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MUQODDIMAH 

 

Sikap ghuluw adalah sikap yang tercela. Alloh melarang 

manusia dari sikap ghuluw, Alloh ‘Azza wa Jalla berfirman: 

 َقدْ  قَ ْوم   أَْىَواء تَ تَِّبُعواْ  َولَ  اْلَْقِّ  رَ َغي ْ  ِديِنُكمْ  ِف  تَ ْغُلواْ  لَ  اْلِكَتابِ  أَْىلَ  يَ  ُقلْ 

 السَِّبيلِ  َسَواء َعن َوَضلُّواْ  َكِثريا   َوَأَضلُّواْ  قَ ْبلُ  ِمن َضلُّواْ 

Katakanlah: "Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-

lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar 

dalam agamamu. dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum 

kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesat-kan 

kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan 

yang lurus." (QS. al-Maidah [5]: 77) 

Rosululloh shollallohu ‘alaihi wasallam begitu sangat 

tegas di dalam memperingatkan umat ini dari sikap ghuluw, 

dan menjelaskan bahwa sikap ghuluw adalah sebab 

kebinasaan umat-umat sebelum Islam, beliau bersabda: 

ُكمْ  النَّاسُ  أَي َُّها يَ  َلُكمْ  َكانَ  َمنْ  أَْىَلكَ  َفِإنَّوُ  الدِّينِ  ِف  َواْلُغُلوَّ  ِإيَّ  اْلُغُلوُّ  قَ ب ْ

 الدِّينِ  ِف 



 

Wahai manusia waspadalah kalian dari ghuluw di dalam 

agama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat 

sebelum kalian adalah ghuluw di dalam agama. 

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya 2/1008 

dan Nasa'i dalam Sunan-nya 5/268 dan dishohihkan 

Syaikh al-Albani dalam Silsilah Shohihah 5/177) 

Dalam masalah ini berkata al-imam Hamd bin Muhammad 

al-Khoththobi rohimahullah: 

 ُل ِفْ َشْيء  ِمَن اْْلَْمِر َواقْ َتِصِد... ِكالَ َطْرفَْ َقْصِد اُْلُمْوِر َذِمْيمُ َولَ تَ غْ 

Janganlah kamu ghuluw dalam suatu perkara sedikitpun, 

dan bersikaplah tengah-tengah . . . Dua sisi yang 

berlawanan dari perkara yang tengah-tengah adalah 

tercela. (Lihat Mu'jam Udaba' 1/186) 

Ahli Sunnah wal Jama'ah adalah kelompok yang sangat 

jauh dari sikap ghuluw, mereka tidak bersikap ekstrim di 

dalam menyikapi segala perkara, tidak ekstrim kanan dan 

tidak pula ekstrim kiri, dan sungguh sangat keliru bila ada 

orang yang menyikapi Ahli Sunnah wal Jama'ah Salafiyyin 

sebagai orang-orang yang ghuluw di dalam agama. 

Insya Alloh, dalam pembahasan ini akan kami paparkan 

sebagian permasalahan-permasalahan yang menunjukkan 

sikap yang tengah-tengah dari Ahli Sunnah terhadapnya. 

 



 

AHLI SUNNAH ADALAH KELOMPOK PERTENGAHAN 

 

Ahli Sunnah wal Jama'ah adalah tengah-tengah di antara 

kelompok-kelompok sesat dari umat ini sebagaimana umat 

Islam adalah tengah-tengah antara umat-umat yang 

sebelumnya, Alloh ‘Azza wa Jalla berfirman: 

 الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداء لَِّتُكونُواْ  َوَسطا   أُمَّة   َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ 

 َشِهيدا   َعَلْيُكمْ 

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat 

Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi 

saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rosul 

(Muhammad) menjadisaksi atas (perbuatan) kamu, (QS. 

al-Baqoroh[2]:143) 

Makna (  َوَسطا) adalah adil sebagaimana dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Bukhori dalam Shohihnya 8/171 dari Abu 

Said al-Khudri bahwasanya Rosululloh shollallohu ‘alaihi 

wasallam membaca ayat ini kemudian bersabda: الوسط adalah 

  .(adil) العدل

Maka umat Islam adalah tengah-tengah di antara umat-

umat yang cenderung kepada sikap ghuluw (berlebihan) 



 

yang memadhorotkan dan antara umat-umat yang 

cenderung kepada sikap sembrono dan lalai. 

