجلَّ َمِن اّتَبَعُه كان َعَلى اُلَدى َو َمْن َتَرَكُه كان 
علَى َضاَلَلٍة.

“Kitabullah –Azza wa Jalla- barang siapa mengikutinya 
ia berada di atas petunjuk dan yang meninggalkannya ia 
berada di atas kesesatan.”

Keterangan:

Setelah menyebutkan hadis Zaid bin Arqam di 
atas, as Samhudi berkomentar, “Hadis ini diriwayatkan 
oleh Muslim dari banyak jalur...”, Dan al Hakim juga 
meriwayatkannya dalam al Mustadrak dari tiga jalur 
yang untuk semuanya ia menegaskan, “Ia adalah 
hadis sahih berdasarkan syarat syaikhain (Bukhari dan 
Muslim) namun keduanya tidak meriwayatkannya.” 
Kemudian ia menyebutkan ketiga riwayat itu.18

18 Jawahir al ‘Iqdain: 232-233.
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Dan ketika Rasulullah saw. pulang dari Haji 
Wada’, dan beristirahat di tempat yang bernama Ghadir 
Khum (telaga Khum), beliau memerintahkan didirikan 
beberapa kemah besar, Lalu beliau berkhotbah dengan 
khotbah yang panjang, di antaranya beliau berseru:

اَْكَبُ  َأَحُدُهَما  الثََّقَلنْيِ:  ِفْيُكْم  َتَرْكُت  َقْد  ِإنِّى  َفُأَجْبُت  ُدِعْيُت  َكأَنِّى 
ِمَن ْاأَلَخِر ِكَتاُب اهلِل َتَعاىَل َوِعْتَِتى. َفاْنُظُرْوا َكْيَف خَتُْلُفْوِنى ِفْيِهَما، 

َفِإنَُّهُما َلْن َيْفَتَِقا َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ اْلَْوَض.

“Kurasa seakan-akan aku segera dipanggil (Allah), 
dan segera pula aku memenuhi panggilan itu. Maka 
sesungguhnya aku telah tinggalkan padamu ats tsaqalain, 
yang satu lebih besar (lebih agung) dari yang lain, yaitu 
Kitabullah dan Itrah-ku. Maka perhatikanlah bagaimana 
perlakuanmu terhadap keduanya sepeninggalku, karena 
keduanya tidak akan berpisah sehingga datang menjumpaiku 
di telaga; al haudh.

Kemudian beliau bersabda:

إنَّ اهلَل َمْواَلَي، َو أنا َوِليُّ ُكلِّ ُمْؤِمٍن.

“Sesunguhnya Allah adalah Maulaku dan aku adalah  
Wali/pemimpin setiap Mukmin.”

Kemudian Nabi mengambil tangan Ali ra. dan 
bersabda:
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َمْن ُكْنُت َوِليَُّه َفَهَذا َوِليُُّه. أللهم واِل َمْن والُه و عاِد َمْن عاداُه.

“Barang siapa aku pemimpinnya maka dia ini (Ali) juga 
pemimpinnya. Ya Allah bimbinglah yang menjadikannya 
pemimpin dan musuhilah yang memusuhinya.”

Abu Thufail (perawi) berkata kepada Zaid, 
“Apakah engkau mendengarnya sendiri dari Rasulullah 
saw.?” Zaid menjawab, “Ya. Tiada seorang pun di 
sekitar pohon itu melainkan ia menyaksikan dengan 
kedua matanya dan mendengarnya dengan kedua 
telingannya.”

Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh: 

1. An Nasai’ dalam Khashâish Amîril Mukminîn: (cet 
Dar al Baz, Makkah al Mukarramah Saudi: 72-73 
nomor hadis: 74 dan dikukuhkan kesahihannya 
oleh muhaqqiq-nya Abu Ishaq al Hawaini.)

2. Al Hakim, dalam Mustadrak-nya, dari Zaid bin 
Arqam, 3/109 dengan keterangan, “Hadis ini shahih 
sesuai syarat Bukhari dan Muslim, tapi keduanya 
tidak meriwayatkannya.” Hadis ini juga diakui 
keshahihannya oleh adz Dzahabi dalam Talkhîsh al 
Mustadrak (ringkasan al Mustadrak).
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3. Ibnu Abi ‘Ashim dalam as Sunnah, sebagai hadis ke: 
1365.

4. Ibnu Hajar al Haitami dalam Ash Shawaiq:150, cet. 
Maktabah al Qahirah.
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Dalil 14
Hadis Safînah:

Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Dzarr, 
ia berkata, “Aku mendengar Rasululah saw. besabda:

َأآل ِإنَّ َمَثَل َأْهِل بيِتْ فيُكْم َمَثُل َسفيَنِة ُنوٍح ِف َقْوِمِه، َمْن َرِكَبها َنَا 
ٍة ِفْ َبِنْ ِاْسَراِئْيَل . و َمْن خَتَلََّف َعْنها َغِرَق َو َمَثُل َباِب ِحطَّ

“Ketahuilah sesungguhnya perumpamaan Ahlulbait-
ku di tengah-tengah kalian bagaikan bahtera Nuh di tengah-
tengah kaumnya, barang siapa berlayar bersamanya ia 
selamat dan barang siapa ketinggalan (tidak mau berlayar 
berasamanya) ia tenggelam. Dan mereka bagaikan pintu 
(pengampunan) Hitthah pada Bani Israil.”19

19 HR. Al-Hakim, Al Mustadrak,3/163 hadis no.4720 dan 
dan ia menshahihkannya berdasarkan syarat Imam 
Muslim, Ibnu Syahr Asyub. Manaqib.1,295, An-Nabhani, 
Al Arba›un Hadisan: 216 dari riwayat Ath Thabarani, 
tafsir Ibnu Katsir,4/123, Majma’ az Zawâid,9/168, tafsir 
Rûh al Ma’âni,25/32 dan ash Shawâiq al Muhriqah; Ibnu 
Hajar al Haitami: 152-153.
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Keterangan:

Komentar Ibnu Hajar

Ibnu Hajar berkata “Telah datang dari banyak 
jalur sebagiannya menguatkan sebagian yang lain 
bahwa “perumpamaan Ahlulbait-ku di tengah-tengah 
kalian bagaikan bahtera Nuh”…. 

(dan setelah menyebutkan beragam redaksi dan 
jalur hadis ini, ia berkomentar:) 

ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرفهم 
وأخذ بهدي علمائهم نا من ظلمةالخالفات، ومن ختلف عن ذلك 

غرق ف حبر كفر النعم، وهلك ف مفاوز الطغيان.

“Dan sisi penyerupaan/disamakannya Ahlulbait 
dengan behtera Nuh dalam hadis-hadis yang telah lewat 
adalah: barang siapa mencintai mereka, mengagungkan 
mereka sebagai terima kasih atas nikmat yang diberikan 
oleh pengagung mereka saw. dan mengambil petunjuk 
dengan bimbingan ulama dari mereka pastilah ia selamat 
dari kegelapan penentangan (agama). Dan barangsiapa 
meninggalkannya (enggan menaiki bahtera) pastilah ia akan 
tenggelam dalam lautan kekafiran nikmat dan binasa dalam 
gurun pasir penyimpangan/penentangan.”20

20 Ash Shawâiq:152-153
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Kemontar al Ujaili:

Dalam keterangannya, Al ‘Ujaili berkomentar, 
“Mereka adalah bahtera keselamatan, tali pegangan 
dan pendamping Al Qur’an hingga menjumpai beliau 
di Haudh. Dan Nabi saw. telah menganjurkan untuk 
berpegang teguh dengan mereka, berlayar dengan 
bahtera mereka, mengambil petunjuk dari mereka, 
mengedepankan mereka dan belajar dari mereka. 
Maka tidak mungkin beliau memeritah kita berpegang 
dengan tali yang putus atau menaiki perahu yang 
bocor, atau mengambil hawa nafsu si pembid’ah, atau 
mengedepankan seorang yang sesat dan atau belajar 
dari seorang yang menyalahi sunnah!”.