Ada umat yang ghuluw terhadap para makhluk hingga 

mereka berikan sifat-sifat Kholiq kepada mereka, seperti 

orang-orang Nasrani yang ghuluw pada al-Masih dan Ruhban 

(para rahib). 

Ada lagi umat yang melecehkan para nabi hingga 

membunuh para nabi seperti orang-orang Yahudi yang telah 

membunuh Zakariya ‘alaihissalam dan Yahya ‘alaihissalam 

dan berusaha membunuh Isa ‘alaihissalam. 

Adapun umat Islam ini maka mereka beriman kepada 

setiap Rosul yang diutus Alloh Subhana wa Ta’ala, meyakini 

risalah-risalah mereka, dan mengakui kedudukan yang tinggi 

dari para Rosul di sisi Alloh ‘Azza wa Jalla. 

Di antara umat-umat ada yang menghalalkan segala 

sesuatu yang baik dan buruk. Ada lagi dari mereka yang 

mengharamkan perkara-perkara yang baik karena ghuluw 

dan melampaui batas-batas syar'i. Adapun umat Islam maka 

sungguh Alloh Subhana wa Ta’ala menghalalkan bagi mereka 

perkara-perkara yang baik, dan mengharamkan bagi mereka 

perkara-perkara yang jelek... 

Demikian juga Ahli Sunnah wal Jama'ah tengah-tengah di 

antara kelompok-kelompok bid'ah yang menyeleweng dari 

jalan yang lurus. Syaikhui Islam Ibnu Taimiyyah berkata: 



 

"Mereka adalah tengah-tengah di antara firqoh-firqoh umat 

Islam sebagaimana umat Islam adalah tengah-tengah di 

antara umat yang lainnya." (Lihat Syarah Aqidah 

Wasithiyyah oleh Syaikh Muhammad Khalil Harras hlm. 183-

184) 

 

ANTARA AHLI TA'THIL DAN AHLI TAMTSIL 

 

Di dalam masaiah menyikapi sifat-sifat Alloh ‘Azza 

wa Jalla, Ahli Sunnah wal Jama'ah adalah tengah-tengah 

antara kelompok ahli ta'thil yang menolak sifat-sifat Alloh 

Tabaroka wa Ta’ala dan antara ahli tamtsil yang 

menyerupakan sifat-sifat Alloh Subhana wa Ta’ala dengan 

sifat-sifat makhluk. 

Kelompok ahli ta'thil menolak sifat-sifat Alloh ‘Azza wa 

Jalla dan menyelewengkan ayat-ayat dan hadits-hadits 

tentang sifat-sifat Alloh Subhana wa Ta’ala kepada makna-

makna yang bathil, seperti perkataan mereka: "Rahmat 

Alloh ‘Azza wa Jalla adalah kehendak-Nya untuk berbuat 

kebaikan, tangan Alloh ‘Azza wa Jalla adalah qudroh-Nya, 

mata Alloh Subhana wa Ta’ala adalah penjagaan-Nya, 

dan ungkapan-ungkapan yang semisalnya dari berbagai 

macam penafian dan penolakan yang disebabkan oleh 

jeleknya persangkaan mereka terhadap Robb mereka serta 



 

sangkaan keliru dari mereka bahwa adanya sifat-sifat ini 

tidak bisa difahami kecuali seperti yang bisa dilihat dari sifat-

sifat makhluk. 