“Dan kesimpulan dari hadis Safinah dan 
hadis Tsaqalain ialah: Anjuran untuk bergantung 
dengan tali kecintaan dan ilmu Ahlulbait, mengambil 
petunjuk ulama mereka dan kemuliaan akhlak dan 
karakter mereka. Maka barang siapa mengambil ini 
pasti ia selamat dari kegelapan pembangkangan dan 
melaksanakan kewajiban bersyukur atas nikmat, dan 
barang siapa enggan berlayar/meninggalkan Ahlulabit 
pasti ia akan tenggelam dalam lautan kekufuran dan 
gelombang pembangkangan dan ia berhak mendapat 
neraka. Dan telah datang (hadis) bahwa membenci 
mereka menyebabkan dicampakkannya seorang ke 
dalam neraka, dan setiap amal perbuatan tanpa didasari 
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berwaliyah kepada mereka tidak akan pernah diterima, 
setiap Muslim akan dimintai pertanggun-jawaban akan 
kecintaan kepada mereka…”

“Dan karena beliau memerintah kita untuk 
mendahulukan mereka, maka mengakhirkan mereka 
dari kedudukan dan maqam-maqam mereka yang 
mulia adalah penentangan terhadap Syari’at. Dan di 
antara maqam-maqam mereka adalah mereka selalu 
bergandeng dengan Al Qur’an, berkesinambungan 
penyucian mereka dari dosa/maksiat dan bid’ah, baik 
sejak awal atau di akhir, dan (di antara maqam-maqam 
mereka) adalah keharusan berpegang teguh dengan 
mereka dan meyakini bahwa mereka adalah bahtera 
penyelamat. Dan barang siapa mengatakan selain ini 
maka telah mengakhirkan yang didahulukan Allah dan 
Rasul-Nya…”

Beliau juga menerangkan titik keserupaan antara 
“bahtera Nuh” dengan Ahlulbait as.:

 “Dan titik kesamaan mereka dengan “bahtera 
Nuh” ialah barang siapa mencintai mereka, 
mengagungkan mereka -sebagai rasa syukur atas 
nikmat yang diberikan pemulia mereka Nabi saw. dan 
mengambil hidayah/petunjuk ulama dari kalangan 
mereka, pastilah ia selamat dari kegelapan penentangan 
dan barang siapa enggan berlayar beramasa mereka 
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pasti ia tenggelam dalam lautan kekufuran nikmat dan 
akan binasa dalam gurun pasir pembangkangan.”21

Komentar Sayyid Allamah Syihabuddîn al Alawi: 

Al Allamah Abu Bakar bin Syihabuddîn Al Alawi 
berkata, “Dan rahasia penyerupaan Ahlulbait a.s dengan 
bahtera Nuh a.s ialah bahwa keselamatan dari bencana 
topan akan diperoleh mereka yang menaiki bahtera 
tersebut, dan barangsiapa dari umat ini berpegang 
teguh dengan Ahlulbait Nabi saw. dengan mengambil 
petunjuk dari mereka sebagaimana yang diperintahkan 
oleh Nabi saw. dalam hadis-hadis yang telah lewat, 
ia pasti selamat dari kegelapan penyimpangan, dan 
yang meninggalkan mereka dan berjalan pada selain 
jalan mereka, tidak mengakui hak-hak mereka ia 
pasti tenggelam di samudra penyimpangan dan akan 
dimasukkan ke dalam neraka.”22

21 Nafahât Al Azhâr, 4/110-111 menukil dari Dzakhîratul 
Ma’âl. Dan pernyataan serupa juga disampaikan oleh 
Ibnu Hajar dalam Shawaiq-nya dan As Samhudi dalam 
Jawâhir Al ‘Iqdain-nya.

22 Rasyfat ash-Shâdi: 80.
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Dalil 15
Ahlulbait as. Adalah Pengaman Bagi Umat Islam

Dalam banyak sabdanya, Nabi saw. menerangkan 
fungsi kendali dan pengaman yang diperankan 
Ahlulbait as.

Nabi saw. bersabda:

َماِء َواَْهُل َبْيِتى اََماٌن أَلْهِل اأَلْرِض. اَلنُُّجْوُم اََماٌن أَلْهِل السَّ
“Bintang-bintang adalah pengaman bagi penghuni 

langit dan Ahlulbaitku adalah pengaman bagi penghuni 
bumi.”23

Dalam hadis lain, Rasulullah saw. bersabda:

َماِء َواَْهُل َبْيِتى اََماٌن أُلمَِّتى. اَلنُُّجْوُم اََماٌن اَلْهِل السَّ
“Bintang-bintang adalah pengaman bagi penghuni 

langit dan Ahlulbaitku adalah pengaman bagi umatku.”

23 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Manâqib 
dari Imam Ali as..
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Dalam redaksi lain diriwayatkan:

َماِء، َفِإَذا َذَهَبْت اََتاَها َما ُيْوَعُدْوَن. َواََنا اََماٌن  اَلنُُّجْوُم اََماٌن اَلْهِل السَّ
أَلْصَحاِبى َماُكْنُت، َفِإَذا َذَهْبُت اَتَاُهْم َما ُيْوَعُدْوَن، َواَْهُل َبْيِتى اََماٌن 

أُلمَِّتى َفِإَذا َذَهَب اَْهُل َبْيِتى اََتاُهْم َما ُيْوَعُدْوَن.

“Bintang-bintang sebagai pengaman bagi penghuni 
langit. Jika (apabila) bintang-bintang itu sirna, datanglah 
kehancuran yang dijanjikan atas mereka. Dan aku adalah 
pengaman bagi sahabat-sahabatku. Jika aku pergi (wafat), 
datanglah kepada mereka apa yang dijanjikan (berupa 
bahaya). Dan Ahlulbaitku adalah pengaman bagi umatku. 
Jika mereka pergi (ke rahmatullah), datanglah kepada umatku 
apa yang dijanjikan.

Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari Jabir 
bin Abdillah ra.

Dalam redaksi keempat, Rasulullah saw. 
bersabda:

ِمَن  اُلمَِّتى  اََماٌن  َبْيِتى  َواَْهُل  اْلَغْرِق  ِمَن  اأَلْرِض  اَلْهِل  اََماٌن  اَلنُُّجْوُم 
ِحْزَب  َفَصاُرْوا  آْخَتلَُفْوا  اْلَعَرِب  ِمَن  َقِبْيَلٌة  َخالََفْتَها  َفِاَذا  ْااِلْخِتاَلِف، 

اِْبِلْيَس .

“Bintang-bintang (di langit) adalah petunjuk 
keselamatan bagi penghuni bumi dari bahaya tenggelam. 
Dan Ahlulbaitku adalah penyelamat umatku dari bahaya 
perselisihan dan perpecahan. Bila salah satu dari kabilah-
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kabilah Arab menyeleweng dan menentang, niscaya mereka 
akan bercerai berai dan menjadi kelompok iblis.”24

Ibnu Hajar menegaskan bahwa yang dimaksud 
dengan Ahlulbait as. yang mereka itu berfungsi sebagai 
pengaman adalah para ulama dari mereka, sebab 
mereka bagaikan bintang yang apabila ia sirna pastilah 
kebinasaan akan dialami oleh penduduk bumi ini. Ia 
berkata:

حيتمل أن الراد بأهل البيت الذين هم أمان، علماؤهم ألنهم الذين 
يهتدى بهم كالنجوم، والذين اذا فقدوا جاء أهل األرض من اآليات 
ما يوعدون .... وذلك عند نزول الهدي لا يأتي فيأحاديثه أن عيسى 

يصلي خلفه ويقتل الدجال ف زمنه، وبعد ذلك تتابع اآليات.
 “Kuat kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan 

Ahlulbait yang berfungsi sebagai pengaman adalah para 
ulama dari mereka, sebab merekalah yang layak dijadikan 
petunjuk seperti bintang-bintang. Dan apabila mereka hilang 
(wafat semua) maka datanglah tanda-tanda yang Allah 
janjikan kepada penduduk bumi…. Dan itu terjadi ketika 
turun/munculnya al Mahdi, seperti akan dijelaskan dalam 
banyak hadis bahwa Isa akan shalat di belakang Al Mahdi dan 
membunuh Dajjal di zamannya. Setelah itu bertubi-tubilah 

24 Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, diantaranya 
Al-Hakim, dalam Al-Mustdrak,3/149, dari Ibnu Abbas, 
dan ia berkata,”Sanadnya shahih, tapi Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya.” 



58 ~ Mengapa Aku Memilih Mazhab Ahlulbait ~

tanda-tanda kiamat.” 25

Jadi dengan demikian fungsi keberadaan 
Ahlulbait as. di tengah-tengah umat manusia sangatlah 
sentral dan menentukan kestabilan jagat alam. 
Sebagaimana juga Ahlulbait as. sebagai pengaman 
umat dari perpecahan dan perselisihan dalam agama!

Ibnu Hajar juga menegaskan ketika menerangkan 
hadis Tsaqalain bahwa di sepanjang masa, pastilah 
selalu ada seorang –minimal- dari kalangan Ahlulbait 
yang mampu menjalankan fungsi sebagai pendamping 
Al Qur’an, Pengaman umat dan jagat alam dan sebagai 
bahtera Nuh!26

25 As Shawâiq:152.
26 Ibid. 151.
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Dalil 16-20
Hadis Keharusan Berwilayah Kepada Imam Ali as.

۞ Riwayat Ibnu Abbas ra.

Ath Thabarani meriwayatkan dalam al  Mu’jam 
al Kabir-nya dan ar Râfi’i dalam Musnad-nya dengan 
sanad bersambung kepada Ibnu Abbas ra. ia berkata, 
Rasulullah saw. bersabda:

َمْن َسرَُّه أْن حَييا حياتي ويوَت َماتي، َوَيْسُكَن َجنََّة َعْدٍن َغَرَسها 
َربِّي، َفلُْيواَل عِلياً ِمْن َبعدي، َو لُْيواِل َوِليَُّه، َولَْيْقَتِد ِبَأْهِل َبْيت ِمن 
َوِعلِْمي،  َفْهِمْي  ُرِزُقوا  َو  ِطْيَنِت،  ِمْن  ُخِلُقوا  ِعْتَتي،  َفإنَُّهم  بعدي، 
َفَوْيٌل لِلُْمَكذِِّبنْيَ ِبفَضْلِهْم ِمن أمَِّت، القاِطِعني ِفْيِهم ِصَلِت، اَل أَناَلُُم 

اهلُل َشفاَعِت. 