Kelompok ahli ta'thil disebut kelompok Jahmiyyah 

sebagai penisbahan kepada Jahm bin Shofwan at-Tirmidzi 

gembong fitnah dan kesesatan, dan kadang lafadz Jahmiyyah 

digunakan secara luas atas setiap kelompok yang menafikan 

sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Alloh Tabaroka wa 

Ta’ala yang meliputi semua kelompok-kelompok penolak sifat 

seperti Ahli Filsafat, Mu'tazilah, Asy'ariyyah, Maturidiyyah, 

dan Qoromithoh Bathiniyyah. 

Sedangkan kelompok ahli tamtsii mereka rnenetapkan 

sifat-sifat Alloh ‘Azza wa Jalla akan tetapi mereka katakan 

bahwa sifat-sifat Alloh Subhana wa Ta’ala serupa dengan 

sifat-sifat makhluk-Nya. 

Alloh ‘Azza wa Jalla telah membantah dua kelompok ini 

dengan firman-Nya: 

 الَبِصريُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيء   َكِمْثِلوِ  لَْيسَ 

... tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan 

Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat. " (QS. asy-

Syura[42]: 11). 



 

Firman-Nya  ََشْيء   َكِمْثِلوِ  لَْيس  adalah bantahan terhadap  

kelompok ahli tamtsil, dan firman-Nya  َالَبِصريُ  السَِّميعُ  َوُىو  adalah 

bantahan atas kelompok ahli ta'thil. 

Adapun Ahlil Haq Ahli Sunnah wal Jama'ah maka mereka 

rnenetapkan sifat-sifat Alloh ‘Azza wa Jalla dengan tanpa 

menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk-Nya, dan 

mereka menyucikan Alloh ‘Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang 

tercela dengan tanpa menolak sifat-sifat-Nya. Ahli Sunnah 

menggabungkan yang paling bagus dari dua kelompok di 

atas yaitu rnenetapkan sifat-sifat Alloh Subhana wa Ta’ala 

dan menyucikan-Nya, dan mereka tinggalkan kesalahan dan 

kejelekan kedua kelompok tersebut dari ta'thil dan tasybih. 

(Lihat Syarah Aqidah Wasithiyyah oleh Syaikh Muhammad 

Khalil Harras hlm. 185-186) 

 

ANTARA JABRIYYAH DAN QODARIYYAH 

 

Dalam masalah takdir, Ahli Sunnah wai Jama'ah 

tengah-tengah di antara kelompok Jabriyyah dan antara 

kelompok Qodariyyah. 

Kelompok Jabriyyah adalah kelompok yang ghuluw di 

dalam rnenetapkan takdir Alloh ‘Azza wa Jalla, sehingga 

mereka menghilangkan qudroh (kemampuan) dan kehendak 



 

manusia. Mereka berkata: "Sesungguhnya Alloh ‘Azza wa 

Jalla adalah pelaku segalanya, manusia tidaklah memiliki 

pilihan dan kemampuan, dia melakukan perbuatan dalam 

keadaan terpaksa, bahkan sebagian dari mereka mengklaim 

bahwa perbuatan manusia adalah perbuatan Alloh ‘Azza wa 

Jalla, karena itulah masuk dari pintu mereka ahli hulul dan 

ittihad. 

Kelompok Qodariyyah adalah kelompok yang ghuluw di 

dalam rnenetapkan qudroh manusia. Mereka berkata: 

"Sesungguhnya manusia bebas di dalam perbuatannya, tidak 

ada campur tangan kehendak dan qudroh Alloh ‘Azza wa 

Jalla padanya, bahkan sebagian dari mereka bersikap lebih 

ekstrim dengan mengatakan bahwa Alloh Subhana wa Ta’ala 

tidaklah mengetahui perbuatan manusia kecuali jika telah 

terjadi, adapun sebelumnya maka Dia tidak tahu apa-apa!?" 