“Barang siapa ingin hidup seperti hidupku dan 
mati seperti matiku dan menempati surga Adan yang 
(pepohonannya) ditanam  oleh Tuhaku, hendaknya ia 
berwilayah kepada Ali (menjadikannya pemimpin) dan 
hendaknya ia berwilayah kepada walinya dan mengikuti 
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Ahlulbaitku sepeninggalku. Karena mereka adalah Itrahku. 
Mereka diciptakan dari tanahku dan dianugerahi kefahaman 
seperti kefahamanku. Maka celakalah orang-orang dari 
umatku yang mendustakan keutamaan mereka, yang 
memutus tali penyambungku dengan mereka. Semoga Allah 
tidak memberikan syafa’at-ku untuk mereka.”27

۞ Hadis Riwayat Ziyad bin Mathraf

Ibnu Mathîr, al Bârûdi, Ibnu Jarir ath Thabari, 
Ibnu Syâhîn dan Ibnu Mandah meriwayatkan dari 
jalur Ishaq dari Ziyâd bin Mathraf, ia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah saw. bersabda:

َمْن َأَحبَّ أْن حَييا َحياتي وَيوَت ِمْيَتِت وَيْدُخَل الَّنََّة الت وعدني 
َلْن  فإنَُّهم  بعده،  ِمن  وُذرَِّيَتُه  َعِلياً  َفلََيَتولَّ  اللِد  جنُة  وهي  ربي، 

ُيِْرُجْوُكم ِمن باِب ُهًدى، ولن ُيْدِخلوكم باَب َضالَلٍة . 

27 Hadis ini telah diriwayatkan oleh:
Imam Ahmad dalam Musnad dan kitab Manâqib seperti 
dikatakan Ibnu Abi al Hadid al Mu’tazili dalam Syarah 
Nahjul Balaghah-nya,2/ 449.; Abu Nu’aim al Isfahâni 
dalam Hilyah al Awliyâ’,1/86.; Ibnu ‘Asâkir dalam 
Târîkh Damasqus,2/95 hadis no.679.; Al Haitsami dalam 
Majma’az Zawâid,9/108.; Al Muttaqi al Hindi dalam 
Kanzal ‘Ummâl,6/217 hadis no. 3819 dan juga disebutkan 
dalam ringkasannya; Mukhtashar Kanzal ‘Ummâl (dicetak 
dipinggir Musnad Ahmad,5/94).; Al Kinji asy Syafi’i dalam 
Kifâyah ath Thâlib,:214.; Syeikhul Islam Al Hamawaini 
dalam Farâid as Simthain,1/53 bab 5, hadis no. 18.; Dan 
banyak ulama selain mereka.
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“Barang siapa ingin hidup seperti hidupku dan mati 
seperti matiku dan masuk surga ‘And yang dijanjikan 
Tuhanku, yaitu surga keabadian, maka hendaknya ia 
menjadikan Ali dan keturunanya setelahnya sebagai 
pemimpin. Karena mereka tidak akan mengeluarkan kalian 
dari pintu hidayah dan tidak akan memasukkan kalian ke 
dalam pintu dhalâlah, kesesatan.”28

Tanggapan Atas Pencacatan Ibnu Hajar al Asqallâni

Ketika menyebut hadis ini Ibnu Hajar berkata:

قلت ف إسناده حييى بن يعلى احملاربي وهو واه.
“Aku berkata, “Pada sanadnya terdapat Yahya 

bin Ya’la al Muhâribi, ia lemah.”

Pencacatan Ibnu Hajar atas Yahya tersebut terasa 
aneh dan tidak beralasan. Sebab Yahya bin Ya’la al 
Muhâribi disepakati para ulama adalah tsiqah. Imam 
Bukhari telah meriwayatkan hadis darinya dalam 
bab Umrah Hudaibiyah (5/65), dan Muslim juga 

28 Hadis ini telah diriwayatkan oleh:
Al Muttaqi al Hindi dalam Kanz al ‘Ummâl,6/155 hadis 
no.2578 dan juga disebutkan dalam ringkasannya; 
Mukhtashar Kanz al ‘Ummâl (dicetak dipinggir Musnad 
Ahmad, 5/32).; Al Khawârizmi dalam Manâqib; 34.; Al 
Qandûzi al Hanafi dalam Yanâbi’ al Mawaddah:149 dan 
150.; Ibnu Hajar al Asqallâni dalam al Ishâbah,1/541 
ketika menyebut sejarah hidup Ziyâd bin Mathraf.
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meriwayatkan darinya dalam bab Hudûd (2/51). Adz 
Dzahabi pun menegaskan ketsiqahannya dengan tanpa 
bersusah payah mengemukakan dalil dan bukti (Mizân 
al I’tidâl, 4/415). Al Qaisarâni menggolongkannya 
dalam daftar perawi yang diandalkan Syaikhain 
(Bukhari&Muslim).

Jadi pencacatan itu tidak dapat diterima. 

۞ Hadis Riwayat Zaid bin Arqam:

Al Hakim, ath Thabarani, Abu Nu’aim, Ibnu 
‘Asâkir, Al Hamawaini, al Haitsami dan sekelompok 
ulama lain meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam, 
ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda:  

من أراد أن حييا حياتي، ويوت موتي، ويسكن جنَة اُلْلِد الت 
َوَعَدني َربي، فلَْيَتَولَّ علي بَنأبي طالب، فإنه لْن ُيِْرَجكم ِمن ُهًدى، 

ولن ُيْدِخَلكم ِف َضالَلٍة.

“Barang siapa ingin hidup seperti hidupku, mati seperti 
matiku dan menempati surga keabadian yang dijanjikan 
Tuhanku hendaklah ia menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai 
walinya. Karena ia tidak akan mengeluarkan kalian dari 
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petunjuk dan memasukkan kalian ke dalam kesesatan.”29

۞ Hadis Riwayat Ammâr bin Yâsir ra.:

Sekelompok ulama dan ahli hadis, di antaranya 
ath Thabarani, Ibnu ‘Asâkir, Ibnu al Maghâzili, al 
Haitsami, al Hamawaini dan lainnya meriwayatkan 
dari Ammâr bin Yâsir ra, ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: 

َتَوالَُّه  َفَمْن  طالب،  ْبِنأبي  عِلّي  ِبِوالَيِة  وَصدََّقِن  بي  أَمَن  َمن  ُأْوِصي 
فَقْد توالني، ومن توالني فقد توىلاهلَل، ومن أَحبَّه فقد أحبَّن، ومن 
أحبن فقد أحب اهلل، ومن أَْبَغَضُه َفقد أبغضن ومن أبغضن فقد 

. أبغض اهلَل َعزَّ َوَجلَّ

29 Hadis ini telah diriwayatkan oleh banyak ulama di 
antaranya:
Al Hakim dalam Mustadrak,3/128 dan ia berkata:

 هذا حديث صحيح االسناد ول يرجاه 
“Hadis ini shahih sanadnya akan tetapi keduanya 
(Bukhari & Muslim) tidak meriwayatkannya.”; 
Ath Thabarâni dalam al Mu’jam al Kabir.; Abu Nu’aim 
dalam Fadhâil ash Shahâbah.; Ibnu ‘Asâkir dalam Târîkh 
Damasqus,2/99 hadis no.602.; Al Hamawaini dalam 
Farâid as Simthain,1/55 hadis no.20.; Al Haitsami dalam 
Majma’ az Zawâid,9/108.; Al Muttaqi al Hindi dalam Kanz 
al ‘Ummal,6/155 hadis no.2577.; Dan juga disebutkan 
dalam Mukhtashar Kanz al ‘Ummâl (dicetak dipinggir 
Musnad Ahmad,5/32)
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“Aku wasiatkan kepada siapapun yang beriman 
kepadaku dan mempercayaiku agar berpegang dengan 
wilayah/kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Barang siapa 
berwilayah kepadanya berarti ia berwilayah kepadaku, dan 
siapa berwilayah kepadaku berarti ia berwilayah kepada 
Allah. Siapa yang mencintainya berarti ia mencintaiku, 
dan yang mencintaiku berarti ia mencintai Allah. Barang 
siapa membencinya berarti ia membenciku dan siapa yang 
membenciku berarti ia membenci Allah –Azza wa Jalla-.”30

۞ Hadis Riwayat Ammâr bin Yâsir ra.:

Ibnu ‘Asâkir dan Ath Thabarani meriwayatkan 
dengan sanad bersambung kepada Muhammad bin Abi 
Ubaidah bin Muhammad bin Ammâr dari ayahnya dari 
kakeknya dari Ammâr bahwa ia berkata, “Rasulullah 
saw. bersabda:

30 Hads ini telah diriwayatkan oleh:
Ath Thabarani dalam al Mu’jam al Kabir.; Ibnu ‘Asâkir 
dalam Târîkh Damasqus,2/93 hadis no.594 dan 595.; 
Ibnu al Maghâzili dalam Manâqib:230 hadis no.277 
dan 279.; Al Haitsami Majma’ az Zawâid,9/108.; Al 
Hamawaini dalam Farâid as Simthain,1/291 hadis 
no.229 dengan sedikit perbedaan redaksi.; Al Muttaqi 
al Hindi dalam Kanz al ‘Ummâl,6/154 hadis no.2571.; 
Husamuddîn dalam Muntakhab Kanz al ‘Ummâl, (dicetak 
dipinggir Musnad Ahmad,5/32)
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ألَّلُهمَّ َمن آمن بي وصدقن، فلَْيَتَولَّ َعِليَّ بَن أبي طالب، فإن ِوالَيَتُه 
ِواليِت، وواليت واليُة اهلل تعاىل. 