Adapun Ahli Sunnah wal Jama'ah maka mereka 

mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah terjadi 

dengan kehendak Alloh Tabaroka wa Ta’ala dan merupakan 

ciptaan Alloh ‘Azza wa Jalla, tidak akan mungkin terjadi 

sesuatu di luar kehendak-Nya, sedangkan manusia memiliki 

pilihan dan kehendak, dibedakan antara perbuatan yang 

terjadi atas pilihannya dengan yang dia dipaksa 

melakukannya, maka perbuatan-perbuatan manusia terjadi 

dengan pilihan dan kehendak mereka, dan bersamaan 

dengan itu maka semua itu terjadi dengan penciptaan dan 

kehendak Alloh ‘Azza wa Jalla. 



 

Jika ada yang bertanya: Bagaimana dikatakan perbuatan 

manusia adalah ciptaan Alloh ‘Azza wa Jalla dalam keadaan 

dia dilakukan oleh manusia? maka jawabannya bahwa 

perbuatan-perbuatan manusia terjadi dengan kehendak dan 

qudroh, sedangkan yang menciptakan kehendak dan qudroh 

adalah Alloh ‘Azza wa Jalla. (Lihat Syarah Aqidah Wasithiyah 

oleh Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin 2/67-68) 

Sebab kesesatan Jabriyyah dan Qodariyyah bahwasanya 

mereka menyamakan antara irodah kauniyyah -yang 

semakna dengan masyi'ah- dan antara irodah syar'iyah -

yang semakna dengan mahabbah (kecintaan) Alloh dan 

keridhoan-Nya -. 

Jabriyyah dan Qodariyyah menyamakan antara masyi'ah 

(irodah kauniyyah) dan mahabbah (irodah syar'iyyah). 

Kemudian mereka berselisih, Jabriyyah berkata: "Segala 

kejadian terjadi dengan qodho' dan qodar-Nya maka 

semuanya itu dicintai dan diridhoi-Nya." Orang-orang 

Qodariyyah penolak takdir berkata: "Kemaksiatan tidaklah 

dicintai dan diridhoi-Nya maka dia tidak terjadi dengan 

qodho' dan qodar-Nya, dia keluar dari kehendak dan 

penciptaan-Nya." 

Padahal banyak sekali dalil-dalil dari Kitab dan Sunnah 

yang membedakan antara masyi'ah dan mahabbah, di 

antaranya firman Alloh ‘Azza wa Jalla: 



 

 اْلب َيَِّناتُ  َجاءتْ ُهمُ  َما بَ ْعدِ  مِّن ْعِدِىمب َ  ِمن الَِّذينَ  اق ْتَ َتلَ  َما اللُّ  َشاء َوَلوْ 

ُهم اْختَ َلُفواْ  َولَ ِكنِ  ُهم آَمنَ  مَّنْ  َفِمن ْ  اقْ تَ تَ ُلواْ  َما اللُّ  َشاء َوَلوْ  َكَفرَ  مَّن َوِمن ْ

 يُرِيدُ  َما يَ ْفَعلُ  اللَّ  َولَ ِكنَّ 

Dan kalau Alloh menghendaki, niscaya tidaklah 

berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah 

Rosul-rosul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa 

macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, Maka 

ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di 

antara mereka yang kafir, seandainya Alloh 

menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan 

tetapi Alloh berbuat apa yang dikehendaki-Nya. (QS. al-

Baqoroh [2]: 253)  

dan Alloh Subhana wa Ta’ala berfirman: 

 اْلُكْفرَ  ِلِعَباِدهِ  يَ ْرَضى َوَل 

Dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hamba-Nya. (QS. 

az-Zumar [39]: 7) 

Jika ada pertanyaan: Bagaimana Alloh ‘Azza wa Jalla 

menghendaki suatu perkara yang tidak dicintai dan diridhoi-

Nya? Bagaimana Dia menghendaki dan mengadakannya? 



 

Bagaimana menggabungkan antara kehendak-Nya 

terhadapnya dan kebenciaan-Nya terhadapnya? 