“Ya Allah, orang yang beriman kepadaku dan 
mempercayaiku hendkaknya ia menjadikan Ali bin Abi Thalib 
sebagai walinya. Karena kewaliannya adalah kewalianku dan 
kewalianku adalah kewalian Allah –Ta’alâ-.””31

Setelah memperhatikan hadis-hadis Nabi Saw.  di 
atas, tentu saya tidak akan meninggalkan Ahlulbait as.

Saya akan menjadikan mereka sebagai para 
pemimpin agama, karena mereka -seperti disabdakan 
Nabi Saw.- tidak akan menjerumuskan kita ke dalam 
kesesatan. Mereka akan selalu membimbing umat 
manusia menuju sorga; kampung kebahagiaan abadi.

31 Hadis tersebut dapat Anda temukan dalam Kanz al 
‘Ummâl,6/155 hadis no. 2576 dan juga dalam Muntakhab-
nya dan Tarikh Damasqus,2/191 hadis 591.
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Dalil 21
Kepemimpinan Rasulullah Saw. dan Ahlulbait as.

Hadis Riwayat Hudzaifah bin Yamân ra.:

Para ulama di antara mereka Mulla dalam kitab 
Sîrah-nya dan Abu Muhammad dalam kitab as Sunnah-
nya meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ra. sebuah 
hadis panjang yang memuat pidato Nabi saw., di antara 
isinya sebagai berikut:

يا أيها الناُس إنَّ الَفْضَل والَشَرَف واْلَْنِزَلَة والِواليةِ لَرُسوِل اهلِل وُذرَِّيِتِه، 
َفال َتْذَهَبَّ ِبُكُم األباِطْيلُ.

“Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya keutamaan, 
kemuliaan, kedudukan agung dan kepemimpinan adalah hak 
Rasulullah dan keturunannya. Maka jangan sampai kalian 
hanyut terseret kebatilan-kebatilan.”

Hadis di atas dapat Anda jumpai dalam:

1. Ash Shawâiq:176, pada maqshad ke empat dalam tafsir 
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ayat al Mawaddah (ayat ke 14 yang turun tentang 
keutamaan Ahlulbait as.), pada Bab 11 pasal satu 
dari riwayat Abu Syeikh.

2. Nadzmu Durar as Simthain; az Zarandi al Hanafi al 
Madani: 208 pada pasal Dzikru Ma Warada Fi Fadhli al 
Husain -Radhiyallah ‘Anhu- (pasal penyebutan hadis-
hadis yang datang tentang keutamaan Husain ra.), 
dari riwayat Abu Muhammad dalam Sirah-nya.

3. Yanâbi’ al Mawaddah:169 dan 309.

Dan peringatan Nabi saw. pada akhir hadis di 
atas layak menjadi renungan bagi kita semua dan agar 
tidak kita lupakan! Jangan sampai kebatilan menyeret 
kita ke jurang penentangan kepemimpinan Ahlulbait 
as. yang telah Allah tetapkan bagi mereka!

Sabda Nabi Saw. di atas menjadi pijakan Imam 
Ali as. ketika beliau menetapkan bahwa kepemimpinan 
umat adalah hak Ahlulbait as. [Baca kembali Dalil 7].
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Dalil 22
Ahlulbait as. Penyelamat dari Kesesatan

Hadis Riwayat Umar bin al Khaththab

Sekelompok ulama di antaranya Mulla dalam 
Sirah-nya meriwayatkan dari sahabat Umar bin al 
Khaththab bahwa Nabi saw. bersabda:

ِفْ ُكلِّ َخَلٍف ِمن ُأمَِّت ُعدوٌل ِمن أْهِل َبْيِت، َيْنَفوَن َعن هذا الدِّْيِن 
إنَّ  و  ااَل  الاِهِلني.  َوتأِوْيَل  اْلُْبِطِلنْيَ،  واْنِتحاَل  الِّنْي،  الضَّ َتِْرْيَف 

أَِئمََّتُكم َوْفُدُكم إىَل اهلِل، َفاْنُظُروا َمْن ُتْوِفُدْوَن.

“Pada setiap generasi dari umatku ada orang-orang 
adil dari Ahlulbaitku, mereka menghilangkan dari agama 
ini penyimpangan kaum sesat, penambahan kaum pembatil 
dan penakwilan menyimpang kaum jahil. Ketahuilah bahwa 
para imam kalian adalah delegasi yang membimbing kalian 
menuju Allah, maka perhatikan siapa yang kalian jadikan 
delegasi.”
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Hadis di atas dapat Anda temukan dalam ash 
Shawâiq:150 dan 151 ketika menafsirkan ayat ke 4 dari 
riwayat Mulla dalam Sirah-nya, juga Dzakhâir al ‘Uqba; 
Muhibbuddîn ath Thabari:17  dari Mulla.

Keterangan:

Bahaya Trio Penyesat Umat!

Dalam hadis di atas ditegaskan bahwa agama 
Islam terancam oleh tiga penyimpangan yang 
diakibatkan “Trio Penyesat” yang akan memangsa 
setiap yang menjauhkan diri dari bimbingan para imam 
yang ditunjuk Allah SWT. Mereka itu adalah:

1. Kaum Sesat, dengan penyimpangan tafsir agama 
yang disengaja untuk menyesatkan para pejalan di 
padang pasir luas tak bertepi menuju hidayah Allah 
SWT…

2. Kaum Pembatil yang mengaku-ngaku menyandang 
maqam tertentu dan memiliki kedudukan istimewa 
di sisi Allah SWT yang kemudian dengannya mereka 
menjaring kaum yang sedang kebingungan mencari-
cari figur panutannya yang akan menuntunnya 
menuju tepian petunjuk Ilahi dan kebahagian serta 
kedamaian abadi…

3. Kaum Jahil yang memaksa diri menyelami lautan 
ajaran Islam lalu menebak-nebak takwil dan maksud 
ajaran langit.
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Trio penyesat umat ini adalah ancaman serius 
bagi kemurnian dan keterjagaan agama kaum 
Muslimin. Karenanya umat Islam sangat butuh kepada 
para pemimpin yang akan memelekkan mata hati dan 
pikiran mereka akan kejernihan ajaran Al Qur’an dan 
Sunnah, dan tidak lain mereka adalah para imam dari 
Ahlulbait Nabi Muhammad saw.!. Hanya mereka yang 
sanggup membela kemurnian dan kemuliaan agama 
Islam dari tiga ancaman di atas!

Hanya mereka yang dipercaya Allah untuk 
memikul amanat penyelamatan agama dari ancaman 
“Trio Penyesat”!
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Dalil 23
Ayat al I’tishâm Bi Hablillah

Allah SWT berfirman:

َو اْعَتِصُموا حِبَْبِل اهللَِّ َجيعاً َو ال َتَفرَُّقوا 

 “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali  Allah, 
dan janganlah kamu bercerai berai.“ (QS.Âlu Imran;103)

Keterangan:

۞ Tafsir Imam Ja’far ash Shadiq as.

Telah diriwayatkan dari Imam Ja’far ash Shadiq 
as. bahwa beliau menafsirkan maksud kata hablullah 
(tali Allah) dalam ayat di atas dengan para imam suci 
Ahlulbait as.

Ats Tsa’labi meriwayatkan bahwa beliau 
bersabda:

نن حبل اهلل الذي قال َو اْعَتِصُموا حِبَْبِل اهللَِّ َجيعاً َو ال َتَفرَُّقوا
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“Kamilah Hablullah yang difirmankan Allah: “Dan 
berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai.“ 

Ibnu Hajar juga menggolongkannya sebagaia ayat 
yang turun memuat keutamaan Ahlulbait as. Ia berkata

“Ayat Kelima adalah firman Allah:

َو اْعَتِصُموا حِبَْبِل اهللَِّ َجيعاً َو ال َتَفرَُّقوا 

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, 
dan janganlah kamu bercerai berai.“ (QS.Âlu Imran[3];103)

Kemudian ia menyebutkan tafsir Imam Ja’far as. 
di atas dari riwayat ats Tsa’labi dalam kitab Tafsirnya32

Selain oleh ats Tsa’labi, tafsir Imam Ja’far as. 
ini telah diriwayatkan oleh para ulama lainnya, di 
antaranya adalah:

1. Ibnu Hajar Al Haitami dalam Ash Shawâiq Bab 2: 
151-152, Ayat ke 5 yang turun untuk Ahlulbait as.

2. As Samhudi dalam Jawâhir Al Iqdain: 245.

3. Asy Syablanji dalam Nûr al Abshâr:124. Ia berkata: 
“Dan telah datang ayat-ayat dan riwayat-riwayat 
tentang keutamaan mereka (Ahlulbait) selain ayat-
ayat dan riwayat yang sudah lewat. Ats Tsa’labi 

32 Ash Shawâiq:151-152
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meriwayatkan dalam tafsiran firman Allah (3: 103) 
dan Imam Ja’far Ash Shadiq a. s., beliau berkata, 
‘Kamilah Tali Allah.’”