Al-lmam ibnu Abil lz al-Hanafi rohimahullah menjawab 

pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengatakan: "Ketahuilah 

bahwa sesuatu yang dikehendaki terbagi dua: dikehendaki 

untuk dirinya dan dikehendaki untuk yang lainnya. Yang 

dikehendaki untuk dirinya adalah yang dicari dan dicintai 

karena dzatnya dan apa yang ada padanya dari kebaikan, 

maka dia dikehendaki secara tujuan utama dan maksud 

utama. 

Yang dikehendaki untuk yang lainnya kadang-kadang dia 

tidak dimaksudkan untuk apa yang diinginkan, dan tidak ada 

mashlahat padanya ditinjau dari segi dirinya dan dzatnya, 

akan tetapi dia dikehendaki dari sisi menunaikan dan 

menyampaikan kepada tujuan yang dikehendakinya. Maka 

terkumpul padanya dua perkara: dia dibenci dan diinginkan. 

Hal ini seperti sebuah obat yang tidak disukai, pasien 

tetap minum obat tersebut karena dia mengetahui bahwa di 

dalamnya terdapat hal yang bisa menyembuhkannya, seperti 

anggota tubuh yang diamputasi karena membahayakan 

anggota tubuh yang lainnya, jika pasien mengetahui bahwa 

hal itu bisa melangsungkan kehidupannya, dan seperti 

seorang yang menempuh perjalanan yang jauh karena 

mengetahui bahwa hal itu akan membawanya kepada yang 

dikehendaki dan dicintainya... 



 

Di antara hal itu bahwasanya Alloh ‘Azza wa Jalla 

menciptakan Iblis, yang merupakan materi perusak agama, 

amalan, keyakinan, dan kehendak. Iblis juga penyebab 

kebinasaan kebanyakan para hamba dan rnenjadikan mereka 

berbuat hal yang dimurkai Alloh Tabaraka wa Ta'ala. Iblis 

berusaha melakukan hal-hal yang menyelisihi kecintaan dan 

keridhoan Alloh ‘Azza wa Jalla. Bersama ini semua Iblis 

adalah wasilah kepada banyak perkara yang dicintai oleh 

Alloh ‘Azza wa Jalla yang disebabkan atas keberadaannya, 

maka keberadaan Iblis lebih disukai oleh Alloh ‘Azza wa Jalla 

daripada ketiadaannya. 

Di antara perkara-perkara yang dicintai oleh Alloh ‘Azza 

wa Jalla dengan sebab keberadaan Iblis adalah nampaknya 

qudroh Alloh ‘Azza wa Jalla dalam menciptakan perkara-

perkara yang kontradiksi, Dia ciptakan Iblis yang merupakan 

zat terjelek dan sebab semua kejelekan, dan sebaliknya Dia 

ciptakan Jibril yang merupakan zat yang paling suci dan 

paling muiia, dan dia adalah materi segala kebaikan... 

Dan di antaranya terjadinya berbagai macam ubudiyyah 

yang bermacam-macam yang seandainya Iblis tidak 

diciptakan maka tidak akan terjadi ubudiyyah tersebut, 

karena ubudiyyah jihad termasuk ubudiyyah yang paling 

dicintai oleh Alloh Subhana wa Ta’ala. Seandainya manusia 

semuanya beriman maka akan hilang jihad ini dan hal-hal 

yang menyertainya seperti loyal karena Alloh, memusuhi 

karena Alloh, demikian juga adanya al-amru bil ma'ruf wan 



 

nahyu' anil munkar, ubudiyyah kesabaran dan menyelisihi 

hawa nafsu dan mendahulukan kecintaan Alloh ‘Azza wa 

Jalla, ubudiyyah berlindung kepada Alloh dari musuh-

musuhnya... dan hikmah-hikmah yang lain-nya yang akal 

tidak mampu menjangkaunya" (Syarah Aqidah Thohawiyyah 

hlm. 252-254) 

 

ANTARA MURJI'AH DAN WA'IDIYYAH 

 

Di dalam menyikapi nash-nash wa'id (ancaman), 

Ahli Sunnah wal Jama'ah antara kelompok Murji'ah dan 

Wa'idiyyah. 

Kelompok Murji'ah mengatakan bahwa amalan tidak 

termasuk di dalam keimanan, dan bahwasanya iman 

hanyalah pengakuan dengan hati dan perkataan saja. 

Al-lmam Waki' bin Jarroh al-Kufi rohimahulloh berkata: 

"Ahli Sunnah berkata: iman adalah perkataan dan perbuatan. 

Murji'ah berkata: Iman adalah perkataan, dan Jahmiyyah 

berkata: Iman adaiah ma'rifat." (Diriwayatkan oleh Aajuri di 

dalam asy-Syari'ah hlm. 145) 

Karena itulah rnereka mengatakan bahwa pelaku dosa 

besar seperti pezina, pencuri, perampok, mereka ini tidak 



 

layak masuk neraka, karena kemaksiatan tidak 

mempengaruhi keimanan. 

Sedangkan kelompok Wa'idiyyah -yaitu kelompok 

Khowarij dan Mu'tazilah- maka mereka ghuluw di dalam 

menyikapi nash-nash wa'id dan mengatakan bahwa setiap 

dosa besar yang pelakunya belum bertaubat darinya sampai 

mati maka dia kekal di neraka, jika dia mencuri maka dia 

kekal di neraka, jika dia minum khamr maka dia kekal di 

neraka... 

Adapun Ahli Sunnah wal Jama'ah maka mereka tengah-

tengah di antara kedua kelompok Murji'ah dan kelompok 

Wa'idiyyah, Ahli Sunnah mengatakan bahwa pelaku dosa 

besar di bawah kehendak Alloh ‘Azza wa Jalla sebagaimana 

di dalam firman Alloh ‘Azza wa Jalla: 

 َيَشاءُ  ِلَمن َذِلكَ  ُدونَ  َما يَ ْغِفرُ وَ  بِوِ  ُيْشَركَ  أَن يَ ْغِفرُ  لَ  اللَّ  ِإنَّ 

Sesungguhnya Alloh tidak akan mengampuni dosa syirik, 

dan dia mengampuni segala dosayang selain dari (syirik) 

itu. (QS. an-Nisa' [4]: 48 dan 116) 

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mati 

dalam keadaan bertauhid maka perkaranya tergantung 

kepada kehendak Alloh ‘Azza wa Jalla, walaupun dia berbuat 

dosa besar maka perkaranya tergantung kepada kehendak 

Alloh ‘Azza wa Jalla, jika Dia menghendaki maka Dia akan 



 

mengadzabnya dengan sebab dosa itu, dan kalau Dia 

menghendaki maka Dia akan mengampuninya. Dan jika Dia 

mengadzabnya dengan sebab dosa besarnya maka dia tidak 

kekal di neraka bahkan akan dikeluarkan dari neraka dan 

dimasukkan ke dalam surga sebagaimana teiah banyak 

hadits-hadits yang menjelaskan tentang keluarnya para 

pelaku kemaksiatan dari ahli tauhid dan dimasukkannya 

mereka ke dalam surga. (Lihat Syarah Aqidah Wasithiyyah 

oleh Syaikh Muhammad Khalil Harras hlm. 189) 

Sebab ikhtilaf antara Murji'ah dan Wa'idiyyah adalah 

bahwa mereka melihat nash-nash dengan pandangan mata 

sebelah, hanya dari satu sisi. 

Kelompok Murji'ah memandang nash-nash tentang wa'd 

(kabar gembira) dan memasukkan manusia ke dalamnya, 

dan mereka tinggalkan nash-nash tentang wa'id (ancaman) 

dan mereka bawa semua nash-nash an-caman pada orang-

orang kafir. 