4. Ash Shabbân dalam Is’âf ar Râghîbîn (dicetak 
dipinggiran kitab Nûr al Abshâr: 118

5. Al Hakim Al Hiskani dalam Syawâhid At Tanzîl: 
1/130, hadis no.180.

6. Al Alûsi dalam tafsimya Rûh Al Ma ‘âni: 4/16.

7. Syeikh Muhammad bin Sa’id Babashail Al-
Hadhrami dalam Al Durar al Naqiyyah: 29.

8. Sayyid Allamah Abu Bakar bin Abd. Rahman Ibnu 
Syihabuddin Al Alawi Al Husaini dalam Rasyfat ash 
Shâdi: 25.

9. Sulaiman Al Qanduzi Al Hanafi dalam Yanâbi’ Al 
Mawaddah: 118.

10. Imam Syafi’i seperti akan kami sebutkan nanti.33

۞ Hadis Imam Ali as.

Al Hiskâni, Al Qandûzi Al Hanafi dan sekelompok 
ulama lain meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad 
dari Imam Ali Ar Ridha, dari ayah-ayahnya as. dari 
Imam Ali as., beliau berkata, “Rasulullah saw. bersabda:

33 Rasyfat As Shadi:25, Limâdza Ikhtartu Madzhab A1-
Syî’ah: 25 dan An Nadzarat aI Ilâhiyah fi Al Mamadih Al 
Muhammadiyyah:212.
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َمْن َأَحبَّ َأْن َيْرَكَب سفيَنَة النجاِة و َيْسَتْمِسَك بالُعْرَوِة الُوْثَقى و َيْعَتِصَم 
حِبَْبِل اهلل الَِتنْيِ َفلُْيواِل َعِليَّا َبْعِدْي و لُْيعاِد عدَوُه، و لَْيَأَتَّ باألِئمَِّة 
اُلداِة ِمن ُوْلِدِه، َفِإنَُّهْم ُخلَفاِئْي و أَْوِصياِئْي و ُحَجُج اهلل على َخلِْقِه 
و  ِحْزُبُهم حزِبي،  النَِّة.  إىل  األتِقياِء  قادُة  و  ُأمَِّتْ  سادة  و  بْعِدْي 

حزِبي حزب اهلِل، َوحزب أْعداِئِهم حزُب الشيطاِن.

“Barang siapa ingin untuk berlayar dengan “bahtera 
Nuh”, menggenggam tali yang kokoh dan berpegang dengan 
hablullah, tali Allah yang kuat maka hendaknya ia berwilayah 
(berpemimpin dengan) Ali setelahku, dan hendaknya ia 
memusuhi musuh Ali, dan hendaknya ia berma’mum dengan 
para imam dari keturunan pembawa hidayah dari keturunan 
Ali, karena sesunguhnya mereka adalah para Khalifahku, para 
pengemban wasiat (kepemimpinanku), hujjah-hujjah Allah 
atas hamba-hamba-Nya setelahku, para penghulu umatku, 
pemimpin kaum bertaqwa menuju surga. Partai (golongan) 
mereka adalah partaiku dan partaiku adalah partai Allah, dan 
partai musuh-musuh mereka adalah partai setan!”34

۞ Tafsir Imam Syafi’i:

Imam Syafi’i juga menegaskan bahwa 
Hablullah dimaksud adalah berwilayah (mengakui 
kepemimpinan) Ahlulbait as., seperti beliau abadikan 

34 Syawahid at Tanzîl,1/130 hadis no.177 dan Yanâbi’:258.



77~ Abdul Hadi Singoputro ~

dalam bait-bait syair indah beliau:35

ــِر اْلَغيِّ َواْلَْهـِل َمَذاِهُبهْم ِفْ َاحْبُ   َولَّا َرأَْيُت النَّاَس َقــْد َذَهَبْت ِبِهــمْ 

َوُهْم اَْهُل َبْيِت الُْْصَطَفى َخاَتِ الرُُّسِل 	 َرِكْبُت َعَلى اْسِم اهللَِّ ِفْ ُسُفِن النََّجا 

ـــِك ِباْلَْبـــِل َكَما َقْد ُاِمْرَنا ِبالتََّمسُّ 	 َواَْمَسْكُت َحْبـَل اهللَِّ َوُهَو ِواَلُؤُهمْ 

َوَنيًِّفا َعَلى َما َجــــاَء ِفْ َواِضِح النَّْقِل 	 ِاَذا اْفَتََقْت ِفْ الدِّْيِن َسْبُعْوَن ِفْرَقــةً 

َفُقـْل ِلْي َيــاَذا الّرَجاَحــِة َواْلَعْقــِل 	 َوَلْ َيُك ِبنـــَاٍج ِمْنُهْم َغرْيُ ِفْرَقـةٍ 
ْي 	اَِم الِْفْرَقِة الالَِّتْي َنَْت ِمْنُهْم ؟ ُقْل لـِ أَ ِفْ الِْفْرَقــِة اْلُالَِّك آُل ُمَمَّــدٍ 
َرِضْيُت ِبِهــْم اَل َزاَل ِفْ ِظلِِّهــْم ِظلِّْي 	 َفِاْن ُقْلَت ِفْ النَّاِجنْيَ َفالَْقْوُل َواِحدٌ 

َواَْنَت ِمَن اْلَباِقنْيَ ِفْ اَْوسِع اْلِـــلِّ   َرِضْيُت َعِليًّا ِلْي ِاَماًمــا َوَنْسلَــهُ 

Dan ketika aku menyaksikan manusia terseret oleh 
aliran-aliran mereka  dalam lautan kesesatan dan 

kebodohan…

Aku berlayar dengan nama Allah bersama bahtera 
keselamatan, yaitu Ahlulbait (Nabi) al Mushthafa 

penutup para rasul…

Aku pegang erat-erat tali Allah yaitu berwilayah 
kepada mereka, sebagai telah diperintah kita agar 

berpegang dengan tali itu…

Apabila umat telah berpecah belah menjadi lebih dari 

35 Rasyfat As Shadi:25, Limâdza Ikhtartu Madzhab A1-
Syî’ah: 25 dan A1-Nadzarat AI Ilâhiyah fi Al Mamadih Al 
Muhammadiyyah:212.
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tujuh puluh golongan, seperti datang dalam hadis…

Dan tiada yang selamat melainkan satu golongan…  
Maka katakan kepadaku wahai Anda yang berakal…

Apakah keluarga suci (Nabi) Muhammad termasuk 
yang celaka? Atau termasuk yang selamat? Katakan 

kepadaku!

Jika kamu katakan  mereka yang selamat, maka 
pendapat tentangnya satu… Aku rela menjadikan 
mereka para imam, bayanganku selalu mengikuti 

bayangan mereka.

Aku rela menjadikan Ali dan keturunannya sebagai 
para imam… dan terserah Anda menjadikan yang 

lain.
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Dalil 24:
Ayat 24 Surah ash Shâffât:

Pertanyaan Tentang Kepemimpinan Imam Ali as.

Allah SWT. berfirman:

و ِقُفْوُهْم إنَُّهم َمْسُؤْوُلوَن

“Dan hentikan mereka sesungguhnya mereka akan 
ditayai.”

Keterangan:

۞ Riwayat Tafsir Nabi saw.

Para muhaddis telah meriwayatkan bahwa Nabi 
saw. telah menyebut bahwa di antara pertanyaan 
penting yang akan ditanyakan adalah tentang Wilâyah 
Imam Ali as.. Karenanya para ulama Ahlusunnah 
meriwayatkan dari para mufassir Salaf; sahabat dan 
tabi’în, di antara mereka Abu Said al Khudri, Ibnu 
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Abbas, Abu Ishaq as Subai’i, Jabir al Ju’fi, Mujahid, Imam 
Muhammad al Baqir as. dan Mandal bahwa kelak pada 
hari kiamat Allah SWT akan menanyai setiap orang 
tentang sikapnya terhadap wilâyah/kepemimpinan Ali 
dan Ahlulbait as.

۞ Riwayat Abu Sa’id al Khudri:

Ibnu Hajar (dan juga para ulama lainnya) 
menggolongkan ayat di atas sebagai ayat yang turun 
menjelaskan keagungan, keutamaan dan maqam mulia 
Ahlulbait as., ia berkata: “(Ayat Keempat) Firman Allah 
–Ta’âlâ-:

و ِقُفْوُهْم إنَُّهم َمْسُؤْوُلوَن

“Dan hentikan mereka sesungguhnya mereka akan 
ditayai.”

Ad Dailami meriwayatkan dari Abu Sa’id al 
Khudri bahwa Nabi saw. bersabda:

. }و ِقُفْوُهْم إنَُّهم َمْسُؤْوُلوَن{ عن ِوالَيِة عِليٍّ

“Dan hentikan mereka sesungguhnya mereka akan 
ditayai. ‘tentang wilayah Ali.’”