Sedangkan kelompok Wa'idiyyah maka kebalikannya, 

mereka hanyalah memandang kepada nash-nash wa'id dan 

lalai dari nash-nash wa'd. 

Adapun Ahli Sunnah wal Jama'ah maka mereka 

mengambil nash-nash wa'd dan wa'id dan memandang 

dengan kedua mata, mereka mengatakan: "Pelaku dosa 

besar diancam dengan neraka,agar kita tidak mengabaikan 

nash-nash wa'id (ancaman) dan mereka tidak kekal di 



 

dalamnya, agar kita tidak mengabaikan nash-nash wa'd 

(kabar gembira)" (Lihat Syarah Aqidah Wasithiyah oleh 

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin 2/70-71) 

 

ANTARA KHOWARIJ DAN MURJI'AH 

 

Di dalam masalah nama-nama agama Ahli Sunnah 

wal Jama'ah tengah-tengah antara kelompok Khowarij dan 

Mu'tazilah di satu pihak dan antara kelompok Murji'ah di 

pihak yang lain. Yang dimaksud dengan nama-nama agama 

adalah menyebut seseorang sebagai mukmin, muslim, kafir, 

fasiq, dst. 

Kelompok Khowarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa 

sebutan mukmin tidaklah layak disandang kecuali oleh 

seseorang yang membenarkan dengan hatinya, 

mengikrarkan dengan lisannya, melaksanakan semua 

kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Maka pelaku 

dosa besar tidaklah disebut mukmin dengan kesepakatan 

dua kelompok ini. Akan tetapi mereka berselisih, apakah dia 

dinamakan kafir atau tidak. 

Kelompok Khowarij menamakannya kafir dan 

menghalalkan darah dan hartanya. Sedangkan kelompok 

Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari 

keimanan dan belum masuk ke dalam kekufuran, maka dia 



 

berada di dalam manzilah baina manzilatain (di antara dua 

kedudukan). 

Dan kedua kelompok ini sepakat bahwa orang yang mati 

dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum bertaubat 

darinya maka dia kekal di neraka. 

Adapun kelompok Murji'ah maka madzhab mereka bahwa 

kemaksiatan tidak berpengaruh sama sekali terhadap 

keimanan, maka pelaku dosa besar menurut mereka adalah 

mukmin yang sempurna imannya, dan tidak layak masuk 

neraka. 

Madzhab Ahli Sunnah wal Jama'ah adalah tengah-tengah 

di antara dua madzhab di atas, pelaku dosa besar adalah 

seorang mukmin yang kurang imannya, keimanannya telah 

berkurang sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Mereka 

tidak menafikan darinya keimanan sama sekali seperti 

madzhab Khowarij dan Mu'tazilah, danjuga tidak mengatakan 

bahwa dia sempurna imannya seperti madzhab Murji'ah 

(Lihat Syarah Aqidah Wasithiyyah oleh Syaikh Muhammad 

Khalil Harras hlm. 190-191) 

 

 

 

 



 

ANTARA SYI'AH DAN KHAWARIJ 

 

Di dalam menyikapi para sahabat Ahli Sunnah wal 

Jama'ah tengah-tengah antara kelompok Syi'ah Rofidhoh dan 

Khowarij. 

Kelompok Syi'ah Rofidhoh mencaci para sahabat, 

melaknat para sahabat, dan bahkan mengkafirkan para 

sahabat, kebanyakan mereka juga ghuluw pada Ali 

radhiyallohu ‘anhu dan keturunannya, dan meyakini 

uluhiyyah Ali radhiyallohu ‘anhu dan keturunannya. 

Kelompok ini muncul semasa hidup Ali radhiyallohu ‘anhu di 

bawah pimpinan Abdulloh bin Saba' seorang Yahudi yang 

masuk Islam untuk membuat makar di dalam Islam. 