Sepertinya sabda ini yang dimaksud oleh al Wâhidi 
dengan ucapannya, ‘“Dan Hentikan mereka sesungguhnya 
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mereka akan ditayai.” tentang wilayah Ali dan Ahlubait, 
sebab Allah telah memerintah Nabi-Nya saw. agar 
memberitahu umat manusia bahwa ia tidak meminta 
upah atas jerih payah men-tablîgh-kan Risalah (agama) 
kecuali kecintaan kepada keluarga beliau. Maknanya, 
bahwa umat manusia akan ditanyai apakah mereka 
mengakui Wilâyah Ahlulbait as. dengan sepenuh arti 
seperti yang diwasiatkan Nabi saw. kepada mereka, 
atau mereka menyia-nyiakan dan mengabaikannya, 
maka mereka akan dituntut dan dikenakan sanksi.’

Dan dengan ucapannya ‘seperti yang diwasiatkan 
Nabi saw. kepada mereka’ ia menunjuk kepada hadis-
hadis yang datang dalam masalah ini, dan ia sangat 
banyak sebagainnya akan kami sebutkan pada pasal 
kedua nanti.”36 

Sumber Riwayat:

Hadis Abu Sa’id telah diriwayatkan para ulama 
Ahlusunnah dari banyak jalur. Dalam riwayat al Wâhidi 
di atas hadis itu diriwayatkan dari jalur: Qais bin Rabî’ 
dari’Athiyyah dari Abu Sa’id dari Nabi saw.

Al Hakim al Hiskâni meriwayatkannya dari  dua 
jalur; 

36 Ash Shawâiq al Muhriqah:149. Cet. Maktabah al Qahirah. 
Thn.1385 H/1965 M. dengan tahqiq Abdul Wahhâb Abdul 
Lathîf..
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1. Dari Qais bin Rabî’ dari Abu Harun al Abdi dari 
Abu Sa’id dari Nabi saw.

2. Dari Isa bin Maimun dari Abu Harun al Abdi dari 
Abu Sa’id dari Nabi saw.

۞ Riwayat Ibnu Abbas ra.:

Al Hakim al Hiskâni juga meriwayatkan tafsir 
serupa dari Nabi saw. dari jalur riwayat Ibnu Abbas ra., 
melalui  ‘Athâ’ bin Sâib dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu 
Abbas ra., ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda:

“Kelak di hari kiamat aku dan Ali diberdirikan 
di atas Shirâth (jembatan pemeriksaan), maka tiada 
seorang pun yang melewatinya melainkan kami tanyai 
tentang Wilâyah Ali. Maka barang siapa memilikinya 
(maka ia boleh berjalan terus), dan yang tidak, maka 
akan kami lemparkan ke dalam api neraka. Itu adalah 
firman Allah:

و ِقُفْوُهْم إنَُّهم َمْسُؤْوُلوَن
“Dan hentikan mereka sesungguhnya mereka akan 

ditayai.”37

Dalam riwayat lain, Al Hakim meriwayatkan 
tentang firman Allah SWT.:

37 Syawâhid at Tanzîl,2/162 hadis no..789.
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و ِقُفْوُهْم إنَُّهم َمْسُؤْوُلوَن

“Dan hentikan mereka sesungguhnya mereka akan 
ditayai. ‘Tentang Wilayah Ali bin Abi Thalib.’”38

Status Hadis:

Seperti Anda saksikan bahwa Nabi saw. sendirilah 
yang menafsirkan ayat di atas dengan Wilâyah Ali 
as. Bahwa perkara terpenting yang akan ditanyakan 
kepada setiap manusia kelak di hari kiamat setelah 
tentang keesaan Allah dan kerasulan Mahammad saw. 
adalah Wilâyah /kepemimpinan Ali dan Ahlulbait as. 
dan berdasarkan sikap setiap orang, nasib mereka akan 
ditentukan di sana!

Apabila seorang dalam hidupnya mengimani 
Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad bin 
Abdillah sebagai Rasul penutup Allah serta mengimani 
Ali dan Ahlulbait as. sebagai para Wâli (pemimpin)
nya, maka ia akan mendapat rahmat dan nikmat dari 
Allah, dan apabila tidak maka Allah akan memintainya 
pertangung-jawaban atas sikapnya tersebut dan 
memberinya sanksi, seperti yang ditegaskan Al Wâhidi 
di atas.

38 Ibid. no790.
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Lalu bagaimana sikap Anda? Apakah Anda telah 
mempersiapkan jawaban untuk introgasi para malaikat 
Allah kelak di hari Pengadilan Akbar; hari kiamat 
terkait dengan sikap Anda terhadap kepemimpinan 
Imam Ali dan Ahlulbait as.?

Apakah Anda termasuk orang yang peduli akan 
nasib abadi Anda di alam akhirat sana? Atau Anda 
termasuk mereka yang acuh terhadap apapun tentang 
tanggung jawab di hadapan Tuhan? 

Jawabnya terserah Anda!!  

Tanbîh

Pada riwayat-riwayat Abu Sa’id dan Ibnu Abbas 
ra. di atas Anda dapat saksikan bahwa sesekali mereka 
menukil tafsir ayat tersebut dari Nabi saw. dan sesekali 
mereka me-mauquf-kan (tidak menyandarkannya) 
kepada Nabi saw.! Untuk bentuk yang kedua (yang 
mauqûf) para ulama Ahlusunnah telah membangun 
sebuah kaidah bahwa ucapan para sahabat tentang 
tafsir ayat-ayat Al Qur’an yang tidak ada ruang bagi 
ijtihad dan pendapat maka dihukumi marfû’ (diambil 
dari Nabi saw.) Sebab tidak mungkin para sahabat 
itu membuat-buat keterangan palsu tentang masalah 
yang tidak ada ruang bagi berijtihad. Dan kasus kita 
sekarang ini termasuk darinya. Pertanyaan di hari 
kaimat termasuk berita ghaib, maka pastilah ucapan 
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Abu Sa’id dan Ibnu Abbas dalam masalah ini bersumber 
dari Nabi saw. Apalagi telah terbukti bahwa Nabi saw. 
telah menafsirkan sendiri makna ayat tersebut seperti 
mereka berdua sampaikan!

Catatan:

Hadis Abu Sa’id dan keterangan Al Wâhidi, 
selain dikutip dan dibenarkan oleh Ibnu Hajar al 
Haitami dalam kitab ash Shawâiq-nya juga dikutip dan 
dibenarkan oleh banyak ulama Ahlusunnah lainnya, di 
antaranya:

(A) Syihâbuddîn al Khaffâji dalam kitab tafsir Ayat al 
Mawaddah-nya:82, seperti disebutkan dengan 
lengkap oleh az Zarandi dalam Nadzm  Durar as 
Simthain:109.

(B) Syeikhul Islam al Hamawaini dalam Farâid as 
Simthain,1/78-79 ketika menyebut hadis no.46 dan 
47.

(C) As Samhûdi dalam Jawâhir al ‘Iqdain, 2/108.

Mereka menyebut dan menukilnya serta 
mendukungnya dengan beberapa bukti pendukung 
lainnya.
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۞ Tafsir Para Sahabat Dan Mufassir Salaf

Selain dua sahabat yang telah kami sebutkan tafsir 
mereka, para mufassir Salaf juga menafsirkan ayat di 
atas sesuai denga tafsir Nabi saw. Diantara tafsir yang 
diriwayatkan dari mereka adalah sebagai berikut:

1.  Tafsir Abu Ishaq as Subai’i

Al Khawârizmi meriwayatkan dengan sanad 
bersambung kepada Abu Ahwash dari Abu Ishaq 
as Subai’i tentang ayat: “Dan hentikan mereka 
sesungguhnya mereka akan ditayai.” Yaitu tentang 
Wilâyah Ali.39

2.  Mujahid

Adz Dzahabi menukil riwayat dari jalur Israil dari 
Ibnu Najîh dari Mujahid tentang ayat: “Dan hentikan 
mereka sesungguhnya mereka akan ditayai.” Yaitu 
tentang Wilâyah Ali.40

3.  Imam Muhammad al Baqir as. 

Al Hiskani meriwayatkan dengan sanad bersambung 
kepada Daud bin Hasan bin Hasan dari ayahnya 
dari (Imam) Abu Ja’far tentang ayat: “Dan hentikan 
mereka sesungguhnya mereka akan ditayai.” Yaitu 
tentang Wilâyah Ali.

39 Manâqib:275 hadis no.256
40 Mizân al I’tidâl,5/145 ketika menyebut sejarah hidup Adi 

bin Hatim.
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Hadis serupa juga diriwayatkan dari jalur Abu Ishaq 
as Subai’i dari Jabir al Ju’fi.41

Hadis-hadis Pendukung!

Selain itu hadis tafsir Nabi saw. di atas dan juga 
tafsir para sahabat telah dikuatkan dan didukung oleh 
banyak bukti, di antara bukti-bukti itu adalah:

۞ Hadis-hadis Yang Menegaskan Bahwa Kelak Di 
Hari Kiamat Nabi saw. Akan Meminta Dari Umat 
Islam Pertanggung-jawaban Sikap Terhadap 
Kitabullah Dan Ahlulbait as. 