Kelompok ini telah dibakar oleh Ali untuk memadamkan 

fitnah mereka sebagaimana di dalam sebuah kabar yang 

diriwayatkan oleh Abul Mudhoffar al-lsfiroyini dalam Al-

Milalwan Nihal dan dihasankan sanadnya oleh al-Hafidz Ibnu 

Hajar di dalam Fathul Bari 12/282. 

Adapun kelompok Khowarij maka mereka mengkafirkan 

Ali radhiyallohu ‘anhu dan Mu'awiyah radhiyallohu ‘anhu dan 

para sahabat yang bersama keduanya radhiyallohu ‘anhuma 

mereka memerangi para sahabat tersebut dan mereka 

menghalalkan darah dan harta mereka. 



 

Adapun Ahli Sunnah wal Jama'ah maka mereka tengah-

tengah di antara ghuluw Syi'ah dan kelancangan Khowarij. 

Alloh ‘Azza wa Jalla tunjukkan Ahli Sunnah untuk mengakui 

keutamaan para sahabat Nabi mereka, dan bahwasanya para 

sahabat adalah manusia yang paling sempurna imannya, 

paling dalam ilmunya, dan paling bagus hatinya, akan tetapi 

Ahli Sunnah tidak ghuluw terhadap para sahabat, tidak 

meyakini bahwa para sahabat ma'shum, akan tetapi mereka 

berikan hak-hak para sahabat, mereka cintai para sahabat 

karena agungnya perjuangan mereka di dalam membela 

Islam dan jihad mereka bersama Rosululloh shollallohu ‘alaihi 

wasallam. (Lihat Syarah Aqidah Wasithiyyah oleh Syaikh 

Muhammad Khalil Harras hlm. 192-193) 

 

ANTARA AHLI DHOHIR DAN AHLI RO'YI 

 

Di dalam memahami nash-nash Ahli Sunnah wal 

Jama'ah tengah-tengah di antara Ahli Dhohir dan Ahli Ro'yi. 

Ahli Dhohir adalah kelompok yang menghilangkan dalalah 

(sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil) dari nash-nash syar'i 

baik secara dalalah muthobaqoh, iltizam, dan tadhammun 

(Lihat makna ketiga dalalah ini di dalam Syarah Aqidah 

Wasithiyyah oleh Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin 

1/121). 



 

Adapun Ahli Ro'yi maka justru kebalikannya, mereka 

menyelewengkan dan mentakwil nash agar sesuai dengan 

pemikiran-pemikiran mereka, dan mereka dahulukan 

perkataan-perkataan gembong-gembong mereka dari pada 

nash-nash syar'i. 

Adapun Ahli Sunnah wal Jama'ah maka mereka tidaklah 

mentakwil nash-nash syar'i dan mendahulukan nash-nash 

syar'i atas perkataan siapa pun, dan berusaha berjalan di 

belakang dalil ke mana pun berjalan. Demikian juga mereka 

memakai dalalah dari nash baik berupa dalalah wadh'iyyah, 

iltizam, maupun tadhammun. 

Maka Ahli Sunnah adalah tengah-tengah di antara sikap 

ghuluw ahlu Ro'yi dan sikap sembrono ahli Dhohir. 

Adapun tuduhan ahli bid'ah bahwa Ahli Sunnah adalah 

Ahli Dhohir dengan makna di atas maka dia adalah tuduhan 

yang tidak berdasar. (Lihat I'tiqadu Ahli Sunnah Syarah 

Ashabil Hadits oleh Syaikh Muhammad bin Abdurrohman al-

Khummais 1/10) 

 

PENUTUP 

 

Inilah yang bisa kami paparkan dari beberapa masalah 

yang menunjukkan sikap tengah-tengah dari Ahli Sunnah, 



 

semoga kita semua ditunjukkan oleh Alloh ‘Azza wa Jalla ke 

jalan yang lurus dan dijauhkan dari sikap-sikap ghuluw di 

dalam semua perkara. Amin.[] 