Di antara hadis-hadis itu dalah sebagai berikut:

Dari Abu Thufail Amir bin Watsilah dari 
Hudzaifah bin Usaid al Giffari dalam sebuah hadis 
panjang di antaranya beliau saw. bersabda:

ِمَّا  َأْعَرَض  اْلَْوَض  َعَليَّ  َواِرُدوَن  ِإنَُّكْم  َفَرُطُكْم,  ِإنِّْي  الناُس  أيُّها  َيا 
ٍة، و ِإنِّْي ساِئُلُكْم  بني ُبْصَرى إىل َصْنعاَء فيِه َعَدُد النُُّجوِم َقْدحاَن ِفضَّ
الثقل  فيِهما:  خَتُْلُفوِنْي  كيَف  َفاْنُظُروا   ، الثََّقلنْيَ  َعِن  َتِرُدْوَن  حني 
أألْكَبُ كتاَب اهلِل عز و جلَّ سبٌب َطَرُفُه ِبَيِد اهلِل و طرُفُه ِبأَْيِدْيُكْم، 
َفِإنَِّ  بيِتْ،  َأهَل  َوِعْتِتْي  ُتَبدُِّلوا،  ال  و  َتِضلُّوا  ال  و  ِبِه  فاْسَتْمِسُكوا 

اللطيَف البرَيَنبَّأَِنْي أَنَُّهما َلْن َيْنَقِضيا حتى يِرَدا عليَّ اْلَْوَض.

41 Syawâhid at Tanzîl,2/164 hadis no.790.
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“Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku 
akan mendahului kalian menuju telaga dan kalian pasti 
mendatangiku di telaga, sebuah telaga yang lebih lebar dari 
kota Bushra hingga kota Shan’a’, di dalamnya terdapat 
cawan-cawan sejumlah bintang-bintang di langit. Aku akan 
meminta pertanggung-jawaban kalian ketika menjumpaiku 
tentang Tsaqalaian. Maka perhatikan, bagaimana 
perlakuan kalian terhadap keduanya. Tsaqal pertama adalah 
Kitabullah‘Azza wa Jalla, tali penyambung yang satu 
ujungnya di tangan Allah dan satu ujungnya lagi di tangan 
kalian, maka berpegang teguhlah dengan Kitabullah; jangan 
kalian menyimpang dan mencari ganti selainnya. Dan kedua 
adalah Itrah-ku yaitu Ahlulbaitku. Sesungguhnya Allah Yang 
Maha Lembut dan Maha Mengetahui telah memberitauku 
bahwa keduanya tidak akan berakhir sehingga menjumpaiku 
di haudh (telaga).”42

42 Hadis ini telah diriwayatkan oleh ath Thabarani dalam 
al Mu’jam al Kabîr, Hilyah al Awliyâ’,1/355 dan 9/64, 
Tarikh Damasqus,1/45 tentang sejarah hidup Imam Ali 
as., 3/180, hadis no. 3052, Al Haitsami dalam Majma’ 
az Zawâid, 9/165, Târîkh Ibnu Katsir,7/348, as Sîrah al 
Halabiyah,3/301, ash Shawâiq al Muhriqah:25, Farâid as 
Simthain,2/274, Nadzm Durar as Simthain:231 dan al 
Fushûl al Muhimmah:23.
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۞ Hadis Akan Ditanyakannya Empat Perkara Di Hari 
Kiamat. 

Di antaranya adalah riwayat di bawah ini:

Al Hafidz al Haitsami berkata, “Dan dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, ‘Rasulullah saw. bersabda:

اَل تزوُل َقَدما عْبٍد يوَم القيامة حتَّى ُيْسَأَل َعن أرَبع: َعن ُعُمِرِه ِفيَم 
أفناه َعن جسِده ِفيَم أبالُه و عن ماله ِفيَم أْنَفَقُه و ِمْن أين إْكَتَسَبُه و 

عن ُحبِّنا َأْهَل البيِت.
“Tiada akan beranjak dua kaki seorang pada hari 

kiamat sehingga ia ditanyai tentang empat perkara; tentang 
umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya untuk  
apa ia pakai, tentang hartanya untuk apa ia belanjakan dan 
dari mana ia peroleh dan tentang kecintaan kepada kami 
Ahlulbait.”

Hadis ini diriwayatkan oleh ath Thabarani dalam 
al Mu’jam al Awsath.

Al Haitsami juga meriwayatkannya dari jalur lain 
dari Abu Barzah, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda:

ال تزوُل َقَدما عْبٍد حتَّى ُيْسَأَل َعن أرَبع: َعن جسِده ِفيَم أبالُه َو َعن 
ُعُمِرِه ِفيَم أفناه و عن ماله ِمْن أين إْكَتَسَبُه َو ِفيَم أْنَفَقُه و عن ُحبِّنا 

َأْهَل البيِت.
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“Tiada akan beranjak dua kaki seorang sehingga ia 
ditanyai tentang empat perkara; tentang jasadnya untuk apa 
ia pakai, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang 
harta dari mana ia perolehnya dan untuk apa ia belanjakan 
dan tentang kecintaan kepada kami Ahlulbait.” 

Lalu ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa 
tanda kecintaan kepada kalian Ahlulbait?’

Maka beliau menunjuk kepada Ali sambil 
menepuk pundaknya.“

Ia berkata, “Hadis ini diriwayatkan oleh ath 
Thabarâni dalam Awsath.

Ikhtisar kata, hadis ini termasuk dari hadis-hadis 
terkuat tentang keutamaan Ali dan Ahlulbait as. tidak 
ada tempat untuk pencacatan! 

۞ Hadis Yang Mengatakan Bahwa Manusia 
Tidak Akan Diizinkan Melewati Jembatan 
Penyeberangan Di Shirâth kelak Kecuali Setelah 
Terbutki Ia Meyakini Wilayah Imam Ali as.

Di antara hadis-hadis itu adalah sebagai berikut:

A) Hadis Riwayat Imam Ali as.

Al Hafidz Abul Khair al Hâkimi ath Thâliqâni 
berkata, “Dan dengannya al Hâkim berkata…. Dari 
Ali, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda:
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ِإَذا َجع اهلُل األولني و اآلخرين يوم القيامة و نصب الصراَط على 
جسر جهنَم ما جازها أحٌد حتى كانت معه برآَءٌة ِبواليِة عليِّ بن 

أبي طالِب.
“Jika kelak pada hari kiamat Allah mengumpulkan 
manusia yang pertama hingga yang terakhir dan Dia 
menegakkan Shirâth di atas jembatan neraka Jahannam, 
maka tidak seorang pun melewatinya sehingga ia memiliki 
surat jalan berupa (keyakinan akan) Wilâyah Ali bin Abi 
Thalib.”43

B) Hadis Riwayat Anas bin Malik.

Ibnu al Maghâzili meriwayatkan dengan sanad 
bersambung kepada Anas bin Malik, ia berkata, 
Rasulullah saw. bersabda: 

ْز إالَّ  إذا كان يوم القيامة و ُنِصَب الصراُط على َشِفري جهنَم َلْ َيُ
َمن معه كتاُب  ِبواليِة عليِّ بن أبي طالِب.

“Jika kiamat terjadi dan Shirath dibentangkan di atas 
bantaran neraka Jahannam, maka tidak ada yang dapat 
melewatinya kecuali orang yang memiliki catatan berupa  
Wilayah kepada Ali bin Abi Thalib.”44

43 Kitâb al Arba’în al Muntaqâ Min Manâqib Ali al Murtadhâ, 
hadis no 40.

44 Manâqib Ali bin Abi Thalib:243.
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Dan selain dua hadis di atas banyak hadis lainnya 
dari riwayat Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Abbas dan 
Abu Bakar.

Setelah ini semua adalah sebuah sikap gegabah 
jika ada yang meragukan kesahaihan tafsir ayat di atas 
dengan Wilayah Imam Ali bin Abi Thalib as., apalagi 
mengatakannya sebagai hadis/tafsir palsu !!

Wallahu A’lam.
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Dalil 25
Ayat Kûnû Ma’a Ash Shâdiqîn

Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119:

َيا أيُّها الِذْيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَل  َو ُكوُنوا َمَع الصاِدِقنْيَ.
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada 

Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar 
(Ash Shadiqin).” (QS:9;119)

Arti Ayat

Secara bahasa, kata ash Shâdiqîn berasal dari kata 
ash shidq yang berarti kesesuaian ucapan dan realita di 
luar. Seorang disifati dengannya apabila berita yang ia 
bawa sesuai dengan realita alam nyata. Penggunaan 
kata tersebut diperluas sehingga mencakup keyakinan 
dan tekad (kehendak), hal itu dikarenakan keduanya 
dianggap sebagai ucapan, qaul. Jadi seseorang disifati 
dengan shâdiq (pelaku/penyandang shidq) apabila 
berita yang ia bawa sesuai dengan realita. Ia juga disifati 
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dengan shâdiq ketika ia melaksanakan sesuai dengan 
apa yang ia yakini. Ia disifati dengan shâdiq ketika ia 
bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang ia 
kehendaki.

Dengan memperhatikan kemutlakan perintah 
agar bertaqwa, dimutlakkannya penyebutan ash Shâdiq 
serta kemutlakan perintah agar bersama mereka dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ash shidq 
adalah pengertiannya yang luas dan mencakup, bukan 
pengertiannya yang khusus dan sempit.

Ayat di atas memerintahkan kaum mukmin agar 
bersama ash Shâdiq, dalam arti mengikuti mereka dalam 
ucapan dan tindakan. Perintah ini bukan perintah 
agar kaum mukmin bersifat dengan sifat mereka dan 
menjadi bagian dari mereka, sebab ia menggunaklan 
redaksi ma’a ash Shaadiqiin, bukan min ash Shâdiqîn (dari/
bagian orang-orang ash Shâdiqîn). Dan antara keduanya 
terdapat perbedaan yang nyata.45

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kaum 
Mukminin agar senantiasa bersama orang-orang Ash 
Shâdiqîn. Dan kewajiban itu meniscayakan keberadaan 
orang-orang Ash Shâdiqîn di setiap zaman, sebab 
perintah itu tidak terbatas di zaman Rasulullah saw. 
saja, misalnya, akan tetapi ia berlaku atas semua kaum 
Mu’min di sepanjang zaman.

45 Mizan Fi Tafsir Al qur’an,9/417.
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Ayat hendaklah kamu bersama orang-orang yang 
benar (Ash Shâdiqîn) memberikan makna perintah untuk 
selalu berkesuaian dengan mereka dan larangan untuk 
berpisah dari mereka. Dan ini, seperti telah disinggung, 
meniscayakan keberadaan Ash Shâdiqîn, dan sesuatu 
yang kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali 
dengannya, maka ia juga wajib (niscaya) sifatnya.

Dan bukti bahwa perintah dalam ayat di atas 
berlaku di sepanjang zaman ialah:

Pertama, sebagai telah disepakati berdasarkan 
bukti-bukti yang ada secara mutawatir, dalam agama 
Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. bahwa 
perintah-perintah yang termaktub dalam Al Qur’an itu 
dialamatkan kepada semua mukallaf hingga hari kiamat. 
Demikian juga perintah/taklif dalam ayat ini.

Kedua, dan karena waktu pemberlakuan talkif  
dalam ayat di atas tidak disebut secara secara tertentu, 
maka memberlakukannya di waktu tertentu dan bukan 
pada waktu lain, misalnya, tidak lebih utama. Jadi 
kesimpulannya, kita tidak memberlakukannya di waktu 
kapan pun, dan itu artinya kita menggugurkan fungsi 
ayat, hal itu adalah batil. Atau kita memberlakukannya 
di setiap waktu. Dan inilah yang pasti.

Ketiga, firman “Hai orang-orang yang beriman, 
bertaqwalah kepada Allah” adalah perintah untuk kaum 
Mukminin agar bertaqwa. Dan perintah itu tertuju 
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kepada orang yang bisa saja ia tidak bertaqwa. Ia bisa 
saja tidak bertaqwa itu artinya ia bisa saja berbuat 
salah. Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa 
orang yang bisa salah hendaknya senantiasa berteladan 
dengan orang yang tidak bisa salah (yaitu ma’shum, 
terjaga dari kesalahan). Mereka itulah yang dipastikan 
sebagai orang-orang Ash Shâdiqîn. Maka jelaslah bahwa 
ayat ini memuat perintah tegas bahwa siapa pun yang 
bisa berbuat salah, jâiz al khatha’ hendaknya ia bersama 
orang yang terjaga dari kesalahan, ma’shum ‘an al 
khatha’, agar ia (ma’shum ‘an al khatha’) dapat mencegah/
menghindarkan jâiz al khatha’ itu dari kesalahan. 
Dan pengertian ini berlaku untuk setiap zaman, oleh 
karenanya orang-orang ma’shum ‘an al khatha’ mesti ada 
di setia zaman.46

Siapakah Ash Shâdiqîn Yang Dimaksud Dalam Ayat 
di Atas?

Setelah kita ketahuai bahwa ayat di atas pada 
dasarnya memerintah kaum Mukminin agar senantiasa 
bersama ash Shâdiqîn, dan perintah itu meniscayakan 
keberadaan ash Shâdiqîn di setiap zaman. Dan ash 
Shâdiqîn itu adalah pribadi-pribadi yang maksum, maka 

46 Keterangan ini diambil dari ulasan Imam Fakhruddin 
Ar Razi dalam tafsir Mafatih al Ghaib-nya (yang dikenal 
dengan nama at Tafsir al Kabir),16/220.
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kita berhak bertanya, siapakah ash Shâdiqîn yang Allah 
perintahkan kita agar senantiasa bersama mereka agar 
dapat terhindar dari kesalahan dan penyimpangan?

Di sini para ulama dan mufassir, baik Sunni 
maupun Syi’ah bersepakat meriwayatkan bahwa ash 
Shâdiqîn yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas 
adalah para imam (Khalifah Rasul) yang suci dari keluarga 
Rasulullah saw. Diantara para Ulama Ahlusunnah yang 
meriwayatkan hadis-hadis penegasan itu ialah:

As Suyuthi, Ibnu Hajar, Asy Syaukani, Ibu Syabri 
Asyub, Sibtbu Ibnu Jauzi, Al Qanduzi Al-Hanafi, Al 
Alusi, Ats Tsa’labi, dan Abu Yusuf Ya’qub bin Sufyan.

Mereka meriwayatkannya dari banyak sahabat 
dan tâbi’în seperti:

Ibnu Abbas, Ibnu Umar, As-Suddi, Nafi’ (maula 
Ibnu Umar), dan Malik bin Anas. 

Di bawah ini akan saya sebutkan beberapa 
riwayat darinya.

Riwayat-riwayat dan Komentar Para Ulama.

1) Asy Syaukâni dalam kitabnya Fathu Al-Qadir47 
menyebutkan sebuah riwayat yang dinukil oleh 
Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas ra, ia berkata 
ketika menafsirkan ayat tersebut, “Hendaklah kalian 

47 Fathu Al-Qadir,2/414.
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bersama orang-orang yang benar.” yaitu Ali bin Abi 
Thalib as.

2) Ibnu Syahr Âsyûb dalam kitabnya Manâqib Âli 
Abi Thâlib48 menyebutkan sebuah riwayat dari Al 
Kalbi dan Abu Shaleh dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
”Hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar” 
yaitu Ali bin Abi Thalib as.” Kemudian ia (Ibnu 
Syahr Âsyûb) dan Tsa’labi juga menyebutkan 
riwayat dari Jabir dan dari Abu Ja’far as, dari Al 
Kalbi dan Ahu Shaleh, dari Ibnu Abbas ra. Dan 
ia juga meriwayatkan dari Imam Malik bin Anas 
dari Ibnu Umar, ia berkata, “Allah memerintahkan 
para sahabat (dan juga kepada semua orang-orang 
yang beriman -pen.) agar bertaqwa kepada Allah. 
Kemudian Allah berfirman, “Dan hendaklah kalian 
bersama orang-orang yang benar”, (yaitu Muhammad 
saw. dan Ahlulbait; keluarganya yang suci beliau).”

3) As Suyuthi dalam tafsir Ad Durr Al Mantsur-nya49 
ketika menafsirkan ayat di atas menyebutkan dua 
riwayat Ibnu Mardawaih dari sahabat Ibnu Abbas, 
seperti pada riwayat Asy Syaukani di atas, dan dari 
Abu Ja’far (Al Baqir) as. sebagaimana diriwayatkan 
oleh Ibnu ‘Asakir, Ia berkata, “Hendaknya kalian 
bersama Ali bin Abi Thalib as.”

48 Manâqib Âli Abi Thâlib,2/288.
49 Ad Durr Al Mantsur,3/517.
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4) Sibthu Ibnu Jawzi dalam kitabnya Tadzkirat Al 
Khawash50  berkata, “Para ahli sejarah berkata (tentang 
tafsir ayat di atas): Hendaknya kalian bersama Ali 
dan keluarganya.” Ibnu Abbas berkata: “Ali adalah 
penghulu para Ash Shâdiqûn, sayyidu Shâdiqîn.“

5) Al Alûsi juga menyebutkan pernyataan serupa 
dalam tafsir Rûh al Ma’âni-nya ketika menafsirkan 
ayat di atas.

6) Ibnu Hajar dalam Al Shawâiq,51 bab 11, seperti telah 
disebutkan pada dalil 11. 

Akhirul Kalâm:

Demikianlah beberapa nash yang menunjukkan 
keharusan mengikuti Ahlulbait Nabi saw. dan selain 
apa yang sudah disebutkan dalam Risalah ini masih 
banyak nash-nash lain, baik dari Sunnah Nabi saw. 
maupun dari Al Qur’an Al Karîm. Dimana seluruh dalil 
Syar’i di atas dan selainnya telah “membelenggu” 
pilihan saya hanya pada satu pilihan yaitu: mengikuti 
ajaran Islam yang dibawa oleh Alhulbait Nabi as. dan 
menjadikan mereka sebagai para imam, panutan  dan 
teladan suci dalam beragama.

50 Hlm.10
51 Al Shawâiq:152.
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Mudah-mudahan dalam kesempatan akan datang 
kita berjumpa kembali dengan menghadirkan nash-nash 
tersebut. 

Harapan penulis, semoga Risalah kecil ini 
bermanfaat bagi kita semua.  Amîn.
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